
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 
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A TERMESZTETT DIÓFAJTÁK ITTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN
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Milyen diófajtát ültessünk?

Kezdő diótermesztő kollégáim egyik legelső kérdése rendszerint az, hogy milyen diófát ültessenek.

A kérdésre pontos választ nem tudok adni, mert az a kolléga elképzelésétől és körülményeitől függ. Megpróbálom a
kérdéskört egy kicsit körülírni, és a fejezet végén visszatérhetünk a kérdésre.  

A magról kelt (magonc) diók és a hivatalosan elismert diófajták összehasonlítása
Mottó: 
"diót csak az egyik termett" 
(Létay Lajos verse: Két diófa)

A diófák a laikus szem számára semmi érdekességet nem mutatnak, annyira hasonlók egymáshoz. Legyenek akár a saját
kertünkben, akár egy francia ültetvényben, vagy akár Indiában.

Viszont diójukat ha kezünkbe vesszük, a laikus is rögtön látja a különbséget, egyből szét tudja válogatni két szomszédos diófa



dióit. 

A diótermés alakja, nagysága csak két jellemzője a diófának mint egyednek abból a milliónyi jellemzőből, amelyekben az
egyes diófák határozottan különböznek egymástól.

A diómagoncok változatosak, mindegyikük külön egyéniség. A dió természeténél fogva igen változatos növény, bár
jellemzőinek többsége belső, élettani jellegű. A dió önmagában hordozza saját biodiverzitását. 

Egy adott diófa hím-és nővirágai a dió természetéből adódóan a legtöbbször eltérő időben nyílnak. Általában a nővirágok
nyílnak előbb, ezt nevezik szaknyelven hímelőző virágzásnak, vagy fajtának. A fajták jóval kisebb részénél nőelőző virágzás
tapasztalható. Ritka az együttvirágzás, ez legtöbbször úgy történik, hogy adott fán belül a nő- és a hímvirágok virágzási ideje
részben összeér. (Erről a dió botanikájánál beszéltem részletesen.) És tényleg ritka az olyan dió, ahol a két virág teljes nyílási
ideje egybeesik.

A dió a különböző idejű virágzással kényszeríti magát az idegenbeporzásra, miáltal az utódok génkészlete variálódik. Egy
adott diófa az akár több száz éves élete folyamán nem képes genetikailag megváltozni, adott génkészlete az adott természeti
feltételeknek jobban-rosszabbul felel meg, és a természeti feltételek ilyen hosszú idő alatt meg is változhatnak. A természeti
feltételek változásához egy adott diófa nem tud alkalmazkodni. Szaknyelven ezt úgy mondják, hogy a diófa fenotipikus
plaszticitása limitált. Magyarul: A diófa mint egyed nem képes a változásra.

A diófa alkalmazkodóképességét nem saját egyedében, hanem utódaiban biztosítja. Olyan utódokat bocsát útjukra, amelyek
igen változatosak. Lesz közöttük olyan, amelyik az adott, meglévő, vagy éppen változó környezeti feltételeknek jobban
megfelel. Valószínű, az ilyen egyedek lesznek életképesebbek, és ezek nőnek, tenyésznek tovább - nagy átlagban, - és így
marad fenn a diófaj életképessége. 



Aki tehát magról ültet diót, arra számíthat, hogy a csemetékből fejlődő fák tulajdonságai igen sok tekintetben nagyon
eltérőek lesznek. Az utódok sorában előfordul olyan is, amely az ember szempontjából az anyafánál értékesebbnek bizonyul,
azonban ez mindig a kisebbség lesz, és csak mintegy évtized elteltével válnak a tulajdonságok (termés mennyisége, minősége,
stb.) értékelhetővé.

Ezért házikerti ültetés céljára ugyanúgy, mint árutermelő üzemi gyümölcsös telepítésére egyedül az adott termőhelyen már
bevált, az illetékes hatóság által elismert fajták vegetatív továbbszaporításából származó csemeték ajánlhatók.

Például a képen német diók láthatók. Ömlesztve egy német fajta diói, a kézben pedig helyi magoncdiók. 

Természetesen, aki kísérletező hajlamú, és van rá ideje, helye (és pénze), az próbálkozhat magoncokkal, de ez esetben is
ajánlatosabb a véletlenszerű magoncok helyett célzott, irányított beporzást végezni, és az abból származó utódokat
szelektálni. A munka eredménye lehet egy jobb diófajta előállítása, ami akár hivatalos elismerést is kaphat. De arra már az
idő végessége miatt senki ne számítson, hogy az általa előállításra kerülő új fajtát elszaporítva annak gyümölcsét is maga
fogja élvezni.

Nemcsak mostanában, régebben is sok, kísérletező kedvű diószerető ember élt hazánkban. Körösszakálban például, Hajdú-
Bihar megye határmenti apró településén 60 évvel ez előtt az akkori román pap létesített egy kb. egyhektáros kísérleti kertet,
különböző származású diófák összehasonlítására. A kert ma is megvan, mai gazdája, Monok Sándor fajtagyűjteménynek
nevezi, és érdeklődéssel figyeli az egyes, igen eltérő diófa-egyedek tulajdonságait. Kár, hogy a korábbi feljegyzések már
nincsenek meg, de a kert így is érdekes, ígéretes. Egy szép fája: 



Tisztelt kísérletező kedvű Kollégám, ha mindenképpen saját nemesítésű diófákat (diófajtát) akar előállítani, javaslom, a már
kiválogatott, nemesnek tekinthető hazai fajták dióterméséből felnevelt magoncokból induljon ki. Valószínűbbnek tartom,
hogy a nemes, a diótermesztő számára értékes diófajták utódai között is nagyobb számban lesznek termesztési szempontból
értékesebb utódok. (Azt vallom, a diófák esetében jogosabban beszélhetünk a nemesi cím, rang örökölhetőségéről, mint az
emberek között.)

A következő képen a Milotai 10-es fajta dióterméséből származó egyik magoncfa diói láthatók. Termésük nagyobb méretű,
mint az eredeti fajtáé, és tetszetősebb is. Állítólag bőven is terem. Érdemes lenne összehasonlító kísérletekbe vonni. 

Az ne tartsa vissza tisztelt Kollégámat, hogy ugyanannak a diófajtának a magoncaival más is kísérletezik. Millió variáció van,
lehet, hogy az Ön diója lesz a jobbik.

De az se baj, ha a az elvetett diók nem egy hivatalosan elismert diófajta diói, hanem egy olyan fáé, amelynek kiválóságáról
meg vagyunk győződve, és szeretnénk ugyanolyan, vagy még jobb diófát nevelni, esetleg hivatalosan is elismertetni. Például
ez a magoncvetés egy, a Szőlőskert-árokban nőtt diófa dióiból létesült, legyen az a szőlőskert-árok bármelyik faluban is. Az
elvetett diószemeket látjuk, a nemesítés eredményére még várnunk kell. 



Mivel a magoncdiók természetüktől fogva egyedi változatosságot képviselnek, ami a gének véletlenszerű kombinálódásának
nagyszámú variációjából adódik, minden magonc diófát potenciális nemesítési alapanyagnak tekinthetünk. Mivel
Magyarországon még nincs génmódosított diófa, az ország egész diófa-állománya gyakorlatilag génbanknak tekinthető.
Vannak egyes diófa-állományok az országban, amelyeket külön is génbanknak neveznek, ilyen például a kisari Tisza-
ártérben elhelyezkedő 50 ha területű magonc-állomány, azonban ugyanilyen joggal nevezhetjük génbanknak az ország összes
magonc-állományát.

Visszatérve a változatossághoz: Melyek azok a tulajdonságok, amelyekben egy magonc-állomány a változatosságot mutatja?

Nemcsak a termés mennyiségében (ami önmagában sok egyéb
tényezőtől is függ), hanem:
a diófának az adott termőhelyhez való alkalmazkodásában (ami szintén
sok összetevő eredménye), továbbá
növekedési erélyében,
fagytűrésében,
szárazságtűrésében,
más változatokkal (esetleg fajokkal) való oltási kompatibilitásában,
koronaformájában,
a törzs és az ágak szilárdságában, vagyis a viharkár-ellenállóságban,
gyökérzetének az adott talajtípushoz való alkalmazkodásában,
vesszőinek beérési idejében,
az őszi lombhullás idejében,
az oldalrügyeken való esetleges nővirág-képzésben,
a virágzás idejében,
a nő-, vagy hímvirágok előbbi virágzásában,
a terméshozás, termőre fordulás idejében,
termőképességében,
a gyümölcs érési idejében,
a gyümölcs méretében, alakjában, színében,
a héj vastagságában és belső szerkezetében, vagyis a törhetőségben,
a héj alapi zártságában, vagyis az almamoly-ellenállóságban,
a dióbél arányában, ízében, színében,
a juglontermelés mértékében,
a fa gomba- és baktérium-fertőzésekkel szembeni ellenálló képességben, hogy csak azokat soroljam fel, amik hirtelen
eszembe jutnak.

Legalább ennyi szempont szerint kell a magoncokat értékelni, sok éven át. Ezekre egy magánszemélynek általában nincs
ideje. Ezeket az értékeléseket a nemesítők - külföldi fajták esetében a honosítók - már elvégezték, amit az állam arra hivatott
intézménye az elismert fajták esetén el is ismert.

Dr. Szentiványi Péter hozta fel a következő példát a magoncdiók változatosságára. Hét fajtajelölt fáról származó diókat, mint
magoncnemzedéket felneveltek és kiültettek üzemi ültetvénybe. A termések megjelenésekor megvizsgálták a kapott populáció
változékonyságát. Összesen 449 fa termését vizsgálták, amelyek közül egy se volt azonos az eredeti anyafa tulajdonságaival.

Például a fajtajelöltek termésének átmérője 34 mm volt. Ezzel szemben a magonc utódok 29 %-a 21-29 mm, 47,5 %-a 30-33
mm, 23,5 %-a 34-41 mm átmérőjű termést hozott.



Hasonló változatosság mutatkozott a termesztés szempontjából fontos többi tulajdonságban (a fakadás és a virágzás ideje,
termőképesség, stb.) is.

Konténerben árult diócsemete magoncok: 

Spanyol kutatók is vizsgálták - saját körülményeik között - a magonc-diófák változatosságát, és a termesztés szempontjából
fontos értékmérők közül a következőkben találtak igen nagy változatosságot: Az első évek túlélésében, a nyári hőség
elviselésében, a növekedési erélyben, az őszi lombhullás idejében, a baktériumos betegségre való fogékonyságban.

Az ilyen heterogén tulajdonságú állományok a gazdaságos termelés igényeit nem elégíthetik ki, mert hogy csak egy példát
mondjak, a tavaszi fakadás fenofázisaihoz kötötten megszabható gomba- és baktérium-ellenes permetezés idejét lehetetlen
helyesen megállapítani, az állomány nagyobb részénél biztos, hogy korán vagy későn történik a permetezés, így hatástalan
lesz.

És még egy, még fontosabb termesztői szempont: A diófa bármennyire is későn kezd teremni, a dióskert gazdájának előbb-
utóbb nagy mennyiségű árukínálata keletkezik dióból. A kereskedelem egyik alap-követelménye minden termelővel szemben
a megbízhatóan azonos áruminőség. Magonc-dióból nem lesz azonos minőségű áru, még dióbél se, mert a feles dióbél színén,
nagyságán meglátszik az eltérő eredet. Hadd idézzem, - nagyon idevág - Baltet Károly 1885-ös cikkét a francia, Grenoble-i
dióról: "Mert míg az ótatlan dió decaliterjét két frankkal fizetik, addig az ótottért éppen tízannyit fizetnek." Hát, ez a
különbség.

A diófajták heterogenitását jól mutatja a következő felvétel, ami a tavaszi kilombosodás idején készült. Erre a diófára több
diófajtát oltottak. Egyedül csak a tavaszi lombfejlődés idejében milyen különbség van az egyes ágak között! 

A jó áruérték és a termőképesség ritkán egyesül egy egyedben.



Nem tudok mást mondani, kicsiben és nagyban is csak hivatalosan elismert fajtájú diót telepítsünk!

A "fajtadió vagy magoncdió" polémiában egyéb szempontokat is felvetnek. Nagyon sok szerző írja azt, hogy a fajtadiók
előbb fordulnak termőre, mint a magoncok. És nem csak azt a kb. négy évet számítják, amennyi időelőnnyel az oltvány
rendelkezik az ültetésével egy időben földbe dugott diószemmel szemben, hanem akár 10 éves különbséget is emlegetnek. Én
ezt a nagy időkülönbséget nem látom megalapozottnak, de a korábbi termőrefordulás tény.

Egy másik, hasonló szempont az ár. A magonccsemete ingyen is beszerezhető, akkor is, ha nem magunk vetettük. Tisztelt
kezdő Kollégám, minden valamirevaló dióültetvényben kelnek a hullott diókból magoncok. Ha kérünk a gazdától,
valószínűleg ingyen is ad, de az a veszély fennáll, hogy magában mosolyogni fog.

Tisztelt gyakorló Kollégám, adjunk a kertünkben nőtt csemetékből kezdő kollégánknak. Pénzünkbe nem kerül, és még
mosolyoghatunk is.

Ez az igazi biznisz, amiben mindkét fél megtalálja a megelégedését. 

Angliában például úgy írja az ottani irodalom, hogy a fajtadiók 5 éven belül teremnek, a magoncok pedig 6-15 év alatt
fordulnak termőre. Egyébként az oltvány használata mellett még azt is felhozzák, hogy a magoncok gyakran nem teremnek
kellően. Ez igaz itthon is, a fajtadiók termőképesség szempontjából - ami önmagában is sok-sok tényező eredője - jól be
vannak vizsgálva.

Ugyancsak angoloktól olvastam azt az érvet is, hogy mivel a
diócsemete erős főgyökeret szeret fejleszteni, aminek elvágását
rosszul tűri, ezért a faiskolában nevelt csemete, amelynek
főgyökér-elvágása és azutáni átültetése már a csemetenevelés
ideje alatt, kedvező, faiskolai körülmények és gondozás mellett
megtörtént, a végleges helyre ültetést jobban viseli, mint a
magonc, ezért a végleges helyen az első éves indulás és fejlődés
jobb lesz, mint a magoncé. Azt magam is tanusíthatom hazai
oltványokkal végzett munkám során, hogy az oltványok közel 100
%-ban megerednek, és jól fejlődnek. A magoncokról ezért azt
írják az angolok, hogy végleges helyükre ültetésükkor fokozott
gondozásban részesítsük őket.

A hazai diófa-állomány fajta szerinti megoszlásáról csak az 1500
m 2-nél nagyobb ültetvények vonatkozásában van adat. A hazai
dióültetvényekben is bőven van magoncfa, nem beszélve ezen túl a
házikerti, a szórvány diófákról.

Jellemző például, hogy a legnagyobb termőtájnak mondott tiszaháti tájegység falvaiban ma is túlnyomó részben
magoncfákról származik a termés. Azok a szép diófasorok, amelyek ott a Tisza vagy a Túr mellett láthatók, mind
magoncdiók. 



Ha tisztelt diófaültető Kollégám diócsemetét keres, kérem, ne üljön fel a dió-faiskolások kínálatának. Mostanában az a divat,
hogy bárki bármit el akar adni, hazai áruként hirdeti, mert úgy jobban veszik. Más országokban is, nemcsak nálunk.
Gyönyörűek a következő képen látható újvidéki diócsemeték, de nem szabad megvenni őket, mert fajtamegjelölés nélküliek,
tehát bizonytalan tulajdonságokat hordozó magoncok. 

Ebben az esetben a "hazai" jelző a rossz minőséget jelzi. Mert a fajtadiókat a nevük alapján értékelni lehet, - ezt teszem én is
hamarosan, - és a megismert tulajdonságaik alapján dönthetjük el, hogy kell-e nekünk, vagy nem.

 

 

Mit jelent az, hogy diófajta?

Diófajta az, amit a különböző országok mezőgazdasági minősítő hatóságai diófajtaként ismertek el.
Ez a legszigorúbb meghatározás. Már megengedőbb deffiníció, hogy diófajta az, amit szakemberek -
kutatók, faiskolások, stb. - külön fajtának tekintenek. Végül - ez is gyakori, - egyes magánszemélyek
is elneveznek egyes, szaporított klónokat, vagy akár csak egyes fákat is. Szóval, ha egy fajtanévvel
találkozunk, helyesen tesszük, ha az adott diófajtával minél jobban megismerkedünk, mert csak így
értékelhetjük jelentőségét, vagy potenciális lehetőségeit.

Egyes diófajtanevekre - pl. Piemontese - az ember csak legyint, a másikról rögtön tudja, hogy az
nem egy fajta, hanem típus, pl. a Kaghazi a Közép-Kelet vékonyhéjú dióinak összefoglaló neve, de az
olyanokról, mint a Lara, rögtön tudni kell, hogy bár több országban is jelen van, mégis egy
meghatározott klón, jól leírt önálló fajta.

Minden növényfajtának fontos tulajdonsága az egyöntetűség, hasonlóság. Azért, hogy ha egy növényfajtáról beszélünk,
annak fontos jellemzői a szakemberek és a nagyközönség előtt ismertek legyenek. Hogy - ha már beszélünk, - legalább
tudjuk, hogy miről beszélünk.

Kétféle növényfajta van. Tájfajta, amelynek jellemző tulajdonságait a növényegyedek csak többé-kevésbé képviselik, egy
tájegységre jellemzőek, és a dió esetében magról szaporodva is bizonyos egyöntetűséget mutatnak, illetve olyan fajta,



amelynek egyedeit az ellenőrzött körülmények között végzett szaporítás során folyamatosan állítják elő, - a diófa esetében
szinte kizárólag vegetatív úton, - és ezek az egyedek tulajdonságaikban azonosak.

A szaporítóanyag-felügyelőségek mint állami szervek a világon mindenhol egyformák. Vagyis hatóságok, és bár sokszor nem
állnak a szakma magaslatán, ítéletük mégis döntő egy fajta létében, megítélésében. A hivatalos német fajtakísérleti telep egy
vizsgálat alatt álló diófája Marquardt-ban: 

A hivatalos elismerést sok-sok bírálat előzi meg. Szlovén fajtajelöltek küllemi bírálaton: 

Az elismert diófajták túlnyomó többsége vegetatív klón, jól leírható jellemzőkkel. De nem elhanyagolhatók a tájfajták sem,
ilyenek például az olasz Malizia és Bleggiana fajták.

Mivel a dió az északi félteke mediterrán és mérsékelt égöve alatt széleskörűen elterjedt, az egymástól erősen eltérő éghajlati
körülményekhez a diótípusok különböző formái alkalmazkodtak. Külső megjelenésben a diófák között csak a szakértő szem
tud különbséget tenni fajták szerint. Igen nagy viszont az élettani tulajdonságokban a fajták különbözősége.

Török és kaliforniai diófajták gyűjteménye: 



Más gyümölcsfajokhoz képest a diónak specialitása, hogy nincs elterjedt világfajtája, mert minden termőhelyhez más diótípus
(fajta) alkalmas, ha a biztonságos, jó termést tekintjük fontos szempontnak. Ebből a szempontból kérdéses, hogy a
magyarországi termőhelyeket azonos termőhelynek vagy eltérő termőhelyeknek tekintjük-e. Mindkét vélemény mellett lehet
megalapozottan érvelni. Saját véleményem az, hogy az Érden előállított, kipróbált, szaporított fajták az egész országban
otthon érzik magukat, így telepítésük ajánlható.

A növényfajták (a dió is növény!) magyarországi hivatalos elismertetésének már közel 150 éves, tiszteletre méltó múltja van.
A szervezet, a rendszer, az alkalmazott bírálati módszerek, az alaposság, szóval ezek a tényezők mind garanciái voltak, hogy
a magyar diófajták közül amelyik állami elismerésben részesült, az felért egy állami kitüntetéssel.

Jók is a magyar diók.

Na, ebben a kérdésben most van egy nagy törés. A világszínvonalat meghaladó magyar elismerési rendszer már nem tartható
fenn, alább kell adnunk, az EU-ban a gyengébb mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező országokkal kell
jogharmonizálnunk. Sajnos.

Ez annyit jelent, hogy az elismerésre bejelentett új fajtáknak mostantól nem kell azt bizonyítaniuk, hogy jobbak az
eddigieknél, hanem csak azt, hogy különböznek az eddigiektől.

És személyi változások is történtek.  

A főbb fajtacsoportok tulajdonságai

A legősibbnek és a legfontosabbnak a közép-ázsiai (a Kaukázus, Irán, Kirgiz- és Üzbegisztán, Kasmir diói, stb.) diók
tekinthetők. 



Iránban, ahol vadon is él, ma is általános a magról való szaporítás, így Irán a dió-gének valódi tárháza. Ennek a
fajtacsoportnak a közös jellemzője a kiváló gyümölcsminőség és az igen nagyfokú fagyérzékenység. Viszont a
napperzselésnek ellenállnak. Ennek a fajtakörnek a legelterjedtebb, értékes típusa a Kaghazi nevű papírhéjú dió, amely
Kaliforniában további nemesítések alapját képezte. 

Méltánytalanul nem említi még a szakirodalom se, hogy ebbe a fajtacsoportba tartoznak a világ legnagyobb természetes
dióerdeinek diói is, a kirgiz diók, ahol tudósok a dió 300 változatát írták le (Blazer, 1998).

A többi fajtacsoporttól eltérően a középázsiai diófák erős szaporítószövet-aktivitást mutatnak. A diótermesztésben ez a
tulajdonság a bujtásos szaporítás lehetőségében mutatkozik meg, a minőségi diófaanyag termelésében pedig az erős
görcsképződésben, a görcsös faanyag rendkívüli rajzolatosságában. 



A közép-ázsiai fajtakörhöz tartozónak tekinthető még a Törökország területén szelektált nagyszámú diófajta is, ott is
hasonlóak az éghajlati tényezők. 

Önálló fajtacsoportként tartják számon az Észak-Kaliforniában a termesztők - és később a kutatók - szelekciós munkája
során kialakult fajtacsoportokat. Fő jellemzőjük, hogy téli fagytűrésük csak -10-12 C°-ig terjed. Ezek közül a legelterjedtebb
az Eureka és a Hartley. Újabb kaliforniai diók: Chandler, Sunland, Tulare 



Beszélnek mandzsúriai fajtacsoportról, mandzsúriai rasszról is, azonban ez erős tévedés. Úgy mondják, hogy a mandzsúriai
fajtacsoportot a nagyfokú hidegtűrés, igen korai fakadási idő, a nagy, fürtös diótermés és a sötétebb színű, gyengébb ízű
termés jellemzi.

Ezek a tulajdonságok azonban a mandzsúriai dióra (Juglans mandshurica) mint önálló diófajra vonatkoznak. A mandzsúriai
dió a közönséges dió igen közeli rokona, vele jól hibridizálódik, és vegetatíve is kompatibilis. Ezért egyes, értékes
tulajdonságaik alapján kiválasztott mandzsúriai diók a közönséges dió nemesítésében is szerepet kaptak.

Két, igen értékes típus került kiválasztásra.

Az egyik a csúcsrügy oldalrügyein is rendszeresen nővirágot és termést hozó típus, amelynek termőképessége lényegesen
nagyobb a többi diótípusénál. Ennek a típusnak a francia diókkal való keresztezéséből előállított első ilyen fajta
Kaliforniában a Payne volt, aminek további felhasználásával, keresztezésbe vonásával állította elő E. F. Serr, a Davis
Egyetem nemesítője a kaliforniai új fajták egész sorozatát.



A másik értékes mandzsúriai változat oltási alany céljára alkalmas, jelenleg Manregian néven terjed.

Ha az amerikai, kaliforniai diófajtákat fogyasztói szempontból akarjuk a hazaiakhoz viszonyítani, feltűnik, hogy azok
erősebb dióaromával rendelkeznek, míg az itthoniak íze kellemesebb.

Igen fontos fajtacsoportja a közönséges diónak a dél-franciaországi nagy múltú termesztés
során kialakult sok értékes fajta és változat. Közös jellemzőjük az igen jó
gyümölcsszerkezet és bélminőség, az átlagosan későbbi fakadási idő és nyugalmi
állapotukban csak mérsékelt fagytűrés. Az 1900-as évek elején folytatott hazai honosítási
kísérletek a hazai keményebb telek miatt nem vezettek eredményre, de termőképességben
is jóval alulmaradtak az eredeti élőhelyükön szokotthoz képest. 

Az átlagosan későbbi fakadási idő azonban kisebb magyarázatra szorul. A francia szakírókkal szemben én inkább úgy
fogalmaznék, hogy termesztett diófajtáikra igaz lehet ez a megállapítás, de a természetes dió-populáció francia földön
mutatja a legnagyobb szélsőségeket. Vannak szélsőségesen korán kihajtó magonc-egyedeik, ezekre a márciusi diófa (noyer
de mars) elnevezést találták ki, és a végletesen későn, csak a nyári napforduló (június 21.) táján rügyező, virágzó diófáikat
pedig noyer de la Saint-Jean, vagyis Szent János-diófáknak nevezik.

Végül a legnagyobb területen és a legváltozatosabb éghajlati viszonyok között alakult ki a diónak a kárpáti fajtakörhöz
tartozó változatainak tömege. A kárpáti fajtakör változatai a Kárpátokon belül és kívül - Ukrajna, Lengyelország,
Csehország, Németország területén - tenyésznek, de ide számíthatók a Kárpát-medencétől délkeletre eső vidékek diói, a
szerb, román, bolgár és moldáv diók is. A diók között ezek a legváltozatosabbak, de közös jellemzőjük, hogy hidegtűrésük
nagy, -30 C°-ig is terjedhet, Kanadában az innen származó dióknak -37-39 C°-ig terjedő fagytűrésről számolnak be. Továbbá
jellemzően korai fakadásúak, és a dió-rasszok közül a kárpátiak a leginkább hajlamosak a megtermékenyülés nélküli,
apomiktikus terméshozásra.

Szentiványi Péter úgy jellemezte a kárpáti rassz apomiktikus jellegét, hogy a termésen "szinte nem is lehet észrevenni, hogy a
megporzás feltételei hiányoztak".

Ehhez a csoporthoz sok értékes fajta tartozik, amelyeket az érintett mintegy tíz ország nemesítői egymástól függetlenül, saját
országuk dióállományából szelektáltak ki. 



A kárpáti rassz ("carpathian walnut") elnevezés Kanadából származik, ahol a helyi diótermesztést a 20. század elején szó
szerint a Kárpátokból, Lengyelországból begyűjtött diók elültetéséből indították meg. Később az Egyesült Államok
északkeleti részén is így nevezték a Közép-Európából származó diókat.  

A diófajták honosításáról

Mint említettem, a diónak nincsenek világfajtái. Azok a termesztői és kutatói törekvések, amelyek értékes, idegen
származású diófákat igyekeztek meghonosítani, nálunk is, a világ többi részén is eredménytelenek maradtak, illetve helyesebb
úgy fogalmazni, hogy csak igen ritkán vezettek eredményre. Például Kaliforniában, ahol a közönséges dió nem volt őshonos,
a világ minden tájáról betelepülő telepesek a legkülönbözőbb származású diókat próbálták honosítani, de ezek közül egyedül
a francia Franquette honosítása járt sikerrel, igaz, Kaliforniában annak is helyi változata alakult ki.

A honosítás helyett a helyi magoncok szelekciója, valamint a nemesítői keresztezések eredményezték a helyi viszonyoknak
leginkább megfelelő fajták megszületését. Mindenhol a világon, ahol diónemesítésről, diókultúráról beszélhetünk.

Megállapíthatjuk, a dió, mint egy adott fajta - gyakorlatilag egy dióegyed - az új termőtájakhoz rosszul alkalmazkodik.
(Alkalmazkodóképességét utódainak változatosságával biztosítja.)

Honosítási kísérleteket az érdi kutatóintézet is végzett, nem is keveset. A Kaliforniában keresztezéssel előállított új fajtákat
is, de a világ más részeiről származó jó diófajtákat is összehasonlító kísérletekbe vonták. Szentiványi professzor külön
kiemeli, hogy az összehasonlító kísérletek sikerében nagy szerepe volt a korábbi kaliforniai vezető diókutatónak, Serr
professzornak, akinek jóvoltából Magyarországra kerülhettek a korábbi és újabb kaliforniai diófajták.

A kísérletek végeredménye az volt, hogy a hazai természetes dióállományból kiválogatott diófajták hazai viszonyaink között
jobbak, mint a világ legjobb diófajtái.

És viszont, a kaliforniai kutatóintézet is kipróbálta a legjobb magyar diófajtákat. Az eredmény az lett, hogy az idehaza szép
termést produkáló A-117-es és M-10-es Kaliforniában nagy, rücskös lódió-termést növesztett, kevés béllel. Szóval, nem
hálálták meg a jólétet.

Ennek ellenére igen sok országban nem tettek le a kutatók arról, hogy a világ más részein, hasonló éghajlati viszonyok között
jól bevált fajták honosításával kísérletezzenek, még ma is. Valószínű, a honosítani kívánt diófajta eredeti termőhelyéhez
hasonló éghajlaton nagyobb a honosítás sikere.

Például Törökországban, amely ország tengerparti vidékei és a tengerek felé nyíló folyóvölgyei mediterrán éghajlatúnak
tekinthetők, szervezetten foglalkoznak a kaliforniai diófajták honosításával, török viszonyok közötti kipróbálásával.
Kaliforniai diók Törökországban:



 

Diófajták honosításával nemcsak kutatók, hanem gyakorlati szakemberek is próbálkoztak. Balatonboglárra is behozták a
francia, a kaliforniai és egyéb diókat, de az eredmény ugyanaz volt.

Némileg más a helyzet a szomszédos országok diófajtáival. A hasonló éghajlat alatt kipróbált fajták, mint a csehszlovák
Jupiter, Mars, stb., vagy a romániai Sebeshelyi fajták nálunk is jól megélnek. Termesztési értékükről sok biztosat nem
mondhatunk, de nem valószínű, hogy felülmúlnák a világviszonylatban is versenyképes hazai elismert fajtákat. Az osztrák és
a szlovén diófajtáknál már az eltérő éghajlat is kérdésessé teheti a sikeres hazai alkalmazást. 



 

A hazai fajtaösszetétel

2001-ben mezőgazdasági összeírás volt Magyarországon, ami az 1500 m 2-nél nagyobb diósokat érintette. Valahol itt
kezdődik az árutermelő kategória. Az ennél nagyobb területű diósokból 3150 ha-t találtak.

Legnagyobb területen a Milotai 10-et termesztik, 1200 ha-on. A második helyezett a magoncokból, valamint a csehszlovák és
moldáv import fajtákból álló 900 ha-os vegyes csapat. Harmadik, 700 ha-ral az Alsószentiváni 117, negyedik 250 ha-ral a
Tiszacsécsi 83. A többi hazai fajta összesen 100 ha-t tesz ki.

A hazai diófajtákat a külföldi diókkal együtt, abc-sorrendben tárgyalom. Több mint 400 diófajtát említek, de nem biztos, hogy
mindegyik méltó rá. Mindenesetre ismerjük már, legyen fogalmunk róluk, ha halljuk. Még az is biztos, hogy a névsorban
nemcsak hivatalosan elismert fajták vannak, hanem sok egyéb olyan, amelyeknek valaki valamilyen okból valamilyen nevet
adott.

Nem említem a diófajták között a lódiókat, bár sokak kedvencei. A természetes
dióállományokban a világon mindenhol felbukkannak a szokásosnál jóval nagyobb,
tetszetős diót termő fák. Magyarországon lódiónak nevezik az ilyen diókat, de ilyen
fajta hivatalosan nincs, sőt, tudomásom szerint nem hivatalosan se szaporít ilyen diót
senki. Ennek az az oka, hogy a nagy dióméret csak egy jellemzője egy diófajta
értékének. Ezek a diók sok más jellemzőben viszont elmaradnak a "normális"
méretű dióktól. Például szinte általános, hogy ezekben a diókban a bél nem tölti ki
teljesen a héjat, rosszabb a kihozatal. Stb.

Tisztelt Kollégám, van egy jó tanácsom a diófajták értékeléséhez. Tudvalevő, hogy fajtaleírásokat nemesítők, faiskolások és
szakírók szoktak közzétenni. Itthon is, külföldön is. Az első kettőnek az az érdeke, hogy minél többet vegyenek a
diócsemetéikből. A szakírók pedig sokszor nem értenek hozzá. Itthon se, külföldön se.

A most következő fajta-felsorolásban zömében én is ezekre a szakemberekre támaszkodtam. Úgy kell a leírtakat értelmezni,
hogy a diófajták jó tulajdonságai vannak ismertetve. Mindazok a jellemzők, amelyek egy fajtánál nincsenek megemlítve,
gyanakodnunk kell, hogy azokban az adott fajta nem jó. És akkor még nincs kiszűrve a szakírók esetleges tévedése.

Minden diófajtáról csak annyit írok, amennyit tudok róla.

Hogy hol találja tisztelt érdeklődő Kollégám a hazai diókat a felsorolásban? Javaslom, az A, M és T betűk alatt keresse
elsősorban. És van még néhány ezeken kívül is.

Jó tanulmányozást! 
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A termesztett diófajták A

Abbotabad 1 Pakisztáni diófajta az ország északi részéről, a hasonnevű városról elnevezve. Angliában dísznövénynek
ajánlják.

Ackuri Grúz diófajta.

Aconcagua Chilei tájfajta, valószínűleg nem a közönséges dió változata, hanem az Andok diójának (Juglans neotropica) chilei
tájfajtája.

Adams (vagy Adam). Állítólag francia eredetű kaliforniai fajta, gyenge termőképességű volt, annak ellenére, hogy részben
oldalrügyön is terem. Ma már génbankban őrzik. Az Egyesült Államok Oregon államában még próbálkoznak helyi
termesztésbe vonásával. Fája erősen feltörekvő, későn fordul termőre. Tavasszal korai kihajtású, érési ideje is korai. Diója
nagy, erős héjú, dióbele sötét. A betegségeknek részben ellenáll. 

Aksu Kínai diófajták sorozata szerepel ezen a néven, 44, 67, 71, 81, 85, 210, 417, 611 számokon. Hszincsiang tartomány-
beliek, Aksu város vidékéről. Korai termőre fordulásukat és magas olajtartalmukat emelik ki. Jellemzően október közepi
érésűek. 

Akura Amerikában említik mint diófajtát.

Alamoty Tájfajta Iránban, a Kaukázushoz közeli területeken. Rendkívüli egészségével, gnomónia-ellenállóságával tűnik ki.



Albi Azonos az Albigowa 93 lengyel fajtával. Gyenge növekedésű fája van, koronája idősebb
korban szétterül. Téli fagytűrése nem kielégítő. Nővirágai néhánynappal nyílnak a hímvirágok
után, vagyis nőelőző virágzású. Kiegészítő megporzást igényel. Szeptember második felében
érik. Diója közepes méretű, kissé hosszúkás (2,8–3,4 cm x 2,5–3,0 cm x 2,4–2,8 cm). A dió
héja vékony. A dióbél bár a héjat viszonylag jól kitölti, kicsi, a bélkihozatal 30-45 %. A bél
színe világosbarna, íze édes-fanyar. Korán termőre fordul, jól ellenáll a bakteriózisnak.
Élelmiszeripari és cukrászati célra ajánlják, darált dióként. 

 

Albigowa 88, Albigowa 93 (ld. Albi néven), Albigowa 101 (ld. Resowia néven) Lengyel fajták.

ALB-22 (Kézdialbisi 22) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 7 m-es fa. A koronaátmérő 8 m,
törzskörmérete 0,95 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 54,1 %.

Alcalde 1 és 2 Spanyol diófajták.

Algyógyi Romániai, erdélyi dió. Szeptember végén érik. Diója nagy, héja vékony. Dióbele roppanó, édes. Házikerti
termesztésre ajánlják. Tájfajta lehet, mert az algyógyi kutatóállomás eddig elismert 18 fajtája más neveken fut.

Ali Kaghazi Nem fajta, hanem diótípus. (l. Kaghazi)

Allegheny Újabb amerikai fajta a kontinens keleti feléről, Pennsylvaniából. George Dickum nemesítése. A téli hideget jól
bírja, -28 C°-ot is kibírt. Kései kihajtású, a tavaszi fagyokat elkerüli, ezért évente rendszeresen terem. Öntermékeny. Közepes
méretű dióinak héja vékony, a héjat a bél jól kitölti. Feles dióbélként törhető.

Allen Amerikai diófajta a kontinens keleti feléről, Michigan-ből. Glen W. Allen nemesítette, 1923-ban.

Alley Amerikai diófajta, New-York vidékéről.

Alsószentiváni 117 (A-117) 1950 körül Alsószentiván-Zedregpusztán egy diófasorban fellelt magonc
anyafáról történő vegetatív szaporítással és hosszú időn át végzett értékeléssel Szentiványi Péter érdi
diónemesítő által szelektált fajta. Mivel a zedregpusztai diófasorban az 1900-as évek elején
Franciaországból behozott francia diófajták terméséből származó magoncok kerültek eltelepítésre,
valószínű, hogy az A-117-es fajta ősei között a Mayette is szerepel. A fajta állami minősítést 1976-
ban kapott. Kiemelkedő növekedési erélyű, edzett, fagytűrő, gyengébb talajokon is jól díszlő fajta.
Bár részben francia származású, fagytűrő képességét Magyarország eltérő éghajlatú vidékein is
bizonyította. Magyarország területén eltérő termőhelyi viszonyok között is jól bevált. Vadalanyra
oltva növekedési erélye erős, fekete dió alannyal is jó az affinitása. Fája fiatalon feltörekvő, később
terülő koronát nevel. Hibája, hogy koronája túl sűrű, termőkorban ritkító beavatkozást igényel. 



Kései fakadású, ezért a kései fagyokat elkerüli, ennek következtében termésbiztonsága jó. Termőre fordulása korai,
bőtermő, a hajtások átlag 45 %-a rakódik be terméssel, de oldalrügyön nem terem. Virágzása hímelőző. Porzónak az
Alsószentiváni 118, Pedro és Tiszacsécsi 2 fajták ajánlhatók, de porzófajtát nem igényel, apomitikus jellege kielégítő.
Betakarítási ideje elnyúlik, szeptember közepétől október elejéig tart. Diója kissé barázdált, világosbarna színű, 35-36 mm-es
átmérőjű. Könnyen törhető, tisztítható. A bél színe sárgásfehér, aránya 48-52 %, a bél jóízű. Olajtartalma magas, 65 %,
fehérjetartalma 18 %. Betegségeknek ellenálló. Jó ellenállóképességét a fajta viszonylag magas juglontartalmával is
összefüggésbe hozhatjuk. Egy angliai (vagy velszi, nem vagyok biztos benne) nagyterjedelmű összehasonlító vizsgálat mutatta
ki, hogy a magasabb juglonkoncentrációjú fajták közé tartozik. Napégésre a hazai fajták közül a legfogékonyabb. Az egyik
vezető magyar alapfajta. 

  



 

 



Az A-117-est Németországban is kultiválják. Ott erős növekedésűként, magas, széles koronájúként jellemzik. Száraz években



is nagyot nő. Biztosan terem, száraz évben is. Korai érésű, elsőként érik a Németországban termesztett diók közül. Termése
jellemzően jó minőségű. A tavaszi fagyok kevéssé károsítják. A baktériumos és gombás megbetegedésekkel szemben
kiemelkedően ellenálló. Középnagy diója jellemzően aromás, parfümös belet tartalmaz. 

Alsószentiváni 117-15 Lásd Bonifác

Alsószentiváni kései (A 117-31) Származása azonos az A 117-15 fajtával. Erős növekedésű,
feltörekvő, ritka koronát nevel, határozott központi tengellyel. Korán termőre fordul. Bár
oldalrügyön is terem, kisebb arányban, mint a vele egy időben keresztezett és vizsgált többi fajta.
Nagyon kései fakadási idejű, így a késő tavaszi fagyok kevésbé veszélyeztetik. Hímelőző virágzású,
tehát a virágzás fordított ütemű a többi magyar fajtához képest. Mivel a nővirágok nyílnak előbb, a
többi magyar fajta akkori pollenszórása túlporzását eredményezheti. Ajánlatos a többi magyar
fajtától távolabb telepíteni. Nővirágai 7 év átlagában május 11-én nyílnak. (A szóródás: április 19-
május 16). A Bonifáccal kölcsönösen jól porozzák egymást. A kései kihajtás ellenére a termésérés
ideje közepes, szeptember 2. és 3. dekádja. 25-35 %-ban oldalrügyön is terem. Igen bőtermő,
termésbiztonsága jó. Gyümölcse sima-tetszetős, 38 mm-es, héja és világos színe következtében felülmúlja az anyafajtát.
Könnyen törhető, tisztítható. A diótermés hibája, - talán a túl nagy termés miatt is, - hogy héja a varratnál gyakran nem
záródik, kézi nyomásra is szétnyílik. A fajta héjas értékesítésre kevésbé, de béldiónak jó. 



Alsószentiváni 118 (A-118) Eredete az A 117 fajtáéval azonos. Fája igen erős növekedésű, feltörekvő korona alakú. Közepes,
vagy kissé korai fakadású, kissé fagyérzékeny, rendszeresen bőtermő. Középkorai, nőelőző virágzású, más hazai fajták
porzófajtájaként számításba vehető. Szeptember 10-től a hónap végéig érik. Diója a német Nr. 120-as fajta diójára hasonlít,
de színe sötétebb. 35 mm-es, a bél aránya 45 %. A bél íze kissé fanyar. Betegségeknek ellenálló. Homoktalajon is jól fejlődik. 

A-550 és A-625 Hazai fajtajelöltek Érdről, az A-117-es leszármazottai. Oldalrügyesek, még kipróbálás alatt állnak.



Amande Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból, neve a helyi nyelvjárásban dióbelet jelent. Késői
kihajtású. Diója hosszúkás, közepes méretű. Felülete érdes, egyenetlen. A dióhéj vékony. A dióbelet könnyű kinyerni, de
okker-színe miatt csak olajkészítésre jó.

Ambassador (No.4132) A kárpáti fajtakörhöz tartozó ősökkel rendelkező amerikai fajta. Idaho-ban szelektálták ki,
Kaliforniában is szaporítják, kaliforniai feketedió alanyon. Hidegtűrő. Fiatalon gyorsan növekszik. Öntermékeny. Bőtermő.
Szeptember 20-október 5. között érik. Diója 32-34 mm-es, vékonyhéjú, de jól zárt. Dióbele telt, világos, jóízű. Téli
hidegigénye 600 óra. 

Amigo (UC56-226) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem bocsátotta ki.
Franciaországban is termesztik, Olaszországban és Törökországban is
kísérleteznek vele. Virágzása hímelőző jellegű. Fürtös, gömbölyű gyümölcsű.
Argentinában a legnagyobb méretű diót produkálja (36-38 mm). Átlagos diósúlya
11,6 g, bélaránya 51 %, az átlagos bélsúly 5,9 g. Meleg éghajlatra való. Diótermő
képességén kívül egy sor kaliforniai fajta jó porzója (Tehama, Pedro, Pioneer,
Midland).

Amphyon Holland diófajta, Hollandia északi részéből, Tjuchem helységből. A groningeni kutatóállomás fajtája. Első említése
2005-ös. Belgiumban és Dániában is ajánlják ültetését. A szelekció az északi, hűvösebb viszonyok elviselésére irányult,
valamint a betegség-ellenállóságra. Állítólag mindkét célnak jól megfelel. Kiskerti ültetését ajánlják, árutermelő bio-
ültetvényben közel 1 hektáros állománya van. Erős növekedésű. Szélesen, tíz méterre terülő koronája van. Jó télálló,
közepes-kései kihajtási idejű. Virágzására jellemző, hogy az évek többségében a hím- és nővirágzás ideje nagyrészt átfedi
egymást. Ha mégis porzót ültetnek mellé, más, északholland fajtákkal oldják meg. Apomixisre, vagyis termékenyülés nélküli
terméshozásra is hajlamos. Sokszor csoportosan, 2-4-es fürtökben terem. Diója október második felében, október végén érik.
Diója hosszúkás, mélyen barázdált. Héja könnyen, kézzel is törhető. A dióbél aránya 54 %. A dióbél hártyája szép
megjelenést kölcsönöz a bélnek, a dióbél íze kiváló. Betegségekre mérsékelten fogékony. 

 





Anica Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Mérsékelt növekedési erélyű, gömbkoronájú. Bőtermő.
Szeptember közepén érik. Diója nagy, átlag 14 g-os, kerek-tojásdad, szimmetrikus. A dió héja krémszínű, viszonylag vékony.
A dióbél aránya 53 %, a bél a héjat jól kitölti. Nagyon jó betegségellenálló, és jól tűri a hideget és a szárazságot.

Anoszovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre. Rendkívül nagyméretű diója van.

Apolló Csehszlovák diófajta 1971-ből, Csehországból, Valticéből. Erős növekedésű. Nagy, széles, gömb
alakú koronája van, az átlagosnál nagyobb térállást igényel. A vastagabb, de még sima ágak felülete
jellemzően fehéresszürke. Ágszerkezetére a meredek szögű elágazások a jellemzők, amely tulajdonsága
miatt a szélkár fokozottan veszélyezteti. A fa mérete miatt nagyobb kertekbe való. Lombja sötétzöld,
jellemzően egészséges. Nemesítője szerint korán termőre fordul, jól és rendszeresen terem. Nagy termésre
képes, ha a fagy nem viszi el virágait. Korai, hímelőző, részben együttnyíló virágzású. Porzófajtát
ajánlanak mellé, például a Jupitert. Nővirágai jellemzően csoportosak. Virágzáskor a kései fagyok
veszélyeztethetik. Érése szeptember harmadik hetében történik, koncentráltan, rövid idő alatt. Diója
középnagytól igen nagyig változik, 43-44 mm hosszú, 37-39 mm széles, 35-36 mm vastag. Súlya 14-15 g.
Nagy termés, vagy szárazság esetén a diók kisebbek, de a varrat zártsága mindig jó. Tojás alakú, kissé
csúcsos. A dió héja világosbarna, kissé barázdált, majdnem sima, jól zárt, vastag. Más leírás szerint félpapírhéjú. Diója
tetszetős kinézetű. Dióbele világossárga, szalmasárga, a bél aránya 51 %. Dióbele kimondottan jóízű. Szüretkori magas
víztartalma miatt mindenképpen szárítani kell. A termőhelyre érzékeny. Meleg, laza, mélyrétegű talajt igényel. Nedves
években a xanthomonasz komolyan károsíthatja, betegségekkel szemben nem mondható ellenállónak. 

 



Apomikt-2-6 Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Aragvi Grúz diófajta.

Araz ordubad Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.

Arco Ismeretlen portugál fajta.

Ardeche Jelentéktelen, régi francia fajta. Termése a Chico-ra hasonlít.

Argesean Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. A fa erőteljes növekedésű, termékeny, fagyálló. Virágzási
időszaka középkésői, hímelőző típusú. Érése szeptember második dekádjára esik. A gyümölcs kerek alakú, héja
sárgásbarna, könnyen törhető. Átlagos súlya 14 g, 51,8% átlagos bélaránnyal. A dióbél szalmasárga színű, kellemes ízű.

Argor Soleze néven említve.

Arnold Amerikai diófajta, 1923-ból.

Arosemme Francia, ismeretlen diófajta.

AS-1 Chilei fajta, helyi szelektálásból. (Lehet, hogy az Astorga-sorozatba tartozik?) Korán termőre fordul. Tavasszal korán
hajt ki. Ősszel közepes érésű. Termőképessége kiemelkedő, oldalrügyből is terem. Porzói a Chico és az Amigo.

Asbury Amerikai diófajta, 1972-es.

Ashley (UC66-4) Korábbi kaliforniai fajta, megtalálójáról elnevezve, mivel természetes
szaporodás terméke, eredete ismeretlen. 1945-ös születésű, 1962-ben kapott elismerést, a
Stuckee diófaiskola kezelésében. Főleg 1970 előtt telepítették. Ma már génbankban őrzik.
Fája mérsékelt növekedésű. Koronája kereken szétterülő, a lelógó ágak miatt gyakran kell
metszeni. Gyors termőre fordulású, jól termő fajta. Korai virágzású és korai érésidejű.
Oldalrügyes. A dió átlagsúlya 19 g, átlagos mérete 30,7-32,2 mm. A dióhéj jól zárt. A dióbél
színe tetszetős. Jól törhető. A fajta nagy hátránya, hogy napégésre is és bakteriózisra is
hajlamos, a tavaszi fagyveszélyességen túl.

Astorga 1990-ben elismert chilei diófajták futnak ezen a néven, szám szerint a 62-es, 147-es,
538-as. Valószínűleg Gamalier Lemus fajtái.

Asworth és Athens Két amerikai diófajta, 1966-ból.

Attowey Amerikai diófajta, G.M. Atkins nemesítése.

Aufhauser Baden Más néven Pferdeblutnuss. Német diófajta. Növekedése középerős, széles
koronával, sűrű hajtásokkal. Térigénye 70-100 m 2. Öntermékeny, porzót nem igényel.
Szeptemberben érik. Diója szép, nagy, 5,5x4 cm-es. Enyhén szögletes, keményhéjú, barázdált. A bél
nem tölti ki a héjat. Halványpiros, de inkább barnás dióbele van. Házikertbe, kedvtelésből való
ültetésre ajánlott, annál is inkább, mert nagyméretű diói a karácsonyfán jól mutatnak. Feles dióhéja
hobbi-barkácsolásra teszi kedveltté. 



Ausiger Oroszországi fajta, a Kaukázusból. Diója apró, 28-29 mm-es, a bél aránya 48 %.

Axel Holland fajta. Vagy belga, nem tudom pontosan. Angliában is termesztik. Nagyméretű, erősen feltörekvő fája van.
Május elején hajt ki. Virágzása hímelőző. Termőképessége közepes. Igen-igen nagy, 5 cm-es diója van, talán a legnagyobb az
ismert diófajták közül. "Ököldió"-nak mondják. A dió gyakran nem eléggé telt, és a dióbél íze csak középszerű. A bél
jellemzően felesen nyerhető ki, a dióbél aránya 40 %. Baktérium-ellenálló, gnomóniára nem fogékony. 

 

 



Aygarn Amerikai diófajta, Heber Aygarn nemesítése.

   

A termesztett diófajták C
 

Caglayancerit (Csaalajandzserit-nek ejtendő) Törökországban államilag elismert tájfajta a hasonnevű faluról elnevezve,
Kahramanmaras város körzetéből. Hegyvidéki körülmények között alakult ki, 700-1500 méter magasságban. A tájfajta zárt
élőhelye: 



Április-májusban virágzik a tengerszint feletti elhelyezkedéstől függően. Ugyanannak a fának a hím- és nővirágai időben
közel nyílnak egymáshoz, tehát porzófára nincs szükség. Diótermése csoportos-fürtös. 



Érési ideje szeptember 10-október 1, a termőhely fekvésétől függően. A nagyobb fákon 60-65 kg száraz héjas diótermés
érhető el. A diók tömege 15-16 g, a dió héja 1,0-1,1 mm vékony, a dióbél színe fehér-halványsárga. 



Calarasi Szovjet-moldáv diófajta. (Az első két a-betű fölül kis görbe ékezet hiányzik, az s-betű alól pedig ejtésmódosító jel, de
ezeket a jeleket a számítógépem képtelen kezelni.) A fajta eredeti, 60 éves anyafáját 1964-ben D.I. Lavrienko lelte fel
Harjauca moldáv faluban. A fajta 1980-ban kapott fajtaelismerést. Fája erős növekedésű, a téli hideget jól tűri, ugyanúgy,
mint a nyári szárazságot. Rovarkártevőkkel szemben ellenállónak mondják. A xanthomonaszos bakteriózissal és a
gmomóniával szemben is eléggé ellenállónak tartják, csak esős tavaszok és nyarak folyamán jelennek meg a bakteriózisos és
gombaokozta levélfoltok. Kistermetű, világos törzsű fája van. A vázágak hosszúak, erősek, az elágazások jellemzően nagy
szögekben történnek. Koronája gömbalakú, szétterülő. Lombozata dús. Hajtásai hosszúak, barnászöldek. Levelei viszonylag
nagyok, világoszöldek, fényesek. Közepes virágzási idejű. Virágzása nőelőző, jellemzően 5-6 nappal. Évente rendszeresen
terem. Szeptember második dekádjában érik. Diója nagy, átlagosan 42 mm hosszú, 37 mm széles, 40 mm vastag.
Keresztmetszete kerekded. A dió átlagsúlya 15 g. Alakja széles-ovális. Alapja kerekded. Az alapi nyílás viszonylag nagy, de
rostokkal zárt. Csúcsi végén kis csúcs jellemző. Dióhéja vastag, dudorokkal és hornyokkal, kifejezett hosszanti varrattal,
mégis jól törhető. Színe sárgás kávébarna. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. Színe világos. Töréskor a bél a héjtól jól elválik,
felesen nyerhető ki.

A fajta hivatalos leírása és képe: 





 

Camburat Kisebb jelentőségű francia diófajta, Lot megye régi fajtája. Már nem szaporítják. Diója elég nagy, héja kemény,
dióbele világos, jó minőségű. A dióbél hártyája csillogó. Utolsó fái Granat és Lissac helységekben találhatók.

Çameli 91 Török diófajta, állítólag 61-62 %-os dióbél-aránnyal.

Candelou Kisebb jelentőségű francia diófajta. Hegyes vidékeken is jól terem. A tavaszi fagyokat nagy
biztonsággal elkerüli. Diója kicsi, mindkét végén csúcsos. A dióhéj vékony, a diótörés könnyű és gyors. A
dióbél tetszetős, jóízű.

Carcagente Magoncból szelektált spanyol fajta.

Caręme Francia, aveyroni fajta. Azon ritka diófajták közül való, amelyek a szeles termőhelyet és a meszes talajt jól elviselik.
Fája erős. Korán virágzik, korán érik. Gyümölcse közepes méretű, ovális, alapja lapított, benyomott. Vékony héjú. A dióbél
kiváló, illatos, a héjat jól kitölti. Magas dióbél-kihozatali arányú. Asztali fogyasztásra, cukrászsüteményekbe, olajütésre
egyaránt használatos, a bél magas olajtartalmú, olajkihozatalú. Rokon-fajtája, a Demi-Careme mára már teljesen eltűnt.
Termesztési körzetében még ma is keresett fajta. 



Carmelo Írják két l-lel, Carmello-nak is. Amerikai, kaliforniai
fajta. Hidegebb teleket is kibír, mint amit a kaliforniai éghajlaton
kap. Téli hidegigénye 700 óra. Későn hajt ki, későn virágzik.
Öntermékeny, nem kell hozzá porzófajta. Szeptember végén-
október elején érik. Nagy, jól telt diója van, olyan, mint a francia
Bijou. Inkább csak érdekesség. Ritka. A Napa-völgyi Hoffman
farmon még termesztik.

Carroll Az Egyesült Államok északkeleti sarkában él, a Gordon faiskola szaporítja.
A hideg teleket jól elviseli, és késői kihajtású. Ugyanott, New York-ban említenek
egy Carla nevű fajtát is, talán azonos a kettő.

Carto Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról.

Cascade Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről, valószínűleg Washington
államból. Későn, szeptembertől október közepéig érik. Diója nagy. A
dióbél jóízű.

Castronovo Gyenge termőképességű olasz diófajta, alacsony
bélkihozatallal.

Cazacu Szovjet-moldáv diófajta. 250 éves anyafáról 1965-ben oltották le, és 2006-ban nyert
fajtaelismerést. Erőteljes növekedésű, nagy méretet elérő fája van. Koronája megnyúlt-hengeres,
sűrű, mutatós. Ágai hosszúak, vastagok, feltörekvő, függőleges-közeli állásúak. Ágai világos, szürkés színűek. Jól tűri a téli
fagyot, nyári aszályt, és betegségellenálló. Kihajtási ideje közepes. Hajtásai hosszúak, világoszöldek. Nővirágai a barkák
előtt 5-6 nappal nyílnak. Évente rendszeresen bőven terem. Szeptember közepén érik. Diója közepes méretű. Átlagosan 42
mm hosszú, 31-32 mm széles, 33-34 mm vastag. Az átlagos diósúly 11 g. Alakja hosszúkás-elliptikus, alapja lapított,
lekerekített. Alapi nyílása viszonylag nagy, de a nyílást rostok töltik ki. Csúcsi végén enyhe hegy van. Héja vékony, felületén
kis ráncokkal. Színe barnásszürke. Belső válaszfala nem túl erős. Dióbele sötét szalmasárga, jó minőségű. A dióbél hártyája
könnyen lehúzható.

A fajta hivatalos leírása és képe: 



 



Cerda Magoncból szelektált spanyol fajta.

Cerreto Olasz tájfajta. Diója kisméretű, jóízű.

Cervinara Gyenge termőképességű olasz diófajta, alacsony bélkihozatallal.

Chaberte Francia fajta, Közép-Franciaországból, M. Chabert nemesítése. (Azonos lenne a
Chaberete-tel, amit már nem szaporítanak?) Gyengébb talajjal is beéri, hegyoldalakon is jól érzi
magát. Fája erős növekedésű. Kései virágzású. Bőtermő, októberben érik. A nyárvégi napégésre
egyáltalán nem fogékony. Diói meglehetősen aprók, dióbele telt. A dióbél két felét sötétbarna
válaszfal szeparálja. A fajta fő értéke a dióbél magas olajtartalma. A bélből 60 % olaj a
gyakorlatban is kinyerhető. Házikerti ültetésre nagyon ajánlott. Alanynak is jó. A 20. sz. elején az
Egyesült Államok északkeleti részén is kipróbálták. Franciaországi leszármazottja a Souvenir du
Congres. 

Chambers 9 Mandzsúriai dióval történt keresztezésből származó amerikai, oregoni dió. Jó hidegtűrő. Jól termő. Dióbele
jóízű. Öntermékeny. Nem elterjedt.  

Champion Jugoszláviai tájszelekciós diónemesítés eredményeként létrejött fajta. Szlovéniában is propagálják, Šampion
néven. Törökországban összehasonlító kísérletekben vesz részt. Rövid vegetációs idejű, a téli fagyokat is jól bírja. Fája
közepes méretű, bőtermő. Nőelőző virágzású diófajta. Diója szabályos alakú, simahéjú. A dió átlagos súlya 14 g.
Bélkihozatala rendkívül magas, 58 %, egy dióból 8,1 g dióbélre lehet számítani átlagosan. A dióbél jóízű. 



Chandler (UC64-172) Kaliforniai fajta, 1963-ból származik, Serr és
Forde (Davis Egyetem) nemesítése, 1979-től van termesztésben.
Ugyanúgy a Pedro és az 56-224 sz. fajtajelölt keresztezéséből
származik, mint a Howard. Több más országban, így
Spanyolországban, Argentinában és Új-Zélandon is termesztik.
Mediterrán vidékeken vezető diófajtának számít. Közönséges dió
alanyt ajánlanak hozzá, bár Kaliforniában helyi feketedió, továbbá
paradox dió alanyokra is oltják. Fája mérsékelt, mások szerint közepes-erős növekedésű,
feltörekvő formájú, de félig feltörekvőként (semi-upright) jellemzik. Mindenesetre kisebb
termetű, mint a Hartley. 12 m korona-átmérőjűre is megnő, szabad térállásban 8x8 m-t
ajánlanak, sövényben pedig 8x4 m-t. Korán termőre fordul. Gondos metszést igényel,
mert koronájában gyakori a hegyesszögű elágazás. Téli nyugalmi ideje csak 30 nap. (Bár
Spanyolországban hosszú nyugalmi idejéről írnak, ezért csak Észak-Spanyolországba
ajánlják.) Tavaszi kihajtását koraiként és középkéseiként jellemzik a különböző leírások. Magyarországon már április elején
fakad. Franciák szerint is korai, 8 nappal előzi meg a Larát. Virágzása korai, nőelőző
jellegű, április végén-május elején virágzik. Mivel önbeporzásra nem lehet számítani,
késői pollenszórású porzót igényel, például a Franquette-et. A csúcsrügyön kívül az
oldalrügyeken is terem, oldalrügyei 80-90 %-án hoz nővirágot, ezért igen termékeny
fajta. Középérésű, szeptember végén-október első felében érik. Gyümölcse nagy, sima,
hosszúkás, ovális. Az átlagos diósúly egy leírás szerint 13,25 g, szerintem 22,8 g.
Könnyen törhető, feles bél nagy arányban nyerhető belőle. A dió átlagos mérete leírás
szerint 34-36 mm, a termesztői statisztika szerint 31,7-33,3 mm. Héja jól zárt, annak
ellenére, hogy vékony, sokszor nagyon vékony. A dióbél nem kielégítő fásodását

Franciaországban hibájának tartják. Diónként átlagosan 11 g dióbelet terem, a bél aránya
47-52 %. Dióbele jó minőségű. Színe kiváló, a világos árnyalatú bél aránya 90 % fölött van,
gyakorlatilag a teljes termés világosként adható el. Ízletes. A Cisco, a Fernette és a Scharsch
Franquette fajtákat használják hozzá porzófának. Más forrás szerint öntermékenyülő fajta.
Meleg éghajlatot igényel. A bakteriózisra mérsékelten fogékony, a fertőzésveszély nedves
éghajlaton nagyobb. Jelenleg Kaliforniában a legnagyobb arányban telepítik.
Franciaországban csak néhány kisebb körzetben ajánlják telepíteni.



Chandler fajtájú dió: 

   

 

 

 



 

A Chandler virága: 

Ültetvények a Chandler fajtából: 



 

A Chandler dió bele: 

 



A Chandler fajtának nemrég fellelték egy rózsaszín belű változatát is, egy termő ültetvényben. Bár több fán előfordult, nem
biztos, hogy változatról van szó. Lehet vegyszerhatás (túlzott foszforműtrágya hatása), a porzó fajta (Livermore) hatása, vagy
enyhe (fitoftóra) fertőzés hatása. 

A Chandler fajta össztermése erős növekedést mutat Kaliforniában. 



Ha továbbra is így globalizálódik a felmelegedés, - amiben nem hiszek, de sokan mondják, - hamarosan a magyar táj
Chandler-termelővé léphet elő. (A kaliforniaiak pedig nemesítsenek ki szubtrópusra való diófajtákat.)

Mindenesetre kipróbálásra már itt van a Chandler. Egy hazai Chandler fa és termése: 

 



Chandler fajtájú diókínálat Argentinából: 

 

Chase D9 Régi amerikai diófajta Oregonból, Springfieldből, nemesítőjéről
elnevezve. Olasz és francia kísérletekben is szerepel, mert bírja a téli
hideget, ezért hegyvidéki telepítésének lehetőségét vizsgálják. Faanyag-
termelésre jó. Egyébként Chase néven másik három fajta is létezik,
például a D12.

Chenovo vagy Cheinovo Azonos a Sejnovo nevű bolgár fajtával.
Szerbiában, Indiában, Marokkóban is kísérleteznek vele.

Chernivetsky 1 (Csernyivecki) Más néven Czernowitz 1. Ukrán diófajta, a
pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Nagy koronája van. Részben
oldalrügyes. Szeptember végén kezd érni. Diói kerekek, 10,6-12,8 g
súlyúak. Héja kifejezetten vékony, 0,8 mm-es, jól törhető, a belső
válaszfal is vékony. A dióbél aránya 50,7-54,6 %, a bél olajtartalma 68-71
%. Gombabetegséggel szemben ellenállónak mondják. 



Chevriere (vagy Fertile de Chevriere, Chevriere-i bőtermő) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. Diója
sötétbarna.

Chico (UC56-206) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1956-ból.
Szülővárosáról nevezték el. A Sharkey és a Marchetti hibridje.
Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik, Olaszországban is
kísérleteznek vele, meleg éghajlatot igényel. Kisméretű, központi tengelyes
ágszerkezetű fája van, gyorsan termőre fordul. Korán hajt és korai érésű.
Nem való tavaszi fagyveszélyes helyre. Nagy termőképességű, mivel
oldalrügyeinek több, mint 90 %-án is hoz nővirágot. Magyarországi
vizsgálat szerint hazai körülmények között oldalrügyessége 0-50 %. Sűrű térállású ültetvénybe való. Ahhoz, hogy diói
nagyméretűek legyenek, erős metszést igényel. Kaliforniában március második felében már virágzik, de van másodvirágzása
is. Érési ideje középkései. Kis, gömbölyű diója van, kiváló bélminőséggel. A héjból a bél könnyen kinyerhető. Dióbélkénti
értékesítésre való, nem héjas diónak. Magyarországi viszonyok között diómérete nagy, 34-37 mm, hosszúkás, ovális alakú. A
bél aránya 47-52 %. Kaliforniában diónként csak 5,2 g dióbelet produkál. Jól porozza a Payne, Serr, vagy a Sunland
fajtákat. Porzójának a Vina-t ajánlják. Fogékony a baktériumos fertőzésre, ezért csapadékos vidékre nem jó.

China-B Amerikai fajta. A téli hideget jól tűri. Koronája egyenesen feltörekvő alakú. Szeptember harmadik hetében érik.
Igen nagy, gömbölyű diója van. Héja vékony, alapjánál jól zárt, dióbele telt.  

Chisinau Vagy Kisinyovszkij. Szovjet-moldáv diófajta. 1963-ban szelektálták helyi magoncok közül. Fajtaelismerést 1980-
ban kapott. Erős növekedésű, a téli fagyokat tűrő fája van. A tavaszi fagyok is kevésbé károsítják, betegségellenálló, de
hűvös, esős tavaszokon a gnomónia megtámadja. Fája kistermetű. Koronája gömbalakú, szétterülő, a korona sűrűsége
közepes. Ágai a korona széle felé jól elágazók. Kihajtása késői. Virágzása egyidejű, öntermékeny. Évente bőven terem.
Október 10-e körül érik. A termés jó minőségű. Diója közepesen nagy, átlagosan 40 mm hosszú, 34 mm széles, 36 mm mély.
Az átlagos diósúly 10 g. A dió alakja széles-ovális, keresztmetszete megközelítőleg köralakú. Alapja kerekded, alapi nyílása
kicsi. Csúcsa hegyes. Héja vékony, felületén kis ráncokkal. Színe sárgásszürke. Varrata csak a dió felső részén kifejezett. A
dióbél aránya 49 %. Dióbele nagy, színe fehéres-sárga. Hártyája egészben lehúzható. 



A fajta hivatalos leírása: 

Chitral 1, 2, 3 A hasonnevű vidékről elnevezett pakisztáni diófajták. Jellemzőik:

Fajta neve Dió átlagos méretei Hossz-Szél-Vast. mm Alak Méret Dió átlagsúlya g Bélarány % Héj vastagság mm Héjfelület
Chitral 1 39,5 x 34,3 x 35,1 gömbölyded nagy 13,5 46,9 1,35 Érdes
Chitral 2 39,7 x 33,2 x 33,5 gömbölyded nagy 18,1 50,9 0,95 Átlagos
Chitral 3 41,2 x 32,8 x 32,9 ovális nagy 18,2 50,2 0,98 Sima

Chiusa Gyengén termő olasz diófajta.

Chonwon 14 Koreai diófajta.

Chopaca (máshol Chopacca vagy Chopaka) Az Egyesült Államok Illinois államában termesztett hidegtűrő, házikerti
termesztésre ajánlott diófajta. Igen korán termőre fordul. 



Chun Fua Kínai diófajta, neve tavaszi virágot jelent.

Ciobeanu Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság nem említik.

Cisco (UC66-178) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem bocsátotta ki. A Pedro és a Meylan hibridje. Fő haszna, hogy a
Chandler, de főleg a Howard fajták porzófája. Kicsi, felálló koronája van, a korona nem terül szét. Diója nagyméretű,
gömbölyded, de a dió bele rossz minőségű. Meleg éghajlatot igényel.

Ciumesti Román fajta Olténiából, a Valcea-i kutatóintézet favorizált fajtája.

Claudia Román fajta, az algyógyi kutatóállomás fajtája. Közepes növekedési erejű fája
van, betegség-ellenálló. Érése szeptember első felére várható. A gyümölcs közepes
nagyságú, ovális alakú, lapított alappal. A dió héja nagyon vékony, halványsárga. A
dióbél nagyon kellemes ízű, aromájú.

Cluster Régi amerikai diófajta, nevéről ítélve fürtös termésű.

Coble #2 (vagy Cobles #2, vagy Coble Jumbo) Kanadai, Ontario-i fajta, az Egyesült
Államokban 1980-ban ismerték el. (Más forrás szerint pennsylvaniai.) Jó télállónak
mondják. Oldalrügyön is terem. Szeptemberben érik. Igen nagy, telt diója van. Jó minőségű, édes ízű. Viszonylag ellenáll a
bakteriózisnak.

Cocarde Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.

Coenen Holland fajta, az észak-brabanti Veghelből. Angliában is termesztik. Erős növekedésű,
nagy, méltóságteljes kinézetű fa. Koronája nyílt. Leginkább díszfának, parkfának ajánlják, mert
korai, áprilisi virágzása miatt rendszeresen fagykáros, termést gyengén hoz. Virágzása hímelőző.
Legalább részben öntermékenyülő. Ha nem fagy el, jól termő, gyakran párosával, néha
hármasával hozza termését. Rendkívül nagyméretű, hosszúkás (5 cm/3 cm, 5,5 cm/3,5 cm) diója
van. Vékony héjú, jól törhető. A dióbél aránya 45 %. Gnomóniára fogékony. Porzónak a
Buccaneer-t ajánlják. 



Cogalniceanu Szovjet-moldáv diófajta. Izvoare moldáv faluból származik. Eredeti anyafája a gyűjtés idején, 1967-ben 40 éves
volt. A fajta 2006-ban kapott fajtaelismerést. Közepes növekedési erélyű. Viszonylag fagytűrő, a gnomóniának részben
ellenáll. Koronája szabálytalan, hosszas-piramidális, viszonylag sűrű. Ágai hosszúak, vastagok, átlagosan szétterülők,
szürkések. Vesszőinek hossza és erőssége átlagos, színük sárgás kávébarna. Virágzása hímelőző jellegű. Rendszeresen és
bőven terem. Csoportos termésre hajlamos. Szeptember második dekádjában érik. A dió mérete nagy, egyöntetű. Átlagos
hossza 51 mm, szélessége 35 mm, vastagsága 37 mm. Az átlagos diósúly 12,5 g. A dió alakja jellemzően hosszúkás-elliptikus,
keresztmetszete kissé lapított. Alapja kerekded, alapi nyílása átlagos nagyságú. csúcsi vége enyhén hegyes. A dióhéj vékony,
felületén kis ráncokkal. Színe világos kávébarna. Varratai erősek, kifejezettek, de csak a termés felső felén. A termés
minősége kiemelkedő. Dióbele sárgás színű.

A fajta hivatalos leírása és képe: 



Colby Kanadában, azon belül Ontario-ban és Új Skóciában
termesztett fajta. Az USA középső vidékein, Illinois és
Kentucky államaiban is ajánlják házikerti ültetését. Crath
tiszteletes által 1930 körül Ukrajnából és Lengyelországból
hozott anyagok közül Illinoisban, Urbana-ban válogatták ki.
1952-ben kapott fajtaelismerést. A kárpáti fajtakörbe tartozik.
Hidegtűrő. Növekedése feltörekvő, ágai erősek. Ami nem
feltétlenül jelenti azt, hogy nagyméretű fája lenne. Olyan
véleményt is olvasni, hogy a Colby az egyetlen törpe diófajta.
Valószínűleg, saját gyökéren. Termőre fordulása gyors.
Virágzása enyhén nőelőző, porzófajta nélkül is jól terem.
Rendszeresen termő. Korai érésű. Diója közepes méretű, sima,
vékony héjú. Dióbele telt, jóízű, világos. Dióbél-aránya 53 %.

Combe Ugyancsak kanadai fajta.

Concha Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Chilében termesztik még.

Concord Eredetileg amerikai fajta, de már kiszorult a termesztésből. Szlovéniai kísérletekben szerepel.

Cook's Giant Sweet Egyesült Államok-beli, viszonylag hidegtűrő diófajta. Termékeny. Korán, szeptemberben érik. Diói
nagyok. Dióbele enyhe, kellemes ízű. Házikerti ültetésre ajánlják.

Corjeuti Szovjet-moldáv diófajta. Anyafáját Corjeuti moldáv falu magoncdiói közül szelektálták 1964-ben. Fajtaelismerést
1980-ban kapott. A téli fagyokat bírja, és betegségellenálló. Fája kicsi-átlagos növekedésű. Koronája lapított gömb alakú,
viszonylag sűrű, gazdagon termő. Vázágai erősek. Vesszői kávébarna színűek. Levelei viszonylag kicsik, világoszöldek. Előbb
virágzik, mint a diófajták többsége. Virágzása nőelőző, a hímvirágok mintegy 5-6 nappal nyílnak előbb. Bőven és
rendszeresen terem. Hajlamos a fürtös dióképzésre, egyes években 7-15-ös fürtökben is terem. Szeptember közepén érik.
Diója közepes nagyságú. Jellemző méretei: 42 mm hosszú, 32 mm széles, 33 mm vastag. Az átlagos diósúly 10 g. Alakja
ovális, kerekded alappal. Alapi nyílása kicsi. A dió keresztmetszete kerek. Dióhéja vékony, könnyen törhető. Felülete
kávésárga. Sima, kisebb egyenetlenségekkel a dió hosszában. Varrata nem túl erős. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. A héjból



könnyen kifejthető. Színe sárgásfehér. 

A fajta hivatalos leírása és képe: 



 

Corne du Périgord vagy Corne corrésienne vagy Corne de boeuf. Másik neve Couturas.
Francia, périgordi, közelebbről Correze-i eredetű fajta. Olaszországban is kísérleteznek
vele. A különböző talajtípusokon egyaránt szépen díszlik. Fája erős, rusztikus. Későn
fordul termőre, de termő korában bőven terem. Tavasszal késői kihajtású, (átlagosan két
nappal a Franquette előtt). Virágzása erősen nőelőző jellegű, a barkák április 29-május
13 között nyílnak, a nővirágok virágzási ideje május 15-30. Későn, október közepe után
érik. Gyümölcse kicsi-közepes méretű, ovoid. Megnyúlt elliptikus. Héja igen kemény,
erős varrattal. Az a jellemző kifejezés rá, hogy varrata erősen "összeforrott". Bele fehér,
igen jó ízű, nehéz kinyerni. A dió belső válaszfala is erősen fásodik. A bél aránya feltűnően alacsony, 35-40 %. Gnomóniára
érzékeny, a baktériumfertőzésre mérsékelten fogékony. Termőhelyén, Délnyugat-Franciaországban a bél kinyerésének
nehézsége miatt folyamatosan más fajtákkal váltják fel. Porzófájának a Meylanaise vagy a Ronde de Montignac ajánlható. 

Corniola Kisebb jelentőségű olasz tájfajta.

Corsan Réges-régi kanadai, ontariói fajta. Nemesítője George Hebden Corsan, akit korábban már említettem.

Costiujeni lásd Kosztyuzsenszkij

Criollas Nem konstans fajtát, hanem vegyes magoncdiót, vagy nem is a közönséges diót (Juglans regia) kell ezen a néven
érteni, hanem Latinamerika teljes területén Mexikótól Argentináig és Chiléig fellelhető helyi diófajok termését.

Crisco (Ez minden valószínűség szerint a Cisco elírása)

Cul-Plat Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Diója nagy, dudoros. Dióbele jó, de nehezen
nyerhető ki. Nagyon kései kihajtású, manapság már csak a Franquette porzójaként telepítik.



Culeronne Kisebb jelentőségű francia diófajta a grenoble-i termőtájról. Diója elég nagy. A dióhéj színe fehéres világossárga.
A dióhéj nagyon kemény, nehezen törhető. A dióbél fehér, finom, két fele erős belső válaszfallal van elválasztva.

Curro lásd Motta

Cyril Nemrég szelektált északholland fajta a groningeni kutatóállomásról, a helyi, groningeni természetes dióállományból.
Korábbi jelölése Nr. 6 volt, mielőtt nevet kapott volna. Nagy növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló. Közepes kihajtási és
virágzási idejű. Virágzására az a jellemző, hogy igen sok nővirágot és kevés hímvirágot fejleszt. Virágai egyidőben nyílnak,
öntermékeny. Rendszeresen termékenyülés nélkül, apomiktikusan is terem. Jellemzően fürtös dió. Gyakoriak a 2-6-os fürtök,
ritkábban 18-ig is felmegy az egy fürtben termő diók száma. Jól terem, október közepén érik. Diója nagy, kerekded. Dióhéja
keményebb annál, hogy kézzel törhető lenne. A bél a héjból jól kinyerhető. A bél aránya 50 %, a dióbél jóízű. Általában
egészséges, betegségellenálló fajta. Ha erős a baktériumos fertőzöttség, egész fürtök is a betegség áldozatául eshetnek. 

 

 



 



További képei: 

       

Č-6/7 Szlovén fajtajelölt, jellegzetesen szétterülő koronával.

Csernyivecki l. Ch-nál.

 

A termesztett diófajták G-H
 

Galmwa Svájci magonc diófa, Freiburgból. Hans-Sepp Walker feketedió alanyokra oltva nagy tételben szaporítja. Fája
erőteljes növekedésű. Diója átlag 49 mm hosszú, 35 mm széles. Erős, robusztus héja van, jól zárt varrattal, jól eltartható. A
száraz dió átlagsúlya 13 g. A dióbél aránya kb. 46 %, súlya 6 g. Színe világos, aromája jó. 
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Gammie Újabb kanadai, brit-kolumbiai diófajta, Pendleton helységből. Kései kihajtású, bőtermő.

Gant Régi, Amerikában kipróbált diófajta. (Lehet, hogy a francia Bijou másik elnevezése.) 

 

Gareji Grúz diófajta.

Gautheron Francia fajta, jelenleg nem szaporítják.

Geisenheimi fajták ( Nr. alatt felsorolva)

Gelbioara Régi besszarábiai diófajta, az 1930-as években M. Koszteckij szelektálta. Manapság nem említik.

Geoagiu Romániai diófajták sorozata szerepel ezen a néven, legalább 10 db, a hasonnevű, magyarul algyógyi kutatóállomás
fajtái, Erdély déli részéről. Ld. még Claudia, Germisara, Orastie, Sarmis, Sibisel (Sebeshelyi).

Geoagiu 65 Közepes növekedésű, széles, piramis alakú, jól megvilágított koronájú fája van. Fagytűrő. Korán, a hatodik-
hetedik évben már termőre fordul. Rendszeresen, jól terem. Nővirágai a barkákhoz képest sokkal előbb nyílnak, porzófajtát
igényel. Későn, október második felében érik. Diója nagy, tojásdad, alapján kerekded, csúcsánál hegyes, 15 g-os. A dió
varrata kiemelkedő, jól zárt. Alapi nyílása nagy, de rostokkal eltömött. A dióbél aránya 50 %. A dióbél kellemesen aromás
ízű. Betegség-ellenállónak is mondják.

Gerdouie Sangi és Ghodeh Germez Iráni árutermelő diófajták.

Germisara (vagy Geoagiu 44x4 -259) Romániai, algyógyi diófajta. Fagytűrő. Fája gömbkoronájú, alacsony növésű. A korona
jól megvilágított. A Geoagiu-i kutatóállomás legtermékenyebb fajtája. Korán, 6-7 éves korában fordul termőre. Nővirágai a
barkáktól időben elkülönülten, jóval előbb nyílnak. Szeptember közepén érik. Diója nagy, hosszúkás, hegyes, átlagsúlya 15 g.
A dió alapi nyílása jól zárt. Azt mondják, betegség-ellenálló.

Gervans (vagy Fertile de Gervans, Gervans-i bőtermő) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Franqette
továbbszaporítása. M. Guillot faiskolás állította elő, Saint-Marcellinben.



Gillet (Tévesen: Gilles) A legújabb kaliforniai fajták közül való dió, 1995-ös keresztezés, 2002-ben szelektálták,
első leírása 2004-es. Nevét Felix Gillet-ről kapta, aki 1870-ben francia diófajták telepítésével egyik úttörője volt
a kaliforniai diótermesztésnek. A Chico egyik leszármazottja, nagy, erős fája van. Egy leírás szerint korai
kihajtású. Egy másik leírás szerint a Payne után 18 nappal hajt ki. Virágzása nőelőző. Erősen oldalrügyes, 100
%-osan. Érési ideje igen korai, másik leírás szerint középidejű, mindenesetre a Chandler előtt két héttel érik.
Fiatal korban már jól terem. Alternáló terméshozásra hajlamos. Diója a Sextonéra hasonlít, de annál kissé megnyúltabb. A
dió mérete bár nagy és alakja gömbölyded, a héja meglehetősen gyenge, ezért héjas értékesítésre nem ajánlják. Főleg fiatal
fákon a varrat zártsága is hiányos lehet. Dióbél-kihozatala 51 %-os, a diónkénti bél átlagsúlya 8,0-8,2 g. Könnyen törhető,
válogatható. Feles dióbél könnyen nyerhető a diójából, és kevés az aszalt bél. A dióbél színe kiváló, 90 %-ban elsőosztályú. A
fajta mérsékelten fogékony a bakteriózisra. Porzója a Payne, Vina, Serr, Scharsch Franquette, Sexton és a Cisco lehet. 

A Gillet leszármazása: 

 

Godyn N88 Lengyel diófajta, Godijn névvel is illetik, Dodo néven is nevezik. A lengyelországi
Mumina községből származik. Fája közepes növekedési erélyű. Koronája fiatalon feltörekvő,
később szétterülő, szabályos alakú, rövid vesszőkkel. Viszonylag későn fordul termőre.
Virágzása nőelőző, a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Porzófát igényel. Szeptember második
felében érik. Diója közepes-nagy (2,8–3,4 cm x 2,8–3,0 cm x 2,7–3,0 cm), hosszúkás tojásdad
alakú, kifejezett karimával mindkét oldalon. A dió héja inkább vékony, szürkésbarna, enyhén
barázdált. Dióbele telt, a héjat jól kitölti, világosbarna színű. A dióbél hártyája pirosbarna. A
dióbél íze édes-fanyar. A dióbél aránya 45 %. Jó betegségellenállóság jellemzi, jól bírja a téli
hideget, és jól terem. Minőségi dióbélként és édesipari alapanyagként egyaránt jó. Állítólag a
következő képen is a Dodo látható. 



Gorgeous Kanadai, Ontario-i fajta.

Goruli Grúz fajta.

Gourlande Jelentéktelen francia fajta Puy-de-Dome megyéből. Diója nagy, hosszúkás, ovális. Héja szétrepedő, nagyon
törékeny. Emiatt héjasan nem tárolható. Dióbele kiváló éretten is, de még inkább friss dióként.

Grandjean Francia, a périgordi termőtájról származó fajta, olasz kísérletekbe is
bevonták. Lot megye régi fajtája. Leginkább szülőhelyén kultiválják. Fája nagy. Elég
korán termőre fordul. Jó termőképességű. Korán virágzik, fagyveszélyes. Október
közepén érik. Gyümölcse közepes-nagy, hosszúkás-gömbölyded, alapján lapított, a dió
az alapján megáll. A dió héja törékeny, a gépi szüret, a szállítás során sok sérül.
Dióbele illatos, fehér, könnyű kinyerni, jól tárolható. Sokak szerint a legjobb dióbelet
adja. Homokos talajon is díszlik. Érzékeny a baktérium-fertőzésre, és kevéssé
érzékeny a gnomóniára. 

Grand Jefe Spanyol diófajta, neve nagyfőnököt jelent. Jól terem.



Grand Noblesse Az Egyesült Államokban mintegy 100 éve kipróbált fajta. Neve nagy nemességet jelent.

Greenhaven Az Egyesült Államok Michigan államából, 1937-ből származó fajta. Kanadában (Ontario)
is termesztik. Korán termőre fordul, rendszeresen terem. Korai, szeptember elejei érésű. Közepesen
nagy, jó diója van, könnyen törhető, a dióbél a héjat jól kitölti, világos, jó minőségű. Az Egyesült
Államok északi vidékein az egyik legjobb diófajta.  

Groningeni diófajták Észak-Hollandia tájszelekciós diói. Mindazokat a groningeni diókat, amelyek
nem kaptak önálló nevet (Amphyon, Cyril, Dionym), számokkal jelzik.

Groningeni Nr.3 Nieuwolda-Oost helységből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Nagyon jó
télálló. Közepes-kései kihajtású, virágzása is középkésői. Virágzásában a sok nővirág és kevés
hímvirág a jellemző, a kétféle virág nyílási ideje ritkán esik egybe. Porzófát igényel. Jól termő,
gyakran 2-4-es csoportokban terem. Későn, október második felében érik. Nagy, hosszúkás diója van.
A dió héja sima, enyhén barázdált. A dió héja középkemény. A dióbelet nem a legkönnyebb kinyerni. A
dióbél jóízű. A fajta általában egészséges, de a baktériumos betegség előfordul. Hibája, hogy ágai
gyengék, az erős szél károsítja.

Groningeni Nr.5 Westeremden községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő,
közepes kihajtási idejű. Virágzása is középidejű. Porzófát nem igényel, mert a hím- és nővirágok virágzási ideje jól átfedi
egymást. Jól termő, már a negyedik évben teremni kezd. Jellemzők a 2-3-as terméscsoportok. Későn, október második
felében érik. Diója igen nagy, a dió héja könnyen törik. A dióbél a héjból általában jól kiszedhető. A dióbél aránya 53 %. A
dióbél jóízű. A fa általában egészséges. 





Groningeni Nr.7 Overschild községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási idejű.
Nőelőző virágzású, porzófajtát igényel. Jó megporzás esetén jól terem, akár 2-5-ös csoportokban is. A negyedik évben kezd
teremni. Későn, október második felében érik. Diója nagy, hosszúkás-ovális. A dió héja középkemény. A dióbél többé-
kevésbé jól kinyerhető. A dióbél aránya 48 %, a bél íze kiváló. A fa általában egészséges. 



Groningeni Nr.10 Overschild községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási és
virágzási idejű. Bőségesen hoz hím- és nővirágot. Virágzása hímelőző, a barkák jellemzően nagyon későn nyílnak. Bár mutat
apomiktikus jelleget, mégis porzófát igényel. Korán termőre fordul, jól, sokszor 2-5-ös csoportokban terem. Későn, október
második felében érik. Diója középnagy, hosszúkás, sima, keményhéjú. Kinyerhetősége kérdéses. A dióbél jóízű. 

Groningeni Nr.11 Meedhuizen községből származik. Erős növekedésű, közepesen sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes
kihajtási és virágzási idejű. Hímelőző virágzású, porzói nagyon későn nyílnak, porzófát igényel. Már a negyedik évben
teremni kezd, általában jól terem, sokszor 2-4-es terméscsoportokban. Későn, október második felében érik. Diója
középnagy, hosszúkás, világos. Dióbele többé-kevésbé jól nyerhető ki, a dióbél jóízű. A fa általában egészséges.

Groningeni Nr.14 Groningen város határából származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepesen kései
kihajtású. Virágzása is középkései. Hím- és nővirágai egyidőben nyílnak, porzót nem igényel, apomiktikus tulajdonságot is
mutat. Gyakran csoportosan terem. Későn, október második felében érik. Diója közepes méretű, kerekded, világos színű. A
dió héja középkemény, a bél közepesen jól nyerhető ki. A dióbél íze általában nagyon jó. Egészséges, betegségellenálló fajta.

Groningeni Nr.16 Overschild községből származik. Középerős növekedésű, sűrű koronájú. A telet jól tűri, kihajtása
középidejű. Nővirágzása középidejű, a porzók későn nyílnak. Porzót igényel, de apomiktikus terméshozása is van. Jól termő.
Október közepén érik. Diója középnagy, erős varrattal. Dióhéja kemény. A dióbél többé-kevésbé jól kinyerhető. A dióbél
jóízű. Egészséges, betegségellenálló fajta. 



 

Groningeni Nr.18 Sappemeer községből származik. Erős növekedésű, széles koronájú. A telet jól tűri, tavaszi kihajtása
középkésői. Hím- és nővirágai egyidőben nyílnak. Korán teremni kezd, jól, sokszor 2-4-es csoportokban terem. Október
közepén érik. Diója közepesen nagy, hosszúkás. Vékonyhéjú, legtöbbször kézzel is törhető. A dióbél többé-kevésbé jóízű.
Betegségellenálló.

Groningeni Nr.19 Froombosch községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló, közepes tavaszi kihajtási
idejű. Hím- és nővirágainak virágzási ideje átfedi egymást, porzót nem igényel. Korán teremni kezd, jól terem, sokszor 2-3-as
csoportokban. Október közepén érik. Diója közepesen nagy vagy nagyon nagy, hosszúkás. A dióhéj közepesen kemény. Jól
adja a dióbelet, a dióbél nagyon jó ízű. Általában egészséges fája van.



Groningeni Nr.21 Zuidlaren községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló, közepes tavaszi kihajtási
idejű. Virágzása nőelőző. A barkák nagyon korán nyílnak, a nővirágok középidőben. Altalában jól terem, 7-es fürtök is
előfordulnak. Október közepén érik. Diója közepesen nagy, kerek, simahéjú. A dióhéj kemény, a belet nehezen adja, a dióbél
jóízű. Általában egészséges, néha előfordul nála a gnomóniás megbetegedés.

Groningeni Nr.22 Nieuw-Roden községből származik. Gyenge növekedésű, koronája szellős. Jó téltűrő, kései kihajtású.
Virágzása is késői, a hímvirágok nyílása valamivel megelőzi a nővirágokét, de a két virágzási idő részben egybeesik. Jól
termő. Sokszor 2-6-os fürtök fordulnak elő. Október közepén érik. Diói közepesen nagyok, hosszúkásak, világos színűek. A
dió héja középkemény. A dióbél jól vagy kevésbé jól nyerhető ki, a dióbél aránya 48 %, íze jó. Általában egészséges, de
betegségek előfordulnak. 





Groningeni Nr.24 Hoogezand községből származik. Erős növekedésű, koronája szétnyíló. A telet jól tűri. Tavaszi kihajtása
középkésői. Virágzása is középkésői. A nővirágok virágzási ideje teljesen átfedi a barkanyílás idejét, öntermékeny fajta.
Apomixis is előfordul. Korán, a harmadik évben teremni kezd, jól terem. Későn, október második felében érik. Különösen
nagy diója van. A dióbél erősen barázdált. Dióhéja kemény. A dióbél rosszul nyerhető ki, íze jó. Általában egészséges, de
előfordulnak betegségei.

Groningeni Nr.26 Ten boer községből származik. Kevésbé erős növekedésű, koronája szétnyíló. Jó téltűrő, későtavaszi
kihajtású. Hím- és nővirágainak virágzási ideje nagyrészt egybeesik, öntermékeny. Apomiktikus jelleget is mutat. Jól termő.
Október első felében érik. Diója nagyméretű. Vékonyhéjú. A dióbél többé-kevésbé jól kinyerhető. Jóízű. Általában
egészséges, de betegségek előfordulnak.

Gronovij Ukrán diófajta, valószínűleg nincs termesztésben. A nikitini botanikus kertben található belőle 12 db.

Grosjean (nem azonos a Grandjean-nal). Ugyancsak délnyugat-francia fajta. Nagy diója van, erős csúccsal. Alakja szögletes,
héja durva, nagyon kemény. A zöld burok leválasztása nehéz. Héjasan nehéz értékesíteni, dióbél formájában adják el. Bár
jelenleg csak korlátozottan szaporítják, lehet jövője, nagy diómérete miatt.

Grossa di Volprana Jelentéktelen olasz tájfajta.

Gross-cote Jelentéktelen francia fajta Savoyából.

Gross-Pointue Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Diója elég nagy, hosszúkás, héja elég
vékony, dióbele könnyen kinyerhető, jó minőségű. Mára már szinte eltűnt.  

Grosvert (más néven Verdot) Kisebb jelentőségű fürtös termésű francia diófajta, Dordogne-ból. Fája nagy, jól termő. Kései
érésű. Gyümölcse közepes méretű, gömbölyű. A dió héja vékony, jól törhető. Dióbele világos, könnyű kinyerni. Kevésbé
értékes délnyugati termőtáj más fajtáinál. Még mindig szaporítják Belves-ben, Bois és Doriat urak. Fogékony a baktériumos
és a gombás fertőzésekre.

Grondal (ö-vel ejtendő, áthúzott o-betűvel írandó) Dán diófajta, 1938 óta ismerik. A legszaporítottabb dán fajta. Fája
hatalmas, ezért kisebb kertekbe nem jó ültetni. Diója közepes méretű, tetszetős kinézetű, ép varratú. Dióbele a héjat jól
kitölti. 



 

Gublernuss Svájci dió, Gubler faiskolás vörösbelű fajtája. 

Gustine (Gustin, Gustino) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem nemesítette, 1945-ben került elismerésre. Meleg éghajlatra való.
Korai-középkorai kihajtású, Európában gyakori tavaszi fagykárokkal. Diói középméretűek. Fő hátránya, hogy vékony héja
gyakran nem fásodik kielégítően. A dió közepes méretű. A dióbél aromája enyhe, édeskés. Betegségekre közepesen
fogékony.

Gültekin-1 KR-1 néven említve.

G-6/7 és G-1247 Szlovéniai kísérletekben szereplő fajtajelöltek.  

Haderle Jól termő, jó télálló fajtajelölt volt az Egyesült Államokban, Indianában. Nagy méretű, jól törhető diói voltak, 44,6
%-os bélaránnyal.

Hambleton HW1 Kanadai, Ontario-i fajta.  

Hansen 1934-es elismerésű amerikai, ohioi fajta. Kanadában (Ontario, Új Skócia), Angliában és
Hollandiában is termesztik, Lengyelországban is ajánlják. A kárpáti fajtakörből származik, német
eredetű magoncokból válogatták ki 1921-ben. A hidegtűrő változatok közül talán a legelterjedtebb,
jól bírja a michigani teleket. Sikeresen termesztik az USA nagy területein, Georgia-tól és Oklahoma-
tól Kanadáig. A diófák között törpének mondható, annyira kisnövésű. Jobb talajokon is elég számára
a 8x8 méteres térállás. Korán termőre fordul. Tavasszal későn, május elején hajt ki. Virágzása
hímelőző. Porzófajtát nem igényel. Termőhelytől függően szeptember közepén, végén vagy október
elején érik. Közepes termőképességű. Dióját az amerikaiak közepesnek, a hollandok igen kicsinek
mondják, a kanadaiak 32 mm-esnek adják meg. Egy Niagara-vidéki megfigyelésben igen apró diókat



találtak, kb. 170 db dió tett ki 1 kg-ot. Oldalrügyön is terem. Gyakran hoz többdiós
termésfürtöket, már 13 diós fürtjét is megfigyelték. Kerek, papírhéjú. A dió törhetősége
átlagos. A dió béllel jól telt. A dióbél-arányt 45-50 %-ra mondják, a Niagara vidékén 54
%-ot mértek, sőt egy faiskolás szerint 60 %-os. Egy versenyen 58,5 %-ot ért el. Kiváló
minőségű színre és ízre, ami azt jelenti, hogy íze ugyanolyan jó, mint más fajtáké.
Alternáló termésre hajlamos. Előnye, hogy betegségre nem fogékony, és alapi zártsága
miatt az almamolynak is ellenáll. Hátránya, hogy nehezen szaporítható, mert
oltóvesszőnek használható vesszői vékonyak, ezért oltványa drága. A jobboldali felső
kép a Hansen diófajtát ábrázolja, ha nem tévedek. De az alsó biztosan. Ha tisztelt
diószakértő Kollégám másfajta diót ismerne fel benne, kérem, értesítsen. 

Harrison Kanadában, Ontario-ban termesztik, az Egyesült Államok északi államaiban is propagálják. Diója nagy. Kiváló
minőségű. Termékeny. Baktérium-ellenállónak mondják.  

Hartley Régi kaliforniai eredetű diófajta, még 1892-ben elvetett diókból 1909-ben
szelektálta John Hartley és felesége, a Napa völgyben. Nemesítője valószínűleg
William Hunter faiskolás, akinek saját kertje nem volt, ezért John Hartley-val fogott
össze. 1915-ben nyerte a világkiállítás kék szalagját, majd 1925-ben hivatalos
fajtaelismerést. A Franquette és a Mayette keresztezésének tartják. Hazájában a
legelterjedtebb, legmegbízhatóbb fajta, de Franciaországban, Spanyolországban és Új-
Zélandon is termesztik, olasz kísérletekben is szerepel. Kaliforniában kaliforniai
feketedió alanyt ajánlanak hozzá. Meleg klímát igényel. Fája erős vagy mérsékelten erős növekedésű, a talaj táperejétől
függően. Koronája felfelé törő, mérsékelten terebélyes, mintegy 12 m átmérőjű.
Korán (más leírás szerint későn) fordul termőre. Rendszeresen terem. Téli
hidegigénye 700 óra. Rügyfakadása Kaliforniában 16 nappal a Payne után
történik, Magyarországon nagyon korai, április első dekádjában megkezdődik.
Virágzási ideje március végétől április közepéig tart, hazájában középkésőinek
számít. Virágzása nőelőző. Oldalrügyön 5-15 %-ban terem, magyar viszonyok
között. Termőképessége közepes, jó táperőben lévő és jó vízgazdálkodású
talajon jól terem. Közép-kései érésű, a Payne után érik, Magyarországon pedig későn. 



Gyümölcse nagy, különböző leírások szerint 32-34-36 mm, kaliforniai statisztikai
adatok szerint 32,4-33,6 mm. A héj az alapi részén zárt. Alakja a fajtára igen jellemző,
kúp alakú, alapi részén tompa, csúcsi részén hegyes, a dió szív-alakot formáz. Elég
nagy. Átlagos diósúlya 24 g. Diónként átlag 11 g dióbelet termel. Vékonyhéjúnak
mondják. Héja kissé barázdált, lágy. A dióbél aránya 45-50 %. Magyarországon a dió
teltsége nem kielégítő. Dióbele igen jó minőségű, 80-90 %-ban sárgás világos színű.
Kiváló ízű. Meleg klímát igényel. Kimondottan tápanyagdús talajon eredményes a
termesztése. Hűvösebb, vagy rövid tenyészidejű vidékeken nem terem jól, bár állítólag
francia tapasztalat szerint bírja a téli hideget. A késői virágzású Amigo és Scharsch
Franquette fajtákat használják hozzá pollenadó fának, bár olyan leírása is van, ami szerint öntermékeny. Almamolynak és
gnomóniának kielégítő mértékben ellenáll. Más diófajtákhoz képest kiemelkedően fogékony az Erwinia (Brenneria)
rubrifaciens nevű, a dió mély kéregrákját okozó baktériumra. Ma már génbankban is őrzik. Termése leginkább héjas
formában kerül forgalomba, Kalifornia egyik vezető héjasdió-árufajtája. Asztali diónak tartják. Egy Hartley-ültetvény télen: 



Kaliforniában március utolsó napjaiban már hajt a Hartley: 

 

Július első napjaiban pedig így néz ki: 



Hartley szeptemberben: 

A Hartley hazai honosítási kísérletben is résztvett, Érden. Hivatalos elismeréséről nem tudok, de az tény, hogy Kecskeméten
egy árutermelő dióskertben néhány fája él és terem. 

 

Hasztrakt Szovjet diófajta.

Helmle Írják Helmének is. Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről, 1972-ben került elismerésre. Jó hidegtűrő. Illinois
államban házikerti telepítését ajánlják.

Henry A kárpáti fajtakörből származó, erős növekedésű amerikai diófajta Illinois-ból, Bluffs-ból. 1972-ben kapott elismerést.
A fa igen jól tűri a téli hideget. Diója igen nagy. A dióbél a héjat jól kitölti, jóízű.

Henzal Pakisztáni diófajta.



Hetman Vügovszkij (Vügovszkij kapitány) Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált
fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 6 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen
mintegy 10 dió terem, az oldalrügyekből csoportos termés fejlődik, 2-4 db dióval. A fa bár kistermetű, évente 20-25 kg száraz,
héjas diót megad. A diók átlagmérete 12,9 cm 3, átlagsúlya 8,1 g. Dióhéja 1,3 mm vékony. A dióbél aránya 57,4 %. A
gnomóniának kiemelkedő mértékben ellenáll.

Himalaya 3 Indiai dió. Közepes méretű, kemény diója van. A dióbél jó minőségű.

Hirslo Berlin környéki anyafa Svájcban szaporított vegetatív utóda. Hans-Sepp Walker foglalkozik vele. Diója jellemző
körtealakú, alapjánál szélesebb. A dió 46 mm hosszú, átlagsúlya 17 g. A dióbél aránya 36 %, súlya 5,5 g. Színe világos, íze
kellemes. 

Hortien 8 Kínai diófajta.

Howard (UC64-182) (Másik neve: P.P.#4405) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1979-ből. A hat
legnépszerűbb kaliforniai fajta egyike. Ugyanúgy, mint a Chandler, a Pedro és az 56-224 fajtajelölt
leszármazottja. Spanyolországban is terjed. Fája kicsi-közepes, félig-feltörekvő, mérsékelt növekedésű. Gyorsan
termőre fordul. Tavasszal későn hajt ki, két héttel a Payne után. Virágzása nőelőző, a barkák nyílása megelőzi a
nővirágokét. Késői pollenszórású porzót igényel, például a Franquette-t. Nagy termőképességű, 80-90 %-ban
oldalrügyön is terem. Középérésű, valamivel a Hartley előtt érik. Diója nagy, sima, gömbölyű,
jól zárt, jól törhető. A dió héja világos. Vékony, de nem annyira, mint a Chandleré. A dióbél
aránya 48-53 %, minősége, íze kiváló, természetesebb, mint a Chandleré. A világos árnyalatú
bél aránya 90 %. Intenzív, sűrű térállású ültetvénybe való, meleg éghajlatot igényel. Porzófái a
Cisco, a Fernette és a Scharsch Franquette. És talán a Tehama. Megfelelő éghajlaton
házikertbe is ajánlott. Sövényültetvénybe is ajánlják. Kései kihajtása miatt a gnomóniát jobban
elkerüli.

A Howard erősen feljövő, nagy területen telepített fajta. A termésvolumen alakulása: 



Howe Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.

Hugnuss Svájci fürtös dió. Kihajtása középkorai, a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Terméshozása a tavaszi fagyoktól függ, de
ettől függetlenül is általában gyenge. Diói a fürtösség miatt kisméretűek. Vékonyhéjú diója a béllel jól kitöltött. A dióbél színe
az évjárattól függ, íze átlagos, vagy annál jobb, néha csípős. Gombabetegségeknek, baktériumos fertőzésnek rendkívül jól
ellenáll.

HW 1 Kanadai, ontariói diófajta.

 

A termesztett diófajták M
 

Madghan Indiai diófajta a Himalájából, közel 2000 m-es magasságból.

Magdon 1976-ban elismert amerikai diófajta. Csehországban is említik, telepítésre ajánlják. Részben önbeporzó. Szeptember
második felében érik. Nagy, kissé szögletes, gömbölyded diója van. Dióbele sárga-barna, édes.

Magureni ld. Máramarosi



Makouie Iráni árutermelő diófajta.

Malizia Vagy Milizia. Olasz diófajta, a Sorrento magoncai közül szelektálva. A dió mérete meghaladja az anyafajtáét,
közepes méretű. Alakja hosszúkás, elliptikus. Héja világos, enyhén ráncos, vékony. A dióbél színe világosszőke. Jóízű. Nápoly
tágabban értelmezett körzetében, Campaniában propagálják ültetését, mogyoróval vegyesen. A másik, hasonló, Sorrento-
utód helyi dió a noce di San Martino. 

 

Mammoth Valamikor az Egyesült Államokban kipróbált fajta. (Talán nagy diójú lenne?)

Manglisuri Grúz fajta.

Manregian Mandzsúriai őstől származó kiváló alanyfajta. Kaliforniában használják. 

Man sen Az Egyesült Államokban, Pennsylvániában vizsgáltak ilyen név alatt egy diófajtát. Apró, rosszul törhető diói vannak.

Máramarosi (Magureni) Romániai fajták. Leírás szerint a dió átmérője 34 mm, a bél aránya 46 %. 



 
 

Maraş Török kísérleti fajták sorozata szerepel ezen a néven. Dr. Mehmet Sütyemez szelektálta őket.

Maraş-11 23 g átlagsúly 50 % bélarány Hímelőző
Maraş-12 8 g átlagsúly 67 % bélarány Együttvirágzó
Maraş-14 18 g átlagsúly 58 % bélarány Hímelőző
Maraş-18 15 g átlagsúly 54 % bélarány Hímelőző
Maraş-19 17 g átlagsúly 55 % bélarány Hímelőző
Maraş-21/1 23 g átlagsúly 50 % bélarány Hímelőző

  

  



 

(Az utolsó kép feliratától eltérően a képen a Maraş-19 fajta látható.)

Marbot Francia fajta, a francia délnyugati termőtájról, eredetileg Meyssac vidékéről.
Lot és Correze megyékben termesztik. Szülőhelyén értékelik a legtöbbre, más
vidékeken kevésbé. Szerepel az olasz kísérletekben is. Elég gyorsan termőre fordul, de
alternáló terméshozásra hajlamos. A téli nagy hideget nem viseli el. Tavasszal korán
hajt, ezért fagyveszélyes. Korán, szeptemberben-október elején érik, ezért a friss dió
piacán értékes fajta. Gyümölcse közepes-nagy méretű, lapítottnak mondják. Héja elég
vékony, törékeny, a mechanikai munkák során károsodik. Héja szétnyílásra hajlamos,
("ásít"), héjas tárolása ezért kockázatos. Dióbele igen finom, de minősége változó,
elmarad a Franquette-étől. Porzófajtának a Franquette-et ajánlják. 

Marchetti Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Európában korai kihajtású, fagyveszélyes. Terméshozama kicsinek
mondható. Diói kisméretűek, vékonyhéjúak. Dióbele jól telt, tetszetős mintázatú, jóízű. Betegségekre közepesen fogékony.



Mars 1976-ban bejegyzett csehszlovák (csehországi, holovousy-i) fajta.
Németországban is nagyon ajánlják. Kezdetben gyenge, később középerős
növekedésű. Koronája enyhén felfelé növekvő, széles, szétterülő, közepesen
sűrű. Nemesítője szerint korán, bírálói szerint későn fordul termőre.
Rendszeresen, jól terem. Kései fakadású. Kései virágzású, a fagyokat jól
elkerüli. A hím- és nővirágzás nagyrészt egybeesik, kissé hímelőző.
Öntermékeny, de pollenadó diófa jelenléte megnöveli a termést. Szeptember
harmadik hetében érik. Diója középnagy-nagy, klasszikus dióalakú.
Tojásdad, csúcsa megnyúlt, homoksárga vagy halványbarna, majdnem
sima. A csúcsától az alapja felé haladva a barázdáltság fokozódik. Nagy
termés esetén a dió mérete heterogén. Héja nagyon vékony, jól törhető. A dióbél a héjat jól
kitölti, aránya 52 %. A bél halványbarna színű, matt, jóízű, kellemesen ízletes. Betegségekkel
szemben ellenállónak tekinthető. Ültetvénybe és házikertbe egyaránt ajánlják, legalább
egyet, hogy fagykáros évben is legyen diótermés. 

Maszlicsnüj Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 35-36 mm-es, bélaránya 52-53 %.



Mayette Eredetileg szicíliai fajta. (Más forrás
szerint nápolyi.) Francia nevét egy bizonyos
Mayet úrról kapta, aki Franciaországba vitte.
Jelenleg a Grenoble-i termőtáj fajtája, ahol a
fajta aránya még mindig kb. 6 %, de már nem
telepítik, átlagosnál gyengébb termőképessége miatt. Szlovéniában és
Olaszországban is kísérleteznek vele, Argentinában honosítás alatt áll,
Ausztráliában már kiszorul a termesztésből. Valamikor az
Egyesült Államokban is kipróbálták. Baltet Károly 1885-ös
jellemzése a fajtáról: "Gyümölcse elég nagy, fenekén lapos,
csúcsa felé hegyezett, magja telt, de csak kevéssé gyengéd;
fája erőteljes, későn virágzó, igen termékeny, jó talajat kíván,
egyike a legszebb asztali csemegéknek."

Fája termőhelytől függően eltérő növekedésű, nagy- vagy
kisnövésű, meglehetősen késői termőre fordulású. Ami a
tavaszi kihajtását illeti, leírták korai és meglehetősen kései kihajtásúként is.
Virágzása nőelőző jellegű. Barkáit április 27-május 12-e között bontja, nővirágai
május 8-25. között nyílnak. Későn érik, október 15-e után. Gyümölcse a többi
francia fajtához képest nagy, 33-34 mm-es, ovoid, hegyes, alapján lapított, a dió
az alapján megáll.

Alakját háromszöghöz szokták hasonlítani. Héja félkemény, vékony. Átlagos diósúlya 10,5 g.
A bél aránya 50 % körüli, a bél átlagsúlya 4,6 g. Dióbele világossárga, finom ízű, íze a
mogyoróéra hasonlít. Csemegedió. Betegségek iránt fogékony. Porzójának a Franquette-t
ajánlják.

Franciaországban ma már elhanyagolják, a grenoble-i dióból csak 6 %-kal részesedik, valaha
a termőtáj vezető fajtája volt. A Sillans-Noyarey-La Buisse háromszögben termesztik.
Kaliforniában két változatát termesztik és őrzik génbankban, a Mayette convay-t és a Mayette
XXX-t. Valamikor létezett a Wiltz Mayette változata is. 

 

Mayette rouge Pirosbelű dió lehet, jelenleg nem szaporítják.

MB-24 Szlovéniai kísérletekben szereplő diófa, a rövidítés valószínűleg maribori fát jelent. Legutóbb úgy olvastam, már
termesztésben is előfordul.

McKinster A kárpáti fajtakörből származik. Ohio állam Colombus városában szelektálták ki, 1952-ben kapott
fajtaelismerést. Ohio és Michigan területén kedvelt fajta. Kanada Ontario és Új Skócia tartományaiban is termesztik.



Indiában kísérleteznek a honosításával a Himalája hegyeiben. Jól termő, öntermékeny, de betegségre fogékony. Diója nagy
méretű, jól törhető, jó minőségű, a dióbél aránya 48-50 %.

Medveđa Jugoszláv diófajta. Az utódállamokban több helyen is termesztik. Mérsékelt növekedésű.

Meng Phali Pakisztáni diófajta.

Merkel 1972-ben elismert amerikai diófajta Michiganből, Chelsea-ből. A kárpáti fajtakörből származik. Érése középidejű.

Mesa A kárpáti fajtakörből származó, az Új-Mexikói Egyetemen szelektált amerikai fajta. Télálló, téli hidegigénye 700 óra.
Koronaalakja szétterülő. Későn virágzik, porzófajta nem kell mellé. Közepes méretű diója van, ami az alapi részen jól zárt. A
dió héja vékony. Dióbele telt, világos, jóízű.

Mesange Ilyen név alatt is kipróbáltak egyszer Amerikában egy diófajtát.

Metcalfe Az USA Michigan államában, Perringtonban a kárpáti
fajtakörből kiszelektált fajta, de van, aki azt állítja, hogy New York
államból, Rochesterből, megint más szerint Websterből származik.
Első tulajdonosáról nevezték el. Kanadában (Ontario) is
termesztik, Lengyelországban is ajánlják. Tulajdonságaiban a
Hansenre hasonlít, kivéve, hogy oldalrügyön nem terem. Közepesen
nagy fa. A téli hidegeket jól tűri. Megbízhatóan, de csak közepesen
terem. Virágzása hímelőző. Késői pollenszórású porzófát igényel.
Korai érésű. Diója apró méretű. Kerek, szép kinézetű. Vékony
héjú, kiválóan törhető, a bél aránya 50-55 %. A dióbél íze finom, sima, édes. Hátránya, hogy gyakran
hoz aszott belű szemeket. A gnomóniafertőzésnek mérsékelten ellenáll. Ha hinni lehet egy faiskolásnak, -
nem mindig, - a jobboldali fürtös dió is Metcalfe.

Meylan Nem tudom, azonos-e a Meylannaise-zel. Kaliforniában ma már génbankban őrzött fajta. New York vidékén is
próbálkoztak honosításával.

Meylannaise Tévesen Maylannaise-nek is írják. Grenoble-i eredetű,
Franciaországban termesztett fajta. (Neve Grenoble egyik külvárosára utal, ahol
a kertekben gyakori volt.) Már Szlovéniában is előfordul, Argentinában is
próbálkoznak vele. Tavasszal késői kihajtású. Hibájának róják fel ágainak
gyengeségét. Termékeny. Diója kerekded. Hibája, hogy a dió alapi nyílása
jellemzően nyitott, így hajlamos a kukacosodásra. A Franquette fajtához
ajánlják porzónak. Ezt a fajtát hozzák fel jellemző példaként a hím- és
nővirágzást egyszerre produkáló fajtákra. Hagyományosan héjas értékesítésű,
asztali dió. Ma már szinte eltűnt, célzottan őrzik.

Meyric (Mayrick-nek is írják, korábban W/H/1199/4 sz. alatt szerepelt). Új-Zélandi fajta, 1997-ben nyert elismerést.
Nemesítője Meyric Williams. Rövid tenyészidőszakú, kései kihajtású és virágzású, ugyanakkor vesszőit korán beérlelő fajta,
ezért kései és korai fagyoktól egyaránt veszélyeztetett területekre való. Valószínű, rövid tenyészideje is okozza, hogy
növekedése az átlagnál kisebb. Nagy, hosszúkás-ovális diótermése van, (29x40 mm), ugyanúgy alkalmas dióbél-végtermék
előállítására, mint héjas dióként való értékesítésre, mert vékony héjú, könnyen törhető, feles dióbél kihozatala jó. A dióbél
aránya magas, 47 %, de már olvastam 53 %-os leírást is. Dióbele igen jó minőségű, telt, világos színű. Kellemes ízű. A belet
helyesen tárolva szép színét és jó ízét sokáig megőrzi. Viszonylag gyenge héja hátrányos lehet, ha diószüretkor hosszabb ideig
marad a földön, mert hajlamos a nedvesség felszívására. A fajta eddig baktérium-ellenállónak bizonyult.



Midland Tévesen: Mindland. Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem nemesítése. A
Franquette és a Payne keresztezése. Meleg éghajlatot igényel. Törökországban
is foglalkoznak ezzel a fajtával. Európában korai kihajtású, fagyveszélyes.
Termőképessége közepes. Diója középnagy. A dióhéj vékony, de elég kemény,
felülete dudoros. Dióbele viágos, könnyen kinyerhető, de csak közepes
minőségű, lágy, olajos, jellegtelen ízű. Sokszor aszott, barna vagy sárga.
Napégésre érzékeny. A termesztésben nem kap akkora szerepet, amekkorát
érdemelne. Betegségekre gyengén érzékeny.

Mignonaude (vagy Saint-Martial). Kisebb jelentőségű francia fajta Charente-
ból. Fája erős növekedésű. Kései kihajtású, betegség-ellenálló, bőven termő.
Igen késői érésű. Diója apró, gömbölyű, alapján lapított. Dióbele jó minőségű,
könnyen kinyerhető. Főleg dióolaj-készítésre használják.

Mihaela Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája erős
növekedésű, fagyálló. Bőtermő. Virágzásának ideje középkésői, jellege
hímelőző. Későn, október közepén érik. Diója gömbölyded, átlagosan 12 g
súlyú. Jól törhető. A dióbél aránya 50 %. Színe tetszetős, sárgás, íze nagyon
kellemes. A betegségeknek is viszonylag ellenáll.  

Milotai 10 (M 10) Az érdi kutatóintézet kutatója,
Szentiványi Péter diónemesítő által a tiszaháti termőtájon,
Milotán kiválasztott, és a későbbi szelekció során az egyik
legjobbnak bizonyult magyar fajta. Anyafája a milotai
postaépület udvarán élt, mára már kipusztult. A fajta
állami elismerést 1963-ban kapott, azóta Németországban
is engedélyezték termesztését. Fája közönséges dió alanyon
közepes növekedési erélyű. Fekete dió alanyon gyengébb,
de a fekete dió alanyhoz jó az affinitása. Koronája fiatalon
feltörekvő, később gömbkoronává alakul. A korona termőfelületének kinevelése lassúbb, koronája felnőttkorban félgömb
alakú. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem, viszont kis mértékben alternáló terméshozásra hajlamos. Az
egyik legtermékenyebb magyar dió. A hajtások átlag 53 %-ban rakódnak be terméssel. Termővesszői 20-25 %-ban
oldalrügyön is hoznak nővirágot. Viszonylag korán fakad, ennek ellenére a fiatal hajtások fagytűrése viszonylag jó, mert
rügyei hosszabb idő alatt fokozatosan fakadnak, ezért a fajta viszonylag fagytűrő, mert részben a fagyok után fakad. Ritkán
éri teljes tavaszi fagykár. Virágzása hím-előző, a hím- és a nővirágok virágzási ideje részben
egybeesik. Kölcsönösen együttvirágzik a Tiszacsécsi 2, Alsószentiváni 118 és Pedro fajtákkal,
amelyek porzófajtái lehetnek. Porzófajtát egyébként nem igényel, apomiktikus terméshozása
kielégítő, és saját virágporával is termékenyül. Termesztői megfigyelés, de több évjáratban, több
termőhelyen tapasztaltuk, így már tényként állapítható meg, hogy fagykáros évet követően nagyon
kevés hímvirágot fejleszt, van úgy, hogy szinte semmit. Közepes-kései érésű, szeptember utolsó
dekádjában érik. A dió sárgásbarna színű, sima felületű, tetszetősen rajzolatos, átmérője közepes-
nagy, 34-35 mm. A bél aránya 47-52 %. Könnyen törhető és tisztítható. A bél színe világossárga, a
bél hártyás héja tetszetős rajzolatú. Olajtartalma magas, 68,4 %, fehérjetartalma közepes, 17,7 %.
Jóízű. Mindezek alapján az egyik legjobb gyümölcsminőségű magyar dió. Mélyrétegű, jó termőerejű talajt igényel, gyengébb
termőhelyen termése kisebb, de a gyümölcs minősége jó marad. Mélyebb fekvésű, fagyveszélyes helyre nem javasolt.

Tisztelt diófajta-választó Kollégám, legyünk kicsit elfogultak, nevezzük a Milotai 10-est a világ legszebb diójának. Én
legalábbis nem láttam még képen se szebbet. A hátrányait pedig nézzük el neki. 



 

 

 



 

 





 

A Milotai 10-es fajtát Németországban is kipróbálták és kultiválják. Az ottani tapasztalatok szerint gyenge-középerős
növekedésű, középkorai kihajtású. A nővirágok elnyújtottan nyílnak, ezért elég jó fagyelkerülő. Nagy termésbiztonságú, csak
gyenge években marad el a nagy termés. Diója nemes kinézetű. Tiszta, sima, világos. Középnagy, szinte kerek. Jól szárítható.
Könnyű törésű. Dióbelének íze nagyon kellemes. Német tapasztalat szerint betegségellenálló.

Milotai bőtermő (M 10-9) Az érdi kutatóintézet, Szentiványi Péter
nemesítése. 2002-ben nyert állami elismerést. A Milotai 10 és a
Pedro keresztezése. Közepes növekedésű. Feltörekvő, ritka,
hengeres alakú koronát nevel. Nagyon korán fordul termőre,
bőtermő, mert átlag 57 %-ban oldalrügyön is terem. Rügyfakadása
kései, a dióvirágzás 18-21. napján hajt ki. Virágzása hím-előző,
kölcsönösen porozzák egymást a Milotai kései és a Milotai intenzív
nő-előző virágzású fajtákkal. A virágzás üteme a magyar
alapfajtákéhoz hasonló. Termésbiztonsága jobb, mint az M-10
anyafajtáé. Korai-közepes érésű, érési ideje szeptember harmadik dekádja. Diója nagy, 38-39
mm-es, vállas, világos színű, tetszetős sima felületű. A bél aránya kiemelkedően magas, 56 %.
Könnyen törhető, tisztítható. A héjas dió minősége felülmúlja, a bél minősége megközelíti a
kiemelkedő minőségű M 10 fajtáét. A dióhéj vékonysága miatt nem biztos, hogy az intenzíven
gépesített szüretet és az azt követő gépi manipulálást a héj károsodás nélkül elviseli.
Közepesen betegségellenállónak mondják, de szerintem a xanthomonaszra nagyon fogékony.
Emiatt a belét is a legsötétebbnek láttam a hazai fajták közül.



 

 

 



 

Milotai intenzív (M 10-37) Származása megegyezik a Milotai bőtermő fajtáéval. Potenciálisan az
egyik legbővebben termő fajta. Fája közepesnél gyengébb növekedési erélyű, sűrű, gömbalakú
koronát nevel. Jó termőhelyet, jó talajt igényel. Közel 60 %-ban oldalrügyön is terem, igen korán
termőre fordul. Fakadási ideje középkései, ezért az átlagnál nem fagyérzékenyebb. Virágzása erősen
nőelőző, a Milotai Bőtermő fajtával kölcsönösen jól porozzák egymást. Lombja intenzív, erős zöld
színű. Érési ideje október első dekádja. Termékeny, bőtermő, potenciálisan a legintenzívebben termő
hazai fajta. Gyümölcse nagy, tetszetős, világos színű, áruértéke héjasan és bélként is eléri az
anyafajta minőségét. Dióbele kimondottan szép fehér. Nagyon hátrányos tulajdonsága, hogy
különösen érzékeny a bakteriózisra és a gombára, az előbbi a teljes termést is elviheti, sőt, a vessző
is fertőződik. Nagy előnye, hogy hazai viszonyaink között - a Milotai kései kivételével - az egyetlen fajta, ami sövénydiónak
alkalmas, mert a legbővebben terem oldalrügyön.



 

 



Milotai kései (M 10-14) Nemesítése megegyezik az M 10-9-es fajtáéval, szintén 2002 óta rendelekzik
állami elismeréssel. Középerős növekedésű, kezdetben feltörekvő, később szétterülő, kedvező, ritka
koronát nevel. Vesszői korán beérnek. Korán termőre fordul. Nagyon bőtermő, átlag 60 %-ban
oldalrügyön is terem. Sövényművelésre alkalmas. Rügyfakadási ideje nagyon kései, a kései fagyok
nem veszélyeztetik, és virágzása nem zavarja a többi magyar fajta virágzását. És viszont. Nőelőző
virágzású, a Milotai bőtermő (M 10-9) fajtával kölcsönösen porozzák egymást. Kései, október közepi
érésű. Gyümölcse igen nagy, 38 mm-es, tetszetős, sima felületű. Tetszetősségre kissé elmarad az M-
10 anyafajtától. Bár héja szilárd, könnyen törhető, tisztítható. A bél aránya alacsony, 46 %. A bél
minősége kissé felülmúlja a kiemelkedő minőségű M 10 fajtáét. Termesztői megfigyelés (Dankó
József), hogy kisebb jégkár esetén sok üres diót terem.

 

 



 

M 10-21 Is létezik, fajatjelölt.

M 10-25 Fajtajelölt. Nemesítése megegyezik a Milotai bőtermő fajtáéval. Fája középerős növekedésű. Erősen feltörekvő,
orsó alakú, ritka, hengeres koronát nevel, fejlett központi tengellyel, gyengébb oldalelágazásokkal. Kettős (gyümölcs és rönk)
hasznosításra alkalmas, sűrűbben telepíthető. Fakadási ideje közepes. Nagy előnye, hogy a fán belül a virágfakadás időben
elnyúlik, így részben fagyok utánra esik. Nagy arányban hoz oldalrügyön is nővirágot. Gyümölcse közepes méretű, csúcsán
lapított gömbalakú. Aszályos évjáratban vagy nagyobb termésberakódottság esetén hajlamos az aprósodásra.



Milotai 14 Hazai fajtajelölt volt, a Milotai 10-es vetélytársaként. Nemesítése
megegyezik az M-10-ével. Fája vadalanyon erős, feketedió-alanyon közepes
növekedési erélyű, korai fakadási idejű. Korán termőre fordul, bőven terem.
Érése leírás szerint középkésői, szeptember végén-október elején érik.
Tapasztalatom szerint korai érésű, érése megelőzi az A-117-es érését. Diója
tetszetős, hosszúkás ovális, 32 mm-es, a bél aránya 48 %. Mélyrétegű, jó talajt
kíván. Legnagyobb hibája, hogy virágai korán, egyszerre nyílnak, ezért igen
fagyveszélyes. Bár bőven tud teremni, hátrányos tulajdonsága még az igen
kemény héja, ami miatt töréséhez nagy erő kell. Ma már nem szaporítják.
Hazai ültetvényben jelentős területen is megtalálható. 

 

 



Milotai-165 Hazai fajtajelölt Érdről.

Minov emléke Fehérorosz diófajta, magonc diókból szelektálva. Az oroszok is magukénak vallják,
Tulában kísérleteztek vele, Moszkvától délre. 2002-ben nyert állami elismerést. Fája gyors növekedésű,
nagy méretű. A korona közepesen sűrű vagy sűrű, ágai villás kinézetűek. Kiültetés után 5-6 év múlva kezd
teremni. Virágai egyidőben nyílnak. Középérésű, szeptember végén érik. Bőtermő, az évenkénti
terméshozam kiegyenlített. Nagy gyümölcsű, de heterogén kinézetű diója van. A diók nagysága csak
mérsékelten kiegyenlített, alapjuk lapos, csúcsuk lekerekített, felületük enyhén rücskös. A diók átlagsúlya 15,2 g. A dióhéj
vékony, 1 mm-es. A dióbél színe sárga, aránya igen alacsony, 37,4 %. Asztali dióként jöhet számításba. Betegségekre
mérsékelten fogékony. 

Mire vagy Mira Jugoszláv eredetű fajta, Szlovéniában propagálják. Közepesen-jól terem, ha késői fagyok nem károsítják.
Diója közepes, 12 g-os, a bélarány 55 %.

Miroslava Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Közepes növekedési erélyű, gömbölyű koronájú. Korán
termőre fordul. Középkései virágzású, ezért kevésbé fagyveszélyes. Virágzási típusa nőelőző. Igen korán, szeptember első
dekádjában érik. Diója nagy, kerek-ellipszoid, a végein lekerekítve. A diók átlagsúlya 14,1 g. A dióbél aránya 52-53 %.
Nagyrészt felesen nyerhető ki. Dióbele sárgás színű, ízletes. Betegségellenállónak mondják.

Mission Nem önálló fajta, hanem a régi kaliforniai, spanyol eredetű diók válogatott állományát hívták
ezen a néven.

Montella Újabb, még elterjesztés előtt álló olasz diófajta.

Monti Lessini Jelentéktelen olasz tájfajta.

Moselaner Azonos a Geisenheimi 120 fajtával, Nr. 120 néven ismertetem.



Moseli piros dió Rote Moselnuß  

Motta Camastra Három, helyi jelentőségű szicíliai diófajta fut ezen a néven, Pacenzia, Panuzzara és Curro. A Pacenzia kis-
közepes méretű asztali dió, a Panuzzara hosszú, ovális, ugyanakkor lapított, ("kenyéralakú"), a héjfelület bordázott, a Curro
középnagy, szabályos ovális, a legfontosabb a három közül. Az Etna vidékének diói. Állítólag a következő öt képen ezek a
fajták láthatók. 

 

 

Moussine Quenouille néven szólok róla.

Moyer Oregoni magoncdió.  

Multiflora1 Jelenleg még nem elismert diófajta, Dániában Lars Westergaard, a nagy faiskolás kísérletezik vele lelkesen. A
fajtajelölt a Hansen és egy hidegtűrő orosz diófajta keresztezéséből származik. Jellemzője a kis növekedés, a
hajtásnövekedés éven belüli ciklusa eltér más diófákétól, vesszőit korán érleli, így csökkent téli fagyveszélyességű. Rendkívül
korán teremni kezd, az első évtől bőséges a virágzása. Igen sok virágú (20-on felüli) fürtöket produkál, amelyek többségében
termékenyülnek és teremnek is. Diói kicsik, de könnyen, kézzel törhetők. A bélarány 55 %. A bél világos, jóízű. A fajta
betegségekre nem fogékony. 



 

Multiflora14 A Westergaard-féle Multiflora-sorozat másik tagja. 

Muscelean Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Erős növekedésű, nagy koronájú
fája van. A téli fagyot jól bírja. Oldalrügyön is terem. A virágzás ideje középkései, jellege hímelőző.
Érési ideje közepes, szeptember második felére esik. Nagy, gömbölyded, csak kissé megnyúlt diója
van. A dió átlagsúlya 14,5 g. A dióbél aránya 51,2 %. A dióbél jelentős részben felesen nyerhető ki.
Színe tetszetős, sárgásfehér. Bizonyos mértékig betegség-ellenálló is.

Myoka Kanadában előforduló jelentéktelen fajta.

Myrtelford Jewel Ausztráliában fordult elő mint jelentéktelen, helyi magoncokból szelektált fajta, de
már több mint öt éve nem telepítik.

 

A termesztett diófajták N-O
 

Naga Bagh Indiai diófajta, a Himalája hegyeiből.  

Nave (más néven Noix du Lot) Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról. A Corne-ra hasonlít. A dióhéj kevésbé
barázdált, de keményebb. A fajta fő értéke korai érése, termőhelyén két héttel érik bármelyik helyi fajta előtt. A héj
keménysége miatt a termesztők nem törik meg, hanem héjasan adják el.



Nawakalay Pakisztáni diófajta.

Nazik gabyg Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.

NC-1 Kanadai, Ontario-i fajta.

NH 5/3 Szlovéniai fajtajelölt, kései, április végi kihajtású.

NO 16 (Number 16) Amerikai, Michigan-i, de Hollandiában és Angliában is termesztett fajta. A Rita fajtára hasonlít, de
növekedése erősebb. Virágzása igen korai, április végi, hímelőző. Igen sok pollent termel. Porzófajtát nem igényel. Jól termő.
Nagy, hosszúkás, vékonyhéjú diója van. (Más leírás szerint diója kemény, harmadik leírás szerint diómérete közepes.) A bél
aránya 54 %. Gnomóniára fogékony.

 

Nogarelle (más néven Petite Impente vagy Latarelle) Francia fajta Dordogne-ból. Diója kisebb, mint a Grandjean, de
rendkívül jó bélkihozatalú. Tulajdonságaiban a Candelou-ra hasonlít.

Noix rouge (Piros dió) Francia fajta. Semmi mást nem lehet róla tudni azon kívül, hogy a dióbele piros.

Nok Kalaghi Iráni árutermelő diófajta.

North down Angol diófajtának mondják.

Northern clawnut Számomra ismeretlen származású, Svájcban kipróbált dió. Nagyon korai kihajtású,
ezért erősen fagykáros. Diói nagyméretűek, nagyon sok diója üres. Betegségekre nagyon fogékony.

Novaci Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomás fajtája a Déli Kárpátokból. Fája nem nagy növésű. Virágzása
középidejű, nőelőzőnek mondják. Bőtermő. Érési ideje középérésű, szeptember második felében érik. Diója kicsi,
gömbölyded, átlagosan 11,7 g súlyú. A dióbél aránya 47 %. Jelentős részben felesen nyerhető ki a jóminőségű, illatos, ízes,
sárgásfehér bél. Fagytűrőnek és betegségellenállónak tartják.

Novosadski pozni Jugoszláv, újvidéki diófajta. Értéke a késői kihajtás, ezért manapság szlovén kutatók is foglalkoznak vele.  



Nr. 26 NSZK-ban, a Rajna mentén, Geisenheim-
Rüdesheimben előállított fajta, Svájcban kiskerti
használatra elsősorban ezt a fajtát ajánlják.
Németországban kiskerti és árutermelési célra egyaránt
ajánlják. A szlovénok is kísérleteznek vele. Kisméretű,
széles koronájú, bőven termő fa. Gyenge vagy középerős növekedésű. Kései, májusi kihajtása miatt a
tavaszi fagyokat általában elkerüli. Későn, nőelőzően virágzik, apomixisre hajlamos. Későn,
szeptember legvégén és október elején érik. Diója kicsi-közepes, hosszúkás tojásdad, mérete 40x29-32
mm-es. 91 db dió kell 1 kg-ba! Héja közepesen vastag, világosbarna, sima, szilárd, jól zárt, kevéssé
barázdált. A varrat gyengén emelkedik ki. Bele a héjat jól kitölti, bélaránya 47 %, a dióbél jóízű, de
jellemzően sárga, barna erezettséggel. A levélbetegségeknek jól ellenáll. Sajnos, a dióburkot nehezen
engedi el, és diója is nehezen törhető. Téli fagyra érzékeny, mert vesszői ősszel későn érnek be.

 

 



Nr. 120 NSZK-ban, Geisenheimben bevizsgált
diófajta. Moseli diónak is nevezik, Güls an der
Mosel községben fellelt természetes magonc. Az
egyik legjobb, leggyakrabban ültetett német fajta.
Igénytelen. Jó talajon erősen, nagyra nő, széles
koronájú, ezért üzemi térállását 10x10 vagy 10x12
m-ben adják meg. Ugyanakkor koronája szétterülő,
szellős, napfényes. Középkései-kései kihajtású,
kevéssé fagyveszélyes. Későn virágzik, a porzók
nyílnak előbb. Pollenadó diófát igényel. Évente
rendszeresen, bőven, kiegyenlítetten terem.
Viszonylag későn, október elején érik. A zöld burok
leválása nem mindig kielégítő. Diója nagyon
tetszetős kinézetű. Nagy, hosszúkás, ovális, mélyen
barázdált, tompa csúccsal, átlag 47 mm hosszú, szélessége 34-37 mm-es.
Súlya 15-17 g. (A megadott nagyságnak némileg ellentmond, hogy 1 kg-ot 83
db dió tesz ki.) A dió alapja jól zárt. Héja világos, közepesen vékony, könnyen
törhető. A dió telt, bélaránya 48-49 %. Jóízű, de kissé sötét színű. A fajta baktérium- és gombafertőzöttsége az évjárattól
függ, de szellős termőhelyet igényel, a fertőződés elkerülésére. Szárazabb talajt is elvisel. Nitrogéndús talajon vegetatív
túlsúly, fokozott téli fagyveszély jellemzi. Faanyagtermelésre is alkalmasnak tartják.



 

 

Nr. 139 NSZK-ban, Weinheim Bergstrasse-n fellelt természetes magonc.
Délnyugat-Németországban terjedt el. Az Nr. 120-as fajtával együtt a két
legelterjedtebben ültetett német fajta egyike. Szlovéniai kísérletekben is
szerepel, Dániában is szaporítják, Kelet-Jyllandba és a dán szigetekre
ajánlják, Közép- és Nyugat-Jylland viszonyait túl keménynek tartják
számára. Még Ausztráliában is előfordul, ahol szép növekedését, jó
termőképességét és gombaellenállóságát emelik ki. Eredeti élőhelyén bőven
és rendszeresen terem. Fája közepesen erős növekedésű, zárt, sűrű
koronájú. A fiatal fákon Dániában téli fagykár is előfordult, de azokat a fa
kinőtte. Termőre fordulási ideje közepes, bár olyan leírása is van, ami
szerint az oltvány a harmadik-negyedik évben már terem. Tavasszal közepes
kihajtási idejű, ezért némileg fagyveszélyes, bár fakadása elhúzódó.
Virágzása közepes-kései, nőelőző. Dániában teljesen egyidőben virágoznak hím- és nővirágai,
öntermékeny. A fajta apomimixisre, vagyis termékenyülés nélküli terméshozásra hajlamos.
Rendszeresen, megbízhatóan termő fajta. Ősszel korán érik, szeptember közepétől. (Olyan leírás is
olvasható, hogy Németország középső részén kései érésű.) Jellemző, hogy éréskor a dió teljesen burokmentes. Diója közepes
nagyságú, tetszetős kinézetű, világos héjú. A legvilágosabb a német diók közül. 38x32 mm-es, vagy szélesebb, ovális, vastag
héjú, sima felületű, jól záródó. 11-13 g súlyú, 87 db dió ad ki 1 kg-ot. Bélaránya alacsony, 43,5-46 %, a bél világos színű,
szépen erezett, lágy, édes ízű. A fa zárt állásban baktérium- és gomba-fogékony. Ezzel együtt is az egyik legjobb német fajta.



 



Nr. 175 Dél-bajor eredetű német fajta. Gyenge vagy közepesen erős növekedésű. Középkorai
kihajtású. A levélbetegségekre kevésbé fogékony. Nagy diója hosszúkás-ovális, melegbarna színű.
Enyhén barázdált. A héj közepesen vastag. A bél nagyon jóízű. Későn, de rendszeresen terem. Nem
elterjedt, nagyobb figyelmet érdemelne.

Nr. 251 NSZK-ban előállított fajta, Szlovéniában is előfordul.

Nr. 286 NSZK-ban, Straupitz-Spreewald-ban
előállított fajta, Spreewalder vagy Spreewaldnuß
néven is nevezik. Közepes növekedésű fa. Közepes
kihajtási idejű, kisigényű, télálló. Korán virágzik,
fagyveszélyes. Virágzása hímelőző, vagyis a
nővirágok nyílnak előbb. Termékenyülés nélküli
terméshozásra hajlamos. Érésideje korai, szeptember
elején elkezd érni, de az érés szeptember végéig elnyúlik. Diója kicsi-közepes, 4,5x3,7 cm-es, ovális, a héj meglehetősen sima,
az alapi részen jól zárt. 1 kg dióban 87 szem van. Héja vékony, nagyon világos színű. A héjat a bél jól kitölti. A bél aránya 44
%. Olajtartalma magas, íze jó. A bél színe kissé sötét. A héjas dió a legeltarthatóbb a német diók közül, egész éven át
megőrzi minőségét. A német szőlőtermő vidékek diója, nem árutermelő dióskertekbe, hanem egyedi telepítésre ajánlják.

Nr. 509 Rote Moselnuß.

Nr. 1049 Középkorai kihajtású, a fagyoktól függő termőképességű fajta. A dió nagysága megfelelő, bár mérete nem
egyenletes. A dió jól törhető, dióbele szép, világos, nagy méretű, jó aromájú.

Nr. 1239 Az R-betűs diók között ismertetem, magyarul talán Vörösbélű Dunai diónak lehetne mondani.  

Nr. 1247 Német dió, Kurmarker néven is ismerik. Közepesen erős növekedésű fája van, nagy, széles koronával. A legkorábbi
kihajtású a német fajták közül, ezért a tavaszi fagyok nagyon veszélyeztetik. Fagymentes években hatalmas termésre képes.
Szeptember közepén-végén érik. Többségében ikertermésekben terem. Diójának hosszúkás, kúpos alakja van, sima héjjal, a
fajtára jellemző apró heggyel. A dió mérete közepesen nagy, 4,5x3,3 cm. Dióhéja kemény, jól zárt. A dióbél a héjat jól kitölti.
Egy kiló dió 91 darabból áll, a bél kihozatali aránya 44 %. Árutermelő ültetvénybe a bizonytalan termés miatt nem való.
Faanyagtermelésre viszont ajánlják, a téli fagyokat jól bírja. Meglepően jól ellenáll a bakteriózisnak, valamint a
gnomóniának.



 

 

 



Ns-Kasni Nagy valószínűséggel azonos a Novosadski pozni fajtával.

Nugget Amerikai.

Nyffenegger Késői kihajtású, biztonsággal termő svájci dió. Terméshozama gyenge. Diói közepes méretűek. Dióbele
jóminőségű, telt, aromás. Betegségellenálló.

Nyksar 1 és 2 Török diók.  

Ockerwitzer Lange NDK-ban, Drezda-Pillnitzben szelektált német fajta. Csehországban további nemesítési munkákba vonták
be.

Olmo 13-1048 és Olmo 20-1072 Kaliforniai fajták, ma már génbankban őrzik őket.

Orastie (vagy Geoagiu 44x4 - 223) Romániai, algyógyi diófajta. Fája közepes növekedésű, fagytűrő. A korona alakja kúpos,
jó megvilágítású. Nővirágai a barkákhoz képest sokkal előbb nyílnak, porófajtát igényel. Szeptember második felében érik.
Diója ellipszoid, átlagosan 13,7 g súlyú. A dió héja tetszetős, világos, sima, vékony. Varrata és alapi nyílása jól zárt. A dió
kézzel is törhető. A dióbél aránya 50-53 %. A dióbél színe szalmasárga. Íze kellemes. Bizonyos betegség-ellenállóságot
állítanak róla.

Oripov Vagy Oszipov? Mára már elfelejtett törpenövésű, papírhéjú diófajta Üzbegisztánból, az 1950-es évekből. Sz. Sz.
Kalmükov fajtája.

Orth Újabb amerikai diófajta az Egyesült Államok északi vidékeiről.

Oswald Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Léon Treye faiskolás nemesítése, Claix-ből. Diója
nagyméretű, de a dióbelet nagyon nehéz kiszedni, ezért már nem szaporítják.

Ovcsar Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet szelektálta Pakovracu faluban, az Ovcsar hegy lejtőjén, 1969-ben. Máig nem
kapott hivatalos fajtaelismerést.



Ovidiu Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Mérsékelt növekedésű,
gömbkoronájú. Szárazság- és fagytűrőnek mondják. Részben oldalrügyön is terem, bőtermő.
Korán, szeptember első-második dekádjában érik. Diója nagy, 14 g-os, megnyúlt-tojásdad, a
végein lekerekítve. Vékonyhéjú. A bél a héjat jól kitölti, aránya 52-53 %, színe sárga.

OZSD-37 (Ozsdolai 37) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 9
m-es fa. A koronaátmérő 8,5 m, törzskörmérete 1,57 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző
virágzású. A bél aránya 52,3 %.

Onslev Dán, lollandi diófajta, áthúzott O betűvel írandó, Ö-nek ejtendő. Másik neve: Vittrup
Nr. 79. 1998 óta ismerik. Nagy, 5-6 cm-es diója van. Dióbelét jónak mondják.
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Safe Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.

Saint-Jean Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról, nevét rendkívül kései kihajtásáról kapta, csak júniusban
virágzik. Inkább faanyagtermelésre jó.

Saint Martinal Francia fajta, Mignonaude néven szólok róla.

Samarkand Kazahsztánból származó dió. A név ne tévesszen meg bennünket, nem diófajtáról, hanem helyi dióváltozatokról
van szó. Termésük kicsi, csúcsos, vastaghéjú.

Šampion ld. Champion.

San Juan Spanyol diófajtának mondják. San Julian néven Horvátországban ajánlják telepítését.

Sanguine A pirosbelű diót hívják így a franciák.

Santa Barbara Régi kaliforniai diófajta, még a missziós dió idejéből, annak egy változata. Későbbi virágzásával, egyenletes
termésével tűnt ki. És azzal a tulajdonságával, hogy fája kisebb méretű volt, tehát területegységre több fát lehetett ültetni.
Héja vékony, könnyen törhető, bele fehér, jó minőségű volt.

Santa Rosa Soft Shell (Santa Rosa papírhéjú) Régi kaliforniai diófajta, Luther Burbank nemesítése. A nemesítő képe a
fajtaelőállíás fázisairól, 1914-ből: 

Sarmis (vagy Geoagiu 4-21) Romániai, algyógyi diófajta. Fája mérsékelt növekedésű, széles koronájú, ágai sűrűk. Korán, 6-7
évre termőre fordul. Kismértékben (7-10 %) oldalrügyön is terem, egyes években 7-9-es diófürtök is előfordulnak.
Szeptember közepén érik.

Saturn Cseh, holovousy-i fajta. Fája erős növekedésű, gömbkoronájú. Késői termőre fordulású. Korai-középkorai fakadású.
Korai virágzású, a hím- és nővirágzás nagyrészt egybeesik. Fagymentes évben rendszeresen, biztonságosan terem.
Szeptember utolsó hetében érik. Diója közepesen nagyméretű, fordított tojásdad alakú. Héja majdnem sima, más leírásban
durva, világosbarna. A varrat zártsága nem kielégítő. A dió kemény, mégis jól törhető, mert a héj vékony. Jól törhető. A
dióbél aránya 45-47 %, töppedésre, beszáradásra hajlamos. Íze kissé csípős. A téli fagyokra is és a baktérium-fertőzésre is
érzékeny. Részben öntermékeny, de az Apollo és a Jupiter jól porozza. 



Sauber 1 Xanthomonas-nak ellenálló amerikai fajta, Ohioból. 1978-ban került fajtaelismerésre. Télálló. Korán termőre
fordul. Korai tavaszi kihajtású. Bőven, megbízhatóan terem, de jó porzófát igényel. Diója nagyméretű, de a bél aránya csak
35 %. Jól törhető.

Sax Holland óriásdió. Frans Geraets nevezte el és szaporítja. 

Scarlat Jelentéktelen francia fajta az ország közepéről. Diója meglehetősen barna, héja vékony. Nagyon könnyen törhető.
Dióbele fehér, hártyája világos, barna erezettel.

Schafer A kárpáti fajtakörből származó korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein található. (Állítólag nem
azonos a Shaefer-rel, ami ugyanazon a termőhelyen található. Oldalrügyön is terem, diója közepesen nagy, dióbele jó
minőségű.)

Scharsch Franquette Kaliforniai fajta. Fája nagyméretű, koronája oszlopos, terebélyes. A korona átmérője 15 m is lehet.
Növekedési erélye közepes, vagy jó. Késői érésű. Diója kisméretű, alapi részén jól zárt. Igen jó minőségű, világos bele van. A
Hartley és a Chandler fajtákat jól termékenyíti.

Schinoasa Régen Szkinovszkij (28)-nak is mondták. Szovjet-moldáv diófajta, nevét Kisinyov elővárosáról kapta, ahol magonc
diófák közül szelektálták ki. Állami fajtaelismerést 1980-ban kapott. A fajta téli fagy- és szárazságtűrő, és állítólag
kártevőknek is ellenáll. Betegségellenállósága átlagos. Korán virágzik, tavasszal fagyveszélyes. Növekedése feltörekvő,
erőteljes. Koronája megnyúlt, viszonylag ritka. Vázágai fejlettek, a központi tengellyel egyenértékűek. Levelei nagyok,
sötétzöldek, fényesek. Virágzása hímelőző, a nővirágok 5-6 nappal nyílnak előbb. Bőven és rendszeresen terem. Diója
átlagosan 41 mm hosszú, 38 mm széles, 38 mm mély. Az átlagos diósúly 12 g. A dió alakja hosszúkás-elliptikus. Alapja kerek,
csúcsa is. Keresztmetszete sokszor szabálytalan. Alapi nyílása átlagos. A dió héja átlagos vastagságú. Színe sárgásszürke.
Varrata nem erős, a dió felülete nem durva. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. Színe világossárga. A dióbél nagyrészt felesen
nyerhető ki.

A fajta hivatalos leírása és képe: 



 

Scsucsinszkij Orosz diófajta, Moszkvától délre, Tulából.  



Sebeshelyi diók Erdély déli részéről, az algyógyi (románul Geoagiu) kutatóállomásról kikerült diófajták. Román nevük
Sibisel, a szakirodalom ilyen néven tárgyalja.

Sebeshelyi gömbölyű Erdély déli részéről származik, természetes kiválasztódással keletkezett tájfajta. Fája erős növekedési
erélyű, széles koronát nevel. Rügyei középidőben fakadnak. Gyümölcse nagy, szabályos, gömbölyded alakú, Csúcsa alig
feltűnő, kis hegybe csúcsosodó. Héja sima, könnyen törhető. Magbele szép, barnássárga színű, nagy, kellemesen zamatos,
édeskés ízű, nagy olajtartalmú.

Sebeshelyi hosszú Szintén Erdélyből származó tájfajta. Fája erős növekedési erélyű, nagy, szabályos koronát alkot. Rügyeinek
fakadása ugyancsak középidejű. Diója nagy, szabályos, hengeres tojásdad alakú. Héja vékony, sima felületű, könnyen
törhető. Magbele nagy, barnássárga színű, kellemes, zamatos édeskés ízű.

Sebeshelyi 2 Romániai, algyógyi fajta. A dió átmérője 33 mm, a bél aránya 43-44 %.

Sebeshelyi 8 A sorozat kisebb jelentőségű tagja. A kép Németországban készült. 

Sebeshelyi 39 (Sibisel 39) Romániai, erdélyi fajta. Érési ideje szeptember második és harmadik dekádja. Diója nagy. Héja
vékony, könnyen törhető. Dióbele édes, kellemes ízű. Házikertbe ajánlják.

Sebeshelyi 44 (Sibisel 44) Szintén romániai, erdélyi fajta. A törökök is kísérleteznek vele. A téli fagyot jól tűri. Fája kisnövésű,
széles koronával, oldalágai hosszúak. Mivel porzói a nővirágokhoz képest sokkal később nyílnak, beporzásához porzófajta
kell. Korán termőre fordul. Szeptember végén és október első dekádjában érik. Diója nagy vagy igen nagy, ovális alakú, 14,5
g átlagsúlyú. Alapja lekerekített, csúcsi része kissé hegyes. A dió héja vékony, de varrata jól zárt, az alapi nyílása is. Kézzel is
jól törhető. A dióbél aránya 48 %. A dióbél hártyája sárgásbarna színű, a dióbél sárgásfehér, édes, jóízű. Házikerti
termesztésre propagálják. Betegség-ellenállónak is mondják.

Sebeshelyi 45 Szintén algyógyi. Diója 32 mm-es, bélaránya 46-47 %.

Sebeshelyi 252 Kisnövésű, betegségellenálló fája van. Szeptember második felében érik. Diója közepes méretű, ovális alakú,
viszonylag könnyű metörni.

Şebin Török diófajta, Şebinkarahisar vidékéről származik. Koronája
gyakran elágazó, sűrű, széles, lapos. Gyors növekedésű. A mediterrán
partvidéki klímát kedveli. Virágzása nagyjából egyidejű, enyhén
hímelőző, a késői fagyok veszélyeztetik. Részben oldalrügyön is terem.
Gyakori, hogy 2-4-es fürtökben terem. Szeptember közepén-végén érik.
Diója ovális, 3,6 cm hosszú, 3,2 cm átmérőjű. A héjas dió átlagsúlya 10 g
(9,4-12,0 g). A dió héja enyhén rovátkás, vékony, a szállításra,
manipulálásra károsodhat. A dióbél könnyen kinyerhető. A dióbél telt, világos színű.
A bél aránya 63-66 %, kiemelkedő. Olajtratalma 67 %. Öntermékeny, porzófajtát nem igényel, esetleg a Yavuz 1-et. Nagyon
vízigényes, víz hiányában sok az üres dió, aszott dióbél. Napégésre is érzékeny. 



 

  

Seifersdorfer Runde NDK-ban előállított német fajta. A vezető
német fajtának gondolom. Csehországban is telepítik,
Seifersdorfsky Kulaty néven. Lengyel faiskolások pedig
Seifendorski-nak nevezik. Az anyafát 1949-ben találták meg
Drezda mellett. 1954-ben már állami elismerést kapott, ami
szerintem túl rövid idő. 1980-ban jegyezték be véglegesen. A
fajtát Csehországban további nemesítési munkákba vonták
be. Növekedése erősen feltörekvő, koronája szabályos kúpos.
Közepes kihajtási idejű, május közepén hajt ki, a kihajtást
gyorsan befejezi. A kihajtás ideje a termőhelytől is függ.
Anyafája 400 m tengerszint feletti magasságban élt, de alföldi
viszonyok között kihajtása koraivá, fagyveszélyessé vált. A
fagykárok miatt termőképessége bizonytalan. A hím- és a
nővirágok azonos időben nyílnak, a fajta öntermékeny. Késői
érésű, szeptember végén kezd érni. Sokszor csak a levelekkel
egyidőben hull a diója. Diója nagyméretű, kerek, sima
felületű, világos-középbarna színű, a dióhéj vékony,
közepesen kemény. A dióbél jól telt, szalmasárga,
aránya 48 %, viszonylag könnyen kinyerhető, kellemes,
édes, jó ízű. Jól termő fajta. Csak azért kell a német
dióskertekbe más fajta is, hogy a terméshozam
kiegyenlítettebb, a termésbiztonság nagyobb legyen.
Korán termőre fordul, 6 éves korában teremni kezd.
Egyedülálló, vagy ültetvényszerű telepítése ajánlott.
Ültetvényben a viszonylag sűrű telepítést, a 8x8 m-t is
elviseli. Viszonylag jó betegségellenálló. Téli fagytűrése
kiemelkedő, az anyafa 60 éven át nem fagyott meg. 



Sejnovo Bolgár fajta, szülővárosáról elnevezve, ahol Zahov fellelte. Szerbiában Sejnovnak írják. Termesztik Kanadában,
Szlovéniában is, indiai kísérletekben is résztvesz. Viszonylag kései tenyészidejű. Bőtermő. Diója 31 mm-es, 11-12 g-os,
kimagasló, 56 %-os bélaránnyal. Hátránya, hogy dióbele sötét színű. Gnomónia-ellenálló.

Sele Frans Geraets holland faiskolás óriásdiója. 

Şen-1 Török diófajta, Erzurum vidékéről. Hím- és nővirágai azonos időben nyílnak. Átlagos diósúlya 17 g. A dióbél aránya 48
%, a dióbél átlagos súlya 8 g körül van.

Şen-2 (24-KE-24). Szintén erzurumi török diófajta. Koronája feltörekvő, de széles. Kontinentális éghajlatú régiókba ajánlják,



bár a késői fagyok károsíthatják. Öntermékeny. Diója kettes-hármas csoportokban terem. Szeptember végén érik. Diója
kerek alakú, 17 g súlyú, kiváló minőségű, a bél a héjat jól kitölti, jól törhető. A bél aránya 54 %. Olajtartalma magas, 74 %.
Porzói: Sebin, Yalova 1, Yavuz 1.

Serotina Ismeretlen eredetű, az Egyesült Államokban kipróbált fajta.

Serr (UC59-129) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, nevét az egyetem híres
diónemesítőjéről, Eugene F. Serr-ről kapta, aki 1947-1968 között a kaliforniai fajták
új sorozatát állította elő. A Payne és egy afgán fajta, (PI-159568) 1958-as
keresztezése, az 1960-as évek végén ismerték el. Új-Zélandon, Spanyolországban és
Franciaországban is termesztik, olasz kísérletekben is szerepel. Közönséges dió alanyt
ajánlanak hozzá. Fája igen erős növekedésű, igen magasra nő, és legalább 12 m
térállást igényel, akkor is, ha koronája csak mérsékelten terebélyesnek mondható,
inkább sudaras típusú. Mérsékelt és hidegebb klímához is jól adaptálódik, ugyanakkor a legjobban bírja
a meleget is a kaliforniai diók közül, nem érzékeny a napperzselésre. Igen korán termőre fordul,
csemetekortól folyamatosan terem. Rosszabb talajokon is jól terem, de igazán jól a
tápanyagdús, jó vízgazdálkodású talajokon érzi magát, ahol növekedését nehéz
kordában tartani. Azt mondják, ezért évenkénti könnyebb metszést igényel. A
diófajták között az egyik legrövidebb téli mélynyugalmi időt igényli, 400 órát. (Bár van
olyan leírása is, ahol 600 órát adnak meg.) Nagyon korai kihajtású, ezért
fagyveszélyes területre nem való. A csúcsrügyön kívül 55-65 %-ban az oldalrügyön is
virágzik, hazai vizsgálat szerint 15-50 %-ban. Virágzása nőelőző. Érzékeny az erősebb
pollenterhelésre, ilyen években a nővirágok lerúgása miatt termése kisebb lehet.
Korai-középérésű, szeptember végén érik. Termékenysége a környezeti tényezőktől függően változik. Diója közepes-nagy
méretű, 30-34-36 mm-es, leírástól függően. Alakja hosszúkás ovális. Statisztikai adatok szerint mérete 32,1-34,2 mm. A dió
az alapjánál jól zárt, átlagsúlya 20 g. Héja hálózatos, sárgás, puha. A bél jól telt, aránya kimagasló, 55-61 %. Diónként 11 g
dióbélre lehet számítani. A bél 60-80 %-a világos minőségű, a többi sötétebb. Ízletes. Meleg klímára való. Porzónak a
Chandler, Chico, Pedro, Vina és a Tehama fajtákat használják hozzá, de porzófa nélkül is jól terem. Spanyolországban
kifejezetten hátrányosnak tartják a Serr mellé porzófajta telepítését. Bakteriózis-ellenálló. Héjas dióként és dióbélként
egyaránt nagyon jó. A termesztők körében népszerű kaliforniai fajta. Tulare vidékén nagyon gyakori, ahol már nem kell
tavaszi faggyal számolni. 

 

Sexton A legújabb kaliforniai diófajták egyike, 1990-es keresztezésből származik, leírása 2004-es. Nevét Joseph
Sextonról, a kaliforniai diótermesztés megalapítójáról (1869) kapta. Ez a diófajta a Chandler és egy 85-008
kódszámú kísérleti példány keresztezéséből származik. A fa kisebb méretű. Korán termőre forduló, jól termő
fajta. A diófajták között a leginkább csüngő, "szomorú" jellegű. A koronaszerkezet hátránya, hogy rügyei
között feltűnően sok a nyakas rügy, ágai, vesszői sűrűk, sok közöttük a villás elágazás. Ezért metszése külön
figyelmet, szakértelmet igényel, évenkénti erős metszéssel tartható termőegyensúlyban. A fajta legnagyobb hátránya a
kedvezőtlen koronaszerkezet. A Payne után hajt ki tavasszal, egy héttel a Chandler előtt. Virágzása együttvirágzó,
porzófajtát nem igényel. Bőségesen hoz hím- és nővirágokat egyaránt, és virágzása részben átfedi egymást. Ha mégis
porzófát telepítenek mellé, az a Howard, Tulare vagy Chandler. Van másodvirágzása is, de a másodvirágokból kisméretű,
értéktelen diók fejlődnek. Oldalrügyön is jól, 100 százalékosan terem. Jól termő fajta. Korai érésű, a Chandler előtt egy
héttel érik. A diótermés mérete, színe jó. Diója viszonylag sima, kerek, jól záródó, szilárd héjú. Tetszetős diója miatt héjas
diókénti értékesítésre alkalmasnak tartják. A dióbél aránya 51-53 %, diónkénti súlya 8-9 g. Jól válogatható. A bél színe igen
kedvező, válogatott dióbelének 16 %-a extra világos minősítésű. Xanthomonaszra kevéssé fogékony, de levelein,
termésburkán baktériumos foltok rendszeresen előfordulnak. A dió héja egyes években túl vékony, gyenge lehet. Lehet, hogy
sövénydiónak alkalmas lenne.

A Sexton leszármazása: 



Sha 6 és Sha Feng Kínai diók.

Shalimar Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.

Shanhe 1 Újabb kínai diófajta, a Shaanxi kutatóállomás fajtája. Magyarul hegyi diót jelent, de a neve megtévesztő, mert a
kínaiak ezen a néven más diófajt is hívnak. Ez a fajta mindenesetre újabb nemesítés eredménye, 47 %-ban oldalrügyön is
terem. Diójának átlagsúlya 12 g, a dióbélé 7,2 g, a bélarány tehát 60 %-os. A dióbél színe extra világos. 

Shang Song, Shanxi és Shan X-4 Kínai diók. A Shang Shong 6 feltűnően hajlamos a héj rossz kifejlesztésére.

Sharkey Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.

Shexian Kínai dió. Inkább tájfajtának gondolom, mint oltványdiónak. Héja erősen rajzolatos, vésett kinézetű.
Könnyen, kézben törhető. Állítólag jóízű, telt dióbele van, 60 % olajtartalommal.

Shiawassee Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti fajtakörből. A téli fagyokat jól tűri. Oldalrügyön is terem.
Szeptember második hetében érik. Diója nagyméretű, alapjánál jól zárt. A dióbél aránya igen magas, 58 %, a bél világos
színű. Betegség-ellenálló.

Shreve S3 Az Egyesült Államok északkeleti részén Roy Shreve nemesítő által előállított diófajta. A téli hideget jól tűri. Diója
vastaghéjú. Betegségellenálló fajta.

Sibisel lásd Sebeshelyi.

Sigler Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről.  

Silesia Lengyel fajta, régebbi neve Targoszyn 8/1. Erős növekedésű. Koronája fiatalon felálló,
laza, hatalmas, idősen szétomló. Egyéves vesszői hosszúak, vastagak. Hímelőző virágzású, a
nővirágok nyílnak előbb. Diója közepes méretű (2,8–3,6 cm x 2,6–3,2 cm x 2,5–2,8 cm),
kerekded-ovális. Alakjuk eltérő, szabálytalan. A dió szalmaszínű, rózsaszín árnyalattal.
Felszíne enyhén barázdált, varrata kifejezetten durva. A dióhéj vékony. A belső közfal vékony.
Dióbele telt, a héjat jól kitölti, világosbarna, hártyája is világosbarna. A bél aránya 50 %. A
bél íze édes-fanyar. Korán termőre fordul, betegségellenállósága jó. Jó téli fagytűrő, és jól
terem, de ehhez a jó terméshez kiegészítő megporzás kell. Szeptember második felében érik.
Csemegediónak és édesipari alapanyagnak egyaránt megfelel. 



Silistrenski Bolgár dió. Bár, ha én bolgár lennék, - nem vagyok, - nem dicsekednék vele.  

Simon Petljura Más néven Bicsnogronovüj. Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az
1980-as években szelektált fajta. Fája kistermetű, 20 éves korában 5 m magas. Oldalrügyes,
egyben fürtös termést produkáló fajta. Csúcsrügyeiből 10 diós fürt is fejlődik, az oldalrügyekből
legfeljebb 8. Korán teremni kezd. Termőképessége rendkívüli, előfordult fánként 50 kg-os termés
is. A fa levélzetéhez viszonyított termés aránya ennél a fajtánál rendkívüli, nagy termés esetén több
diószem van egy fán, mint ahány levél. Dióinak átlagmérete 10,3 cm 3, átlagsúlya 5,8 g. Dióhéja
1,4 mm vastag, a dióbél aránya 49,0 %. A dióbél könnyen kiszedhető.

Sinensis Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.

Sinnou Koreai diófajta.

SK-01 Újabb, nagydiójú lengyel fajta. Anyafája Skierniewic községben nőtt.
Bőtermő. A nagy diónak vékony héja van. Dióbele is nagyméretű, íze édes.

Skolnüj Oroszországi fajta, a kubáni alföldről. Ukrajnában is előfordul. Diója
28-29 mm-es, a bél aránya magas, 54 %.

Slivenski Bolgár diófajta.

Sljahetnaja kulka Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as
években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5 m magas. A fa bár
kistermetű, évente 15-20 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 15,4
cm 3, átlagsúlya 7,6 g. Dióhéja 1,1 mm vékony, helyenként hiányos, nem
kifejlett. A dióbél aránya kiemelkedő, 60,0 %. A dióbél íze kiemelkedő.

Soleze Régebbi francia fajta a délnyugati termőtájról. Magasra törő koronája
van. Gyorsan termőre fordul. Nyolc nappal a Franquette előtt virágzik. Diója megfelelő méretű, de a dióbél minősége nem éri
el a Franquette-ét.

Somers Kanadai, Ontario-i fajta, az USA-ban Michigan-ben is magukénak vallják, 1954-ben ismerték el. A kárpáti
fajtakörből származik, az anyafa a lengyel Kárpátokban nőtt, szaporulata az 1930-as évek végén került Amerikába.
Illinoisban is ajánlják házikerti telepítését. A téli fagyot jól tűri. Rendszeresen terem. Korai érésű, Michigan-ben már
augusztus végén érik. Diója átlagos-nagy, kb. 75 db van 1 kg-ban. A dió világos színű, tetszetős alakú, közepesen törhető. A
dióbél aránya 55-56 %, átlagos ízű. A Hansen fajtát jól porozza.  

Sorrento Olasz fajta, a legelterjedtebb olasz dió. Erős növekedésű, feltörekvő koronája van.
Megbízhatóan, rendszeresen terem. Kihajtása közép-korai, érése - olasz viszonyok között -
kései, szeptember végére esik. Diója közepes méretű, a bél aránya 48 %. Magoncai közül
válogatták ki a Malizia fajtát.

A Sorrento nem klónfajta, hanem campaniai tájfajta. Két fő típusa létezik, az egyik ovális,
alapja felé kerekded, az alapja lapított, a másik megnyúltabb, kiemelkedő varrattal. Mindkét
változatra jellemző a vékony héj, a kiváló, kissé olajos íz. A hosszabb változatot ízletesebbnek
mondják, de a vevők a kerekdedet keresik inkább.

A fajta neve egyébként megtévesztő, és csak hangulatkeltésre, vevőfogásra jó. Sorrentóban
nincs diófa, de még a környékén is ritka. Nem is alkalmas diótermesztésre az egész Sorrentói-
félsziget. 



 

A Sorrento mint áru: 

A Sorrento-diót az olaszok megőrzendő értéknek tekintik, további nemesítés alapját is látják benne. Nincs róla bővebb
ismeretem, de a következő két dió is valószínűleg a Sorrento továbbszaporítása. 

Sorrentona Olasz dió Campaniából, valószínűleg a Sorrento leszármazottja. 



Souvenir du Congres Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. A Chaberte leszármazottja. M. Guillot
nemesítése Saint-Marcellin-ből, 1920-ból. Diója fehéres, nehezen törhető. Dióbele fehér, nagyon jóízű. Héjasan értékesítve,
valamint dióbélként és dióolajként is jó. Már nem szaporítják.

Souzani Iráni árutermelő diófajta.

Spacecom Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság nem említik.

Spanka Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Sparrow Amerikai fajta. Részben öntermékenyülő. Bőven terem. Diója közepes méretű, szép, béllel jól telt.

Spreewalder Nr. 286 név alatt tárgyalva.

Spurgeon Az Egyesült Államok északnyugati államában, Oregonban ismert, elterjedt helyi diófajta. Talán a Franquette
leszármazottja. Mérsékelt növekedésű, viszonylag jól termő. Elviseli a helyi téli hideget. Diója középnagy, elliptikus, közepes
bélarányú. Fő hátránya, hogy bele sötét.

Srem Jugoszláviai, szerbiai diófajta. A név valószínűleg a Szerémséget jelenti. Nagy, 15 g-os, simahéjú diójú fajta. A dióbél
aránya magas, 57 %-os. A dióbél jóízű. Szőlős vidékekre ajánlják. 

Stan (BLE 300, vagy B1300) 1982-ben bemutatott, 1997-ben elismert újzélandi fajta. A magoncokból telepített Marlborough-i
Stan dióskert egyik, véletlenszerű fájának vegetatív továbbszaporítása. Az anyafa száraz körülmények között nőtt, satnya
diófa volt. Késői kihajtású és virágzású, fagyveszélyes területre való fajta. Gyenge növekedésű. Fája nagy méretű, de végső
méretét későn éri el. Későn fordul termőre, változékonyan terem, de ez a tulajdonsága termőhelytől függően javulhat. Diója
hosszúkás, héja sima, tetszetős színű. Jól törhető, gépi törésre alkalmas diója van. A dióbél aránya közel átlagos, 46 %. A
dióbél változékony. Részben jó minőségű, részben kevésbé. Többségében világos színű, jóízű. Müzli-csomagok készítéséhez
ajánlják.

Sugrai Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.

Sulfred Ismeretlen fajta, Horvátországban telepítésre ajánlják.

Summa Az indiai hegyekből származó dió.



Sunland (UC66-4) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem állította elő, 1979 óta
termesztik. Ugyanúgy, mint a Serr, a Lompoc és a PI-159568 utóda.
Közönséges dió alanyt ajánlanak hozzá. Fiatalon erőteljes növekedésű,
termőkorban mérsékelt nagyságú fa. Kihajtása termőhelytől függően változó,
Kaliforniában középkorai, Spanyolországban is telepítik, ott középkései.
Potenciálisan nagy termőképességű, 80-90 %-ban oldalrügyön is terem.
Középkései érésű. Diója nagyon nagy, ovális-széles, sima felszínű, jól zárt,
dióbéllel jól telt, jól törhető. Diónként 10 g dióbelet produkál. A dióbél aránya kiemelkedő, 57 %.
A dióbél színe 85 %-ban világos. A dióbél jó minőségű. Porzófái: Chandler, Vina, Chico,
Tehama. Más fajtáknak nagyon jó porzófája. A nyári hőséget jól elviseli. Más leírás szerint
pedig napégésre érzékeny. 

 

Sunland fajtájú diófa egy argentin ültetvényben: 

Susita Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomáson szelektált fajta, a Déli Kárpátokból. Fája mérsékelt növésű,
fagytűrő. Termőre fordulása korai. Virágzási ideje középkései, hímelőzőként írják le. Október elején érik. Diója nagy,
tojásdad alakú, átlagosan 12 g súlyú. A dióbél aránya 50,6 %. Színe "szalma-fehér", jóízű. Betegség-ellenállónak mondják.

Sütyemez-1 (Su-1) Újabb nemesítésű török diófajta, dr. Mehmet Sütyemez szelekciója. Hímelőző virágzású. Diója nagy,
átlagosan 25,8 g. A dióbél aránya 50 %, az átlagos dióbél-súly 13 g. 



 

Sütyemez-2 (Su-2) Szintén újabb török diófajta, fürtös dió. Hímelőző virágzású. Diója 16 g-os. A dióbél aránya 55 %. A dióbél
átlagos súlya 8,5-9 g. 

 

Swar Kaliforniai fajta.

Swat 1 és 3 Rövidítve: SW 1, SW 3. Pakisztáni diófajták, Swat körzetéből. Helyben Kaghazi 1 és 2 néven ismerik. Jellemzőik:

Fajta neve Dió átlagos méretei Hossz-Szél-Vast. mm Alak Méret Dió átlagsúlya g Bélarány % Héj vastagság mm Héjfelület
Swat 1 35,1 x 32,7 x 33,0 gömbölyded nagy 10,3 65,1 0,81 porózus
Swat 3 41,3 x 31,7 x 32,2 ovális nagy 16,1 50,3 0,92 sima

Sychrov Csehszlovák pirosbelű dió. Erős növésű, magas koronájú fája van. Jól, rendszeresen terem. Diója közepes méretű,
ovális alakú. Héja vékony, tapintásra szinte sima. Dióbele közepes méretű, jól telt, karmazsinvörös, jóízű, édes. Elsősorban
cukrászati célra ajánlják. 



Sylvania Állítólag román eredetű amerikai fajta. Loy Shreve gyűjtötte be. Baktérium-ellenállónak mondják.

Szadko Az Ideal egyik leszármazottja. Harkovban szelektálták, példányai a Krim félszigettől Moszkváig megtalálhatók.
Törpenövésű, a kifejlett fa sincs 3 m magas. Fürtös termése szeptemberben érik. Fürtjei évről évre több dióból állnak,
húszéves fának huszas fürtje is lehet - mondják.

Szamohvalovicsszkij-1 Fehérorosz diófajta, vagy orosz. Tulában, Moszkvától délre vizsgálták. A Pinszki
szabad beporzású utóda. 2000-ben nyert elismerést. Gyors növésű, hatalmas méretű fája van. Koronája
gömbalakú, közepesen sűrű. Kiültetés után 5-6 évvel kezd teremni. Virágzása nőelőző jellegű. Középérésű,
szeptember végén érik. Bőtermő, a termés mennyisége évente kielégítően kiegyenlített. A dió mérete
közepes, a diók nagysága közepesen kiegyenlített. Alakjuk ovális, gyenge karimával. Vékonyhéjú, 1,0 mm
a héj vastagsága. A diók átlagsúlya 7,2 g. A dióbél átlagos aránya 39,6 %, színe sárgásbarna. Asztali diónak ajánlják.
Betegségekre mérsékelten fogékony.

Szamohvalovicsszkij-2 Fehérorosz diófajta, vagy orosz, magonc diók közül szelektálva. 2002-ben kapott
állami elismerést. A fajta téli fagytűrésével tűnik ki. Fája erős, nagy növésű. Kiültetés után 3-4 évvel már
teremni kezd. Virágzása hímelőző. Későn virágzik, május közepén, és külön kitűnik bőséges
pollenszórásával is. Bőtermő, jellemzően 2-5 db-ból álló, gyakran nagyobb fürtökben terem. Évenkénti
terméshozama kielégítően kiegyenlített. Szeptember végén érik. Diói közepes méretűek, közepesen
kiegyenlítettek, oválisak, gyenge karimával. A dió alapja megnyúlt, hegye csúcsos. A diók átlagsúlya 8,3 g. A dió héja
vékony, mindössze 0,8 mm. A dióbél átlagos aránya 52,9 %. A bél sárga színű. Asztali diónak minősül. Betegségek iránt
mérsékelten ellenálló.  

Szamosháti (Rotunda de Satu Mare) Romániai fajta. Diója 34-35 mm-es, a bél aránya 43-44 %.

SZEN-10 (Szentkatolnai 10) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 9 m-es fa. A koronaátmérő 8
m, törzskörmérete 1,86 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 53,4 %.

Szent János-dió (Noyer de Saint Jean) Franciaországban ezen a néven nevezik a rendkívül későn, júniusban kihajtó diófákat.
Annyira nagyra értékelik, hogy egyesek vegetatív úton is szaporítják, ezért elképzelhető, hogy véletlenül tisztelt hazai
Kollégám is találkozik majd ilyennel. Egy június 6-i felvétel egy Szent János-dió oltvány indulásáról: 



Szlavjanszkij Oroszországi fajta, a kubáni alföldről. Diója 31 mm-es, a bél aránya 43 %.

Szovhoznüj Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 29-30 mm-es, a bél aránya igen magas, 54-55 %.

Szpejszkij Dorofejev professzor moldáv fajtája, 1955-ből. Ma már nem hallani róla.

Sztanyiszlavszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Sztarobaszovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Sztavropolszkij osztronoszüj Oroszországi fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 49-50 %.

Sztyepan Bandera Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája törpenövésű, 20
éves korában 3 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. Az egyik legkorábban termőre forduló fajta. A fa bár kistermetű,
évente 15-20 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 10,8 cm 3, átlagsúlya 7,8 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél
aránya kiemelkedő, 60,9 %. Jól kifejthető.

S-1 Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti fajtakörből. A téli hideget jól tűri. Gyors növekedésű, jó formájú fa. Szeptember
végén érik. Diója közepes-nagy, a héj vékony, jól zárt, dióbele világos, édes.

   

Archív diófajták, leendő diófajták

Tisztelt Kollégám, most ismerjünk meg 18 olyan diófajtát, amelyek ma már nincsenek köztermesztésben, sőt, tudomásom
szerint génbankban sem őrzik őket. Ezeket a fajtákat H.R. Schweizer írta le Bécsben, 1940-ben megjelent könyvében. Nem
tekinthetők teljesen idegennek, hiszen hajdanán mi is az osztrákokhoz tartoztunk. Monarchiailag. De mióta az osztrákok
oldalán megtámadtuk Szerbiát, a nagyobb hatalmak azt írták elő Trianonban, legyünk inkább függetlenek. Azóta egyáltalán
nem a mieink ezek a diók.

Nem baj, a mieink jobbak.

Perzsa cinegés dió 
Perzsiából származik, ahol kereskedelmi méretekben termesztették. Diója kicsi, 9-12
g-os. A dióbél aránya 46 %. Átlagosan 35 mm magas, 29 mm széles, 33 mm vastag.
Héja szilárd, fényes, csak a varrat mentén barázdált. Bele a héjat jól kitölti, de rosszul
törhető. Jóízű, kellemesen fűszeres.

Kerek papírhéjú 



Osztrák származású fajta, az anyafa Würflach községből való. Kicsi, 7-9 g-os diója
van, a bél aránya 40-44 %. A dió alakja hosszúkás-kerekded, átlagosan 36 mm
hosszú, 28 mm széles, 30 mm vastag. Héja sötétbarna, csúnya. A héj gyengén erezett,
a varratnál bemélyedt. Könnyen törhető, bele durván tagolt, barnássárga színű, jóízű,
zamata nem feltűnő.

Bolgár papírhéjú 
Bolgár eredetű, hazájában kereskedelmi méretekben termesztették. Diója nagy, 12-15
g-os. A bél aránya 45-48 %. A dió hosszúkás, alapján és csúcsán egyaránt hegyes.
Átlagosan 50 mm magas, 30 mm széles, 28 mm vastag. Héja vékony, világosbarna,
felülete gyengén vájatos, barázdált. Varrata jellemző. Bele szemcsés, igen jó ízű, édes,
jellemző dióaromájú.

Kaukázusi csúcsos dió 
Kaukázusi eredetű, a diók közül jó tárolhatóságával tűnik ki. Diója kicsi, 7-9 g-os, a
bél aránya 46-48 %. A dió átlagos méretei: 38 mm hosszú, 27 mm széles, 28 mm
vastag. Alakja jellemzően csúcsos. Héja kemény, sötétbarna, varrata mentén
barázdával, egyébként sima, vagy csak enyhén barázdált. A dióbél színe sötétsárga,
alakja mélyen tagolt, a héjat jól kitölti. A bél töréskor nehezen tisztítható. Igen jó,
édes-olajos ízű.

Dunai vérdió 
Osztrák eredetű, az itt felsorolt 18 dióból egyedül ezt szaporítják jelenleg is. Az
anyafa Ybbs helységből, a Trunner-faiskolából származik. Diója kicsi, 7-8 g-os, a bél
aránya 50 %. A dió alakja némileg hosszúkás, mindkét vége némileg hegyes.
Átlagosan 38 mm hosszú, 26 mm széles, 27 mm vastag. A dióhéj színe világossárga.
Varrata mentén mélyedés húzódik, de nem kifejezett barázda. Héja szinte sima.
Vékonyhéjú, könnyen törhető. Belének színe rózsaszíntől a vérszínig változik, néha

foltos. A bél a héjat jól kitölti, a dió jól törhető. Íze jó, meglehetősen fűszeres.

Stenzels papírhéjú 
A fajta valószínűleg francia eredetű, nevét az osztrák Johann Stenzel diósgazdáról
kapta, Maierhöfenből, akinek volt egy ilyen diófája. Diója közepes, 8-10 g-os, a bél
aránya 45 %. A dió alakja hosszúkás-ovális, átlagos méretei: 47 mm hosszú, 27 mm
széles, 27 mm vastag. Héja világosbarna, lapos barázdácskákkal. Felszíne fényes.
Bele igen hosszú, gyengén tagolt, a dió jól törhető. Íze jó, enyhén fűszeres.

Közönséges csúcsos dió 
Ausztriában elterjedt diófajta. Kicsi, 7-10 g-os diója van, 39-42 % béllel. A dió alakja
ovális, csúcsos. Hossza átlagosan 40 mm, szélessége 27 mm, vastagsága 28 mm. Héja
vastag, kemény. A varrat menti barázda a dió csúcsi részén erősen kifejlett. A dió
hasi részén a dió felülete hálós erezetű. a héj színe világosbarna. A bél a héjat jól
kitölti, a héjból nehezen tisztítható ki. Íze jó, olajos, aromás.

Würflachi csúcsos dió 
Ausztriai, alpokaljai dió. Kicsi, 7-9 g-os, 50-52 % bélaránnyal. Jellemző csúcsos
formája van. Jellemző méretei: 42 mm hosszú, 28 mm széles, 30 mm vastag. Héja
meglehetősen vastag, kemény, nehezen törhető. A héj felszíne hálós erezetű. Bele
viszonylag nagy, a héjat jól kitölti. Héjából nehezen tisztítható ki. Íze jó, jellemző
dióaromájú.

Közönséges csőrös dió 
Osztrák fajta, az anyafa Theras községben Johann Bühler tulajdona volt. Diója kicsi,
7-9 g-os, 42-44 % bélaránnyal. Formája csőrös. Átlagos méretei: 35 mm hosszú, 27
mm széles, 27 mm vastag. Héja vastag, kemény, nehezen törhető, rosszul tisztítható.
bele rendkívül tagolt, belső válaszfala kemény. Íze jó, aromás.

Közönséges lódió 
A fajta anyafája francia eredetű dióból származó magonc, Ausztriában, Kilb
községben a Sirninger faiskola nevelése. Diója igen nagy, 16-19 g-os, 30 % bélarány
mellett. A dió alakja hosszúkás, jellemzően 52 mm hosszú, 38 mm széles, 41 mm
vastag. Héja vastag, kemény, de a varratnál könnyen hasítható. A dió felszínén a
varrat mellett is és máshol is találhatók barázdák, egyébként hálós, fényes felszínű.
Bele tagolt, könnyen tisztítható. Íze bár fűszeres, erős.

Lapos dió 



1 éves francia magoncból Ausztriában felnevelt fa. Igen nagy méretű, 18-20 g-os diója
van, bélaránya viszont csak 35 %. 32 mm-es átlagos hosszúságát 36 mm-es szélessége
és 39 mm-es vastagsága jellemzően meghaladja. Héja durva, kemény, sötét
sárgásbarna. A varrat csak a felső részén kifejezett, az alsó részén bemélyedt. A
varrat mentén a csúcsi részen gödrös, az alapi részen hálós a dió felülete. A bél tagolt,
sárgás, könnyen tisztítható. A dió jól hasítható. Íze kielégítő.

Hosszú dió 
Keleti származású. Diója a francia Mayette-re hasonlít. Nagy, 12-14 g-os, a bél
aránya magas, 55 %. Alakja hosszúkás, csúcsos. Átlagosan 50 mm hosszú, 31 mm
széles, 32 mm vastag. Színe megmosva világosbarna. Felszíne finoman hálós, gyenge
barázdácskákkkal. Varrata csak a csúcsi részen látszik. Bele nagy, a héjat jól kitölti.
Színe igen sötét. Íze meglehetősen erős dióíz.

Szerb papírhéjú 
Kicsi, 10-12 g-os dió, 46 % béltartalommal. Alakja hosszúkás-ovális, mindkét vége felé
elkeskenyedő, csúcsa felé szélesebb, mint az alapja felé. Jellemző méretei: 40 mm
hosszú, 28 mm széles és ugyanilyen vastag. Héja világosbarna, gödrös-barázdás. A héj
jól nyitható. Bele gazdagon tagolt, barnássárga. Jól tisztítható. Ízében van egy kis
egzotikum.

Ustbratchi dió 
Valószínűleg osztrák származású. Közepes, 10-12 g-os diója van, a bél aránya 44 %.
Alakja hosszúkás, némileg csúcsos. Méretei: 40 mm hosszú, 32 mm széles, 31 mm
vastag. Héja kemény, erősen barázdás. Varrata végig erősen kiugrik. Belső válaszfala
is kemény, a bél nehezen tisztítható. A bél jól tagolt, jó, fűszeres ízű.

Parasztdió 
Tipikus, elterjedt osztrák dió, tájfajta. Hívják közönséges diónak, kődiónak is. Kicsi,
7-9 g-os. A bél aránya 42-45 %. Kerek-ovális, némileg csőrös alakú. Átlagosan 36 mm
hosszú, 29 mm széles, 27 mm vastag. Héja vastag, de viszonylag törékeny. Sima
felszínű. Bele tagolt, feltűnően fehér. Általában rosszul törhető. Íze igen jó, kellemes,
dióaromájú.

Dunai skatulyadió (Donauschachtelnuss) 
Osztrák dió, amelynek az őse valószínűleg olasz dió volt. Igen nagy, 23-25 g-os, az
egyik legnagyobb a diófajták közül! A bél aránya 40-42 %. Kinézete jellemzően
szögletes. Méretei: 56 mm hosszú, 42 mm széles, 51 mm vastag. Héja vastag,
kemény, a héj színe világosbarna. Varrata végig erős, mellette mély barázda
található. Bele is igen nagy, szépen tagolt. A dió jól törhető, jól válogatható. Íze jó,
kellemesen lágy, enyhén fűszeres.

Kilbi gödrös dió 
Osztrák tájfajta, több változata ismert. Diója nagy, 20-22 g-os, a bél aránya 52-55
%. Alakja az oldala felől nézve jellemzően ovális, a varrat felől nézve kerekded-
négyszögletes. Méretei: 46 mm hosszú, 33 mm széles, ugyanilyen vastag. Héja
világosbarna színű, igen kemény, mégis könnyen törhető, nyitható. A héj felülete
gödrös. A héj felületének mélyedései jellemzően sötét színűek. Bele viszonylag nagy,
világossárga, szemcsés. Igen jó ízű, édes, dióaromájú, erősen fűszeres.

Szerb lódió 
Szerb tájfajta. Diója igen nagy, 20-22 g-os, a bél aránya 38-40 %. Alakja hosszúkás-
kerekded, 50 mm hosszú, 38 mm széles, 42 mm vastag átlagosan. Jellemzően mélyen
barázdált, dudoros felszínű. Igen kemény héjú. Varrata bemélyed. Alapja is. Apró
csúcsa van. Bele jellemzően világos színű, erősen tagolt alakú. Könnyen törhető. Íze
nem kifejezett, olajos.

A hazai tájfajtáknak is vannak régebbi leírásai. Bár nekem vannak fenntartásaim,
mert az alábbiak szerintem nem tekinthetők tájfajtáknak, de a leírásokat mégis megmutatom. Véleményem szerint a
következő két képen olvasható leírások nem tájfajtákat, hanem spontán előfordulásokat tartalmaznak. Ilyen és hasonló
diófák nemcsak nálunk, hanem a világon mindenhol felbukkannak a magról szaporodó dióállományokban. Vagyis nem
fajtákról, hanem a dió érdekes megjelenési formáiról van szó. 



 

A leírások homályossága jelzésértékű.

Arra kérem tisztelt Kollégámat, amerre járunk, figyeljük mindketten a diókat, hátha ismerősként üdvözölhetjük valamelyiket
a felsorolt régi fajták közül. Most már ismerjük jellemzőiket, igazán könnyű lesz rájuk ismerni.

Régi diók emléke a világon máshol is nosztalgiát vált ki a kertészekből.  

A Brüsszel környéki Szent Mihály-dió 1852-es rajza: 

Idegen nyelvű leírásokkal általában nem kívánom terhelni tisztelt Kollégámat. De a Szent Mihály-dióé annyira bájosan ósdi,
hogy muszáj vagyok idetenni. Nem kell lefordítani. Röviden arról van szó benne, hogy a francia vidékeken ismert Bjoux és
Jauge nevű óriásdió-fajtákat is felülmúlja a Szent Mihály-dió. Hosszúságra. Mert keskeny. Dióhéja oly vékony, hogy még
ujjal is szétnyomható. Dióbele lágy, olajos, olyan jó ízű, ami szokatlan a nagy diók között. 

És a jövő?

Arról még nem sokat tudunk. Itthon is, más vidékeken is folyamatosan hoznak létre újabb diófajtákat.

Amikor Szentiványi professzor 80 évesen nyugdíjba vonult, még egy sor ígéretes fajtajelöltet hagyott a kutató kht-nál, ezekről
még csak előzetes tájékoztatást tudott adni, vizsgálatuk elhúzódik.



Franciaországban a Creysse-i kutatók tették közzé hat fajtajelöltjük leírását, egyelőre név nélkül. Persze, franciául. 

Kaliforniában a Davis Egyetem kutatók tucatjainak munkájával nagyüzemi méretekben termeli az újabb diófajtajelölteket.
Még nem biztos, hogy ezekből lesz valami, sőt, igen valószínű, hogy nálunk egészen máshogy viselkednének, ha mégis
szereznénk belőlük. De aki kíváncsi rá, angol nyelven itt olvashat előzetes értékelést róluk.

Igen, Kalifornia nemcsak az iparszerű diótermesztés hazája, hanem az iparszerű fajtaelőállításé is. Nem biztos, hogy ha
követnénk, utolérnénk. De létezik egy másik út is, a meglévő érétékek felkutatása. Svájcban ezen az úton indultak el, a
természetes úton létrejött diófaállományból bármilyen szempont szerint értékesnek tartott egyedeket jelölték meg, nevezték
el, és - kisebb tételben - továbbszaporítással őrzik meg, az egész országra kiterjedő projektben.

Megpróbálok ezekről az egyedi diófákról - akár mint leendő svájci diófajtákról - mellékletben némi információt adni.
Összeállításom azért se teljes, mert maguk a svájciak is még csak a munka kezdetén tartanak.

Valami ilyesmit mi is csinálhatnánk.  

Milyen diófajtát ültessünk?

A diófajták ismeretében már nagyon egyszerű a válasz. A hazai, hivatalosan elismert diófajták közül bármelyiket! 

Ezek bírják a magyar klímát, jól teremnek, diójuk héjasan és bélként igen jó minőségű, a világon nemcsak versenyképesek,
hanem egyenesen a legjobbak közé tartoznak.

Tekintsük át őket még egyszer, a kecskeméti főiskola gyümölcstermesztési tanszékének (2. emelet, balra) gyűjteményét
felhasználva. 



 

 

A legutolsó kép nem éles, ez az én hibám. De a homály jelzi: a T-2 fajta elmarad a többitől.



Ezek tehát a legjobb szelektált hazai fajták. Az újabb hazai hibridekkel kiegészített diófajta-gyűjteményért pedig Debrecenbe
kell menni, az agrártudományi egyetemre. Ott két honosított kaliforniai fajta is látható. 

Végül a budapesti Corvinus Egyetemen, a volt kertészetin is felleltem a három magyar alapfajtát, a második emeleten, a
sarokban. Az újabb, jobb fajtákat nem propagálják. Kár. 

 



Csak arra kérem tisztelt diófaültető Kollégámat, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól (Petőfi után szabadon). Mert a hazai
diófajták jó és rossz tulajdonságait sok mindenki magyarázza. Például még én is. Hogy tévútra ne vezettessünk, az a
leghelyesebb, ha a hazai fajták és hibridek - az én terminológiámban azok is fajták - eredeti, autentikus leírását olvassuk át
újból, az alábbi képekről.

Alsószentiváni 117 (A-117): 

Milotai 10 (M-10): 



Tiszacsécsi 83 (T-83): 

Alsószentiváni kései (A-117-31): 



Bonifác (A-117-15): 

Milotai kései (M-10-14): 



Milotai intenzív (M-10-37): 

M-10-25: 



Külföldi fajtával termesztő ne próbálkozzon, mert tetemes anyagi kár érheti. A külföldi fajták bevizsgálása kutatóintézeti
feladat.

Magonc-dióval szintén nem szabad a termesztőnek kísérletezni, mert az eredmény többször rossz, mint jó. Esetleg kicsiben,
saját célra olthatunk le egy kiváló magonc-fáról oltványokat.

A fentiekben a hazai telepítésre ajánlható diófajtákat vettem számba. Ha ültetvényszerűen, nagyobb területen kívánunk
diófákat ültetni, más szempontok is számításba jönnek, ezért az ajánlható diófajtákra a diótelepítés taglalásakor visszatérek
majd.

Persze a faanyag-célú diótelepítés egész más kérdés. Arról később részletesen lesz szó.

 

A termesztett diófajták B
 

Back Török diónak mondják.

Bácska Szerbiai diófajta a jugoszláv korból. Dr. M. Korać emelte ki, spontán,
természetes populációból. A Srem fajtával egyidőben hajt ki, de annál
mintegy 10 nappal előbb érik. Közepes növekedési erélyű, bőtermő fajta.
Oldalrügyön is terem. Virágzása hímelőző. Korai érésű. Diója közepes
méretű, mintegy 12 g súlyú. Jellemzően kúpalakú. A dióhéj világos, sima. A
dióbél aránya 52-54 %. Dióbele világos. Dióolaj-tartalma 68-70 %. Szőlős
vidékekre ajánlják.

Bakshi Ha igaz a hír, újabban fellelt indiai diófajta, amely igen vékony héjával
és igen magas (70 %-os) bélarányával különleges.

Balaban Török alanyfajta. Könnyen csírázik, gyors, erőteljes fejlődésű.

Baldo II Magoncból szelektált spanyol fajta.

Baokexiang Újabb kínai fajta. Oldalrügyes, 70 %-ban. A dió átlagsúlya 12 g,
a dióbélé 7,9 g. Bélaránya 60 %-os, a héj 1 mm vastag. Dióbele extra világos.



Barthere Régi francia diófajta Toulouse-ból, 1860-ból, nemesítőjéről elnevezve. Inkább
csak érdekesség. Diója 6 cm hosszú, 3 cm széles, kimondottan érdekes alakja van.
Október közepén érik. Az Egyesült Államok északkeleti részén is kipróbálták. Amerikai
rajza: 

Valamikor a Grenoble-i termőtáj diója is volt. 1885-ben így jellemezte Baltet Károly a Grenoble-i diókról írt szakcikkében:
"Gyümölcse hosszú, magja telt és félkemény, nagyban termelésre szintén érdemes."

Barton Amerikai diófajta, a kontinens keleti feléről.

Batcsekovo Korábbi bolgár fajta, ma már nem is említik. Korai kihajtására jellemző a következő kép: A Batcsekovo már hajt,
amikor körülötte a francia fajták még nem. 

Bauer 2 Régebbi kanadai diófajta Ontarióból, a Nagy Tavak vidékéről, kárpáti ősöktől. Jól terem, jó minőségű diókat.
Korai, szeptemberi fagy hatására a diók burkosan a fán maradnak. Diói közepes méretűek. A dióhéj közepesen vastag, még
kézzel törhető. Bakteriózisra fogékony.

Bayrak Török diófajta, közel 4 cm-es, gömbölyded diója van. 

 

Bedco 1 1990-ben elismert fajta, az északamerikai kontinens keleti feléről, Pennsylvaniából. George Dickum nemesítése. Igen
jó télálló. Igen jól termő. Közepesen nagy, kemény héjú diót terem. A dióbél jó minőségű, világos, édes.  

Beijing 86, 746, 861 Kínai diófajták, Pekingből. Közülük a 861-es oldalrügyön is terem, a csúcsrügyi termés 85 %-ában. A
dió átlagsúlya 9,9 g, a diónkénti dióbél 6,6 g. A bélarány tehát 67 %-os. A dió héja 0,9 mm vastag. A dióbél színe nem a
legvilágosabb. 



Belnoot Holland fajta. Baktérium-ellenálló, gnomóniára nem fogékony.

Belocerkovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Benevento Jelentéktelen olasz tájfajta.

Bicsnogronovüj lásd: Simon Petljura

Big and Easy Holland diófajta. 

Bijou Régi francia fajta, Bijoux-nak is írják, de tévesen nevezik
Jauge néven is. Származási helye bizonytalan, állítólag a Massif
Central-ból ered, ahol az ilyen típusú diókat Cacolas-nak nevezik.
Knoop 1771-ben már említi. (Itt az ilyen nevű fajta leírását közlöm.)
Fája gyors növekedésű, de csak közepesen erős, ezért faanyaga nem
jó minőségű. Elég gyorsan termőre fordul. Termőképessége közepes.
Októberben, későn érik. Gyümölcse nagy, 5-6 cm-es, állítólag
gyakran hoz hajtásonként két diót. A dió súlya 15 g. Héja fél-kemény,
erős varratú. Bele nem tölti ki a héjat, kicsi. A dióbél íze friss dióként
nagyon jó. Hűvös, humuszban gazdag talajt szeret.

Bijou fényképe: 



Bilecik Újabb török fajta, szülőhelyéről elnevezve. Kísérleteznek vele, szaporítják. Kontinentális éghajlatra ajánlják, a
fagyveszélyes helyeket mégis kérik elkerülni. Koronája erős, felálló, mégis széles. Nőelőző virágzású. Kettes-hármas
csoportokban terem, 30 %-ban oldalrügyön is. Szeptember közepén érik. Diója gömbölyded, a leírás szerint 4,1 cm hosszú,
3,4 cm átmérőjű, de én 3-3,5 cm hosszúnak becsülöm. Átlagos diósúlya 12,7 g. A bél a héjat jól kitölti, aránya 50,0-51,6 %, az
átlagos bélsúly 6,5 g. Porzói: Sebin, Yalova 3, Yavuz 1. 

 



 

Ültetvény Bilecik dióból: 



 

Billarde (vagy Noix de Vourey) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Mayette-
re hasonlít, de kisebb. Desszert-diónak vagy olajkészítésre ajánlják. A dióhéj világos, vékony,
könnyen törhető. És bár vékony, szárításkor nem nyílik szét. Az Egyesült Államokban is kipróbálták.
Eredeti termőhelyén ma már csak muzeális értéke van, a vinayi diómúzeumban látható.

Blackmer Amerikai.  

Bleggiana Olasz tájfajta Trentinóból, Bleggio vidékéről. A fajtát 1579-ben említik először, egy
kisebb, helyi jelentőségű háborúskodás megörökítése kapcsán.

Sok, számozott variációja van. A variációk közös jellemzői: 
- Vékony, könnyen törhető héj 
- Szögletes, szinte négyszögletes forma 
- Közepesnél kisebb méret 
- Világos dióbél, ami könnyen nyerhető ki egészben

Képek a Bleggianáról: 

   

 

Bohumil Csehszlovák fajta. Fája mérsékelt növekedésű, egyenes, közepesen sűrű koronájú. Gyorsan termőre fordul,
rendszeresen terem. Diója nagyon nagy, hosszúkás, vékonyhéjú. Dióbele jól telt, világosbarna. Íze édes, aromás. 

Bokexiang 2011-ben elismert kínai diófajta, Pekingből. A dió súlya átlag 12 g, a dióbél aránya 60 %. Olajtartalma 64,3 %.
Jól tűri a szárazságot, hideget, emellett betegség-ellenálló. 



Bolgarszkij Dorofejev professzor moldáv fajtája, 1955-ből. Ma már nem hallani róla.

Bomba Igen nagy gyümölcsű régi francia fajtának mondják. Nem elterjedt, manapság nincs róla szó.

Ugyanezen a néven egy régi besszarábiai diófajtát is említenek, amit az 1930-as években M. Koszteckij szelektált, és
összefüggésben lehet a Bukovinszkaja Bombával.

A moldáv Bomba leírása: Fája nem nagy, kerekded-szétterülő koronával. Nem magasabb 5 méternél, a korona átmérője 8
méter. Diói igen nagyok (30 grammig), alakjuk csaknem gömbölyű, a dió héja barázdált. A dió színe világosbarna. Héja
vastag, de laza szerkezetű. Ujjal is törhető. A dióbél nem nagy, édes ízű. Néha még a 35 %-át se teszi ki a dió súlyának. A
dióbél hártyája szalmasárga.  

A 117-15 (Bonifác) Az A 117 és a Pedro keresztezéséből
Szentiványi Péter által Érden előállított fajta. Jelen
pillanatban még nem rendelkezik állami elismeréssel, de
az elismerés már nem várat soká magára. A Bonifác
nevet fogja viselni, utalva az utolsó fagyosszentre, a
kései kihajtásra. Fája télálló. Közepesnél gyengébb
növekedésű. Sűrű koronát nevel, erős központi
tengellyel. Az anyafajtánál hamarabb termőre fordul.
Nagyon kései fakadási idejű. Virágzási ideje is kései.
Nőelőző. Termesztői megfigyelés szerint (Engelhart Lajos) nővirága nagyon sok,
de gondot okoz, ha a virágzási időben nincs elég pollen, a nővirágok nagy része
terméketlenül hull le. Az A 117-31 (Alsószentiváni kései) fajtával kölcsönösen
porozzák egymást. A termés (és a vessző) a kései fakadás ellenére biztonságosan beérik, a szüret kései, október első
dekádjában érik. Termőképességben felülmúlja az A 117-est, 50 %-ban oldalrügyön is terem. 

  



Héjas diójának minősége nem éri el - az amúgy sem kiemelkedő minőségű - A 117-es dió minőségét, mert mérete kisebb,
héjfelülete dudorosabb. A dió átmérője közepes-nagy, 33-34-36 mm, leírástól függően. Diója könnyen törhető, tisztítható. A
bél aránya egyik leírásban 48 %, másikban 51 %. A tisztított bél minősége viszont kissé megelőzi az anyafajta minőségét,
mert színe kedvezőbb, és íze is jó. Véleményem szerint gyönyörű, szép fehér dióbele van. 



Bordelais Kisebb jelentőségű francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. M. Andrieux fajtája, Ribéracból. Diója
nagy, kerek, dudoros. Dióbele világos, jó minőségű. A jövőben talán nagyobb jelentőséget is kaphat.

Boucher (vagy Bouchasse, Bouchesse) Kisebb jelentőségű francia diófajta a grenoble-i termőtájról. Egy
bizonyos Boucher úr szelektálta természetes diófa-állományból.

Bp-4 Még nem elismert amerikai kísérleti diófajta.

Brantome Francia, périgordi fajta, Brantome helységből. Csak helyileg termesztik, olajáért. Eltűnőben
van, mert korai kihajtású, terméshozama bizonytalan. A Corne váltja fel.

Bratia Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája erős növekedésű, fagytűrő, termékeny. Virágzási ideje
középkésői, nőelőzőnek jellemzik. Érési ideje viszonylag késői, október első felére esik. Nagy, tojásdad diója van, átlagosan
13,8 g-os. A dióbél aránya 48 %. A dióbél tetszetős, sárgás színű, jóízű. Betegség-ellenállónak mondják.

Brie (vagy Noix de Brie). Kisebb jelentőségű francia fajta, Charentes-ból. Kizárólag friss diónak jó, mert dióhéja szétnyílik,
vékony, dióbele pedig barna. Sőt, kinyerni is nehéz. Ma már talán nincs is termesztésben.

Broadview Eredetileg Ukrajnából, Odessza körzetéből
származó, héjas dióként Kanadába került, majd ott, Brit-
Kolumbiában felnevelt, bevizsgált, elismert diófajta. (Bár, az
odesszai eredet egyáltalán nem biztos, lehet, hogy aki
Amerikában ezt leírta, csak ennyit tud Ukrajnáról.
Valószínűbb, hogy a Kárpátok külső lejtőiről származik.)
Ontario-ban elterjedt. Németországban, Hollandiában és
Angliában is termesztik, az angol klímához jól alkalmazkodott,
Hollandiában az egyik vezető diófajta. Dániában is

propagálják. Az Egyesült Államokban 1930-ban ismerték el. Ottani tapasztalat, hogy a
csapadékos klímát nagyon bírja, magas légnedvesség mellett is egészséges marad a
lombja. Mindamellett jó télálló. Dániában még egyszer se szenvedett téli fagykárt.
Kistermetű, sűrű lombú, kompakt kinézetű fája van, növekedése lassú. Igen korán
termőre fordul, az oltvány a második-harmadik évben már teremhet. Későn, május 10-e
körül hajt ki, ennek ellenére dán körülmények között a tavaszi fagyok veszélyeztetik.
Virágzása hímelőző. Közepesen-jól termő, gyakran párosával termi a diókat,
oldalrügyről is terem. Németországban az egyik legbővebben termő fajta. Azt mondják,
apomiktikus tulajdonsága van, vagyis termékenyülés nélkül is fejleszt termést. Viszont
Hollandiában úgy írják le, mint nem öntermékeny, vagyis porzót igénylő fajtát. Van,
ahol valamivel korábban érik, mint a Franquette, szeptemberben, de érése elnyúlik.
Németországban kései érésű, hollandiai leírása szerint rendkívül kései, október végi-november elejei. Jellemző, hogy diói
éréskor is burkosak, szüretkor buroktalanítást igényel. Hosszúkás, ("Zeppelinformájú"), nagyméretű, de karcsú, vékonyhéjú
diója van. A dió sötét színű, héja jól zárt. Feltűnően sok diója üres. Mivel a dió keskeny, a 32 mm-es rostán sok áthullik, az
első osztályú héjas dió minőséget csak részben éri el. Átlagosan 78 db tesz ki 1 kg-ot. Törhetősége átlagos. A bél aránya 44-
47 %, dióbele jóízű, de gyakran kesernyés utóízű. A legtöbb termőhelyen a bakteriózissal és a gnomóniával szemben
ellenállónak találták. A Hansennel keresztezve több új fajta szülője.



Broadview fák és termésük: 

 



Egy Broadview fa mint díszfa: 

Bruis Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. M. Mognan fajtája, La Charce-ból. Termőterülete az Oule
völgyére terjed ki, ahol füves területen, juhlegelőkön terem. Diója 28-32 mm-es, telt, simahéjú, narancsos árnyalatú, az
alapján megáll. Dióbele nagyon világos, halvány bézs színű, de apró. Magas olajtartalmú, kiváló ízű. Nem szaporítják. A fajta
diófesztiválját minden év júliusának harmadik vasárnapján tartják.

Buccaneer Régi holland fajta, Peer in Limburg községből. Valaha szinte monopolhelyzetet
élvezett Hollandiában. Angliában is termesztik, Dániában is ajánlják. Nagyméretű, feltörekvő,
erős növekedésű fája van, koronája nyílt. Fagytűrése nem éri el az Amphyonét vagy a
Broadview-ét. Sok más fajtának jó porzója, mert pollenszórása elnyújtott idejű. Mégis, ha más
diófa is van a közelben, jobban terem. Ezért öntermékeny diónak is számít. Virágzása nőelőző.
Nővirágzása késői, május közepi, ezért kevéssé fagyveszélyes. Közepes-bő termő. Termőhelytől
függően szeptember végétől október második-harmadik hetéig érik. Nagy, kerek diója van,
nem barázdált, vékony héjú, jól törhető. A dióbél íze némileg kesernyés. Angliában úgy tartják
számon, mint a zölddió-termelésre legalkalmasabb diófajtát. Bakteriózisra és gnomóniára fogékony. Faanyagtermelésre is
ajánlják. Mindezekkel együtt az egyik legsikeresebb holland fajta volt, mostanában egyre inkább az Amphyonnal váltják le. 



 

Buchlov Csehszlovák diófajta, 1971-ből. Jól terem. Szeptember közepén érik. Nagy, ovális diója van, félig papírhéjúnak
mondják. Dióbele édeskés ízű. Öntermékeny, de ha mégsem, a Jupiter jól porozza. Meleg fekvést igényel. Baktériumra és
gnomóniára érzékeny. 



Budgam Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.

Bukovinszkij 1 Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. A fa átlagos nagyságú. Nemcsak csúcsrügyön, hanem a
szomszédos 2-3 rügyön is hoz nővirágot. Tartósan magas termésre képes. Korán, szeptember közepén érik. Diói kerekek,
átlagosan 10,1-14,1 g súlyúak. A dió héja vékony, könnyen törik. A diótermés belső falai vékonyak. A dióbél a héjtól jól
elválik. A dióbél aránya 52,4 %. A bél olajtartalma 70-73 %. Gombabetegséggel szemben viszonylag ellenálló. 

 

Bukovinszkij 2 Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. Stabian magas hozamával és betegségellenállóságával
tűnik ki. Koronája nagy. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén- október elején érik. Diója hosszúkás-elliptikus, nagy, 13,7-
15,4 g súlyú. A dió héja kemény, közepesen vatag, 1,2 mm-es. A dióbél aránya 48,08-49,24 %. A dióbél olajtartalma 68-70 %.

 
 



Bukovinszkaja Bomba Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. Fája erős növekedésű. Nővirágai május közepén,
5-6 nappal a barkák után nyílnak. (Vagy ez az információ igaz, vagy az, hogy április közepén.) Csúcsrügyön terem. Anyafája
átlagban 34 kg-ot termett évente. Diója nagy, hengeres, 17,4-18,2 g súlyú. A dió héja vastag, 1,5 mm-es, mégis könnyen törik.
A belső falak vékonyak, a belet jól elengedik. A dióbél aránya 47,5-48,2 %, a bél olajtartalma 67-69 %. Szeptember végén-
október elején érik. A gombabetegségnek részben ellenáll. 

Bulgaria 1, 2, 3, 4 Bolgár diófajták. Bolgár dió néven 1955-ben P. Dorofejev professzor is szelektált egy diófajtát a Moldovai
Köztársaságban.

Bursa-95 Újabb török diófajta, szülőhelyéről elnevezve. Hosszúkás, keskeny, állítólag az 5 cm-
t is elérő diója van.

Burton Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről.

Burtner Amerikai, Pennsylvania-i diófajta, 1972-ben említik először. Német származású dióból
Pennsylvániában nevelve. Jó hidegtűrő, vékonyhéjú. Az egyik legkésőbbi kihajtású fajta.
Évente rendszeresen terem.

Buzsáki piros Nem hivatalosan elismert fajta, még az is lehet, hogy csak egyetlen példány van belőle. Értéke a gyönyörű
dióbele, ami a leírás szerint jól kitölti a héjat, a dióból ennek ellenére jól kifejthető. Itt közölt fényképe az egyetlen, ez járja be
az internetet, én is onnan ismerem. 



Byaroke starga Pakisztáni diófajta.

   

A termesztett diófajták D-E
 

Daifeng és Daihui 2011-ben elismert kínai fajták, a shandongi kutatóállomás fajtái. A Daifeng korai érésű.

Daixiang A shandongi kutatóállomás törpenövésű fajtajelöltje, még nem elismert fajta.

Daniels Egyesült Államok-beli fajta. Jelentős termést ad. Diója közepes méretű, vékony héjú. A dióbél aránya 40 %.

Del Carril Gyenge termőképességű spanyol diófajta.

Demi-Careme Francia fajta volt, mára már teljesen eltűnt.

McDermid A kárpáti régióból származó diók csemetéi közül Kanadában, Ontarióban, St. Catharines-ben kiválogatott fajta.
Jó hidegtűrő. Nagy, vékonyhéjú diója van.

Dervis papak Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.

Deszertnüj Oroszországi fajta a Kaukázustól északra. Ukrajnában is termesztik. Bélaránya 48 %. Bár állítólag szovjet-
moldáv eredetű, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság ritkán említik.

Dionym Észak-Hollandiában a helyi magonc-állományból szelektált új fajta, első említése 2005-ös. A szelekció az északi,
hűvösebb viszonyok elviselésére irányult, valamint a betegség-ellenállóságra. Állítólag mindkét célnak jól megfelel. Kiskerti
ültetését ajánlják, árutermelő bio-ültetvényben közel 1 hektáros állománya van. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő,
közepes kihajtási idejű. Virágzása is középidejű. Sok nővirágot és sok barkát is hoz. Öntermékeny. Apomixisre hajlamos. Jól
termő, gyakran 2-5-ös csoportokban terem. Október első felében érik. Diója hosszúkás, keményhéjú. A dióbél többé-kevésbé
jól kinyerhető. A dióbél aránya 47 %. Jóízű. 



 

 

 



Dir 2 Pakisztáni diófajta, Swat és Dir körzet déli részéről. Diójának átlagos mérete nagy, 36,5 x 33,7 x 34,1 mm. Alakja
gömbölyded. A dió durva felületű, a héj vastagsága 1,27 mm. A dió átlagsúlya 13,4 g, a bélarány 43,2 %.

Disar Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.

Dodo ld. Godyn néven.

Drew Régi amerikai fajta.

Drjanovski Bolgár fajta, Szlovéniában és Hollandiában is termesztik, Indiában is kísérleteznek honosításával. Azt mondják,
kisméretű diója van, de a leírás szerint 36 mm-es, ami nagy. Dióbél-aránya 52 %, a bél igen jó ízű.

Dublin’s Glory 1997-ben elismert Új-Zéland-i fajta. Nemesítője Roland Clark. A nemesítés abban állott, hogy európai, a
kárpáti rasszhoz tartozó magvakból kelt diófákat szelektálta. Ennek eredménye a fajta jó téli fagy tűrése. Késői fagyokkal
megvert területekre szelektált fajta, mert kései kihajtású és virágzású. (Más leírás szerint viszont korai virágzású, ezért
fagyveszélyes.) Árutermelő diósokban jól szerepelt a fajta. Érési ideje korai, és nagy előnye a fajtának, hogy diói igen rövid
időn belül hullanak le. Mire a diószüret félideje elérkezik, a Dublin’s Glory már betakarításra került. Jellemzően igen tisztán,
kopáncsmentesen takarítható be. A kinyerhető bél aránya 42 %, géppel jól törhető, de héjas dióként is jól értékesíthető, mert
tetszetős.



Dudecq Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Billarde-ra hasonlít, értékei hasonlók. Fája életerős, nagy
növekedésű. Jobban terem, mint a Billarde, de diójának törhetősége rosszabb, emiatt nem kultiválják.

Duduy vagy Duduj Régi besszarábiai diófajta, az 1930-as években M. Koszteckij szelektálta. Manapság nem említik.

Duet Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Dusoljerij Szovjet fajtának gondolom, jelenleg indiai kísérletekben szerepel.

Džinovski Úgy gondolom, leginkább jugoszláv diófajta lehet, mindenesetre Nyugat-Európában is ismerik.  

Early Ehrhardt Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.

Echevins (vagy Noix des Echevins) Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. A Mayette és a Lozeronne
leszármazottja, M. Brunet nemesítése, Charillan-ból. Diója kerek, eléggé vékony héjú. Dióbele viszonylag sötét, jóindulattal
is csak közepes minőségű.

Elano, Eldora, Eliana Spanyol diónak gondolom mindhármat.

Elit Jugoszláv származású dió. Szlovéniai kísérletekben szerepel jelenleg is, de ma már termesztik is. 

 



 

Eoli Ismeretlen. Egy spanyol kísérletben említik.

Erjavec Szlovéniai fajtajelölt, tájszelekciós munka eredménye. Kései, április végi kihajtású. Rendszeresen, bőven, oldalrügyön
termő. Diója rendkívül kicsi, a dió héja túl vastag. A bél nehezen nyerhető ki, és mérete is kicsi, de szép, világos.
Baktériumellenálló. 

 



Escriva Magoncból szelektált spanyol fajta.

Eszterházi 1 Idősebb Porpáczy Aladár szelektálta egy francia fajta magyarországi utódaiból. Fajtakiválasztása az 1930-as
évek végén kezdődött, 1963-ig nevezték Eszterházy 1-nek, utána - politikai okokból - Fertődi E-1 nevet kapott. Fája erős
növekedésű, gömbkoronájú. Korai fakadású, fagyra és betegségekre érzékeny. Rendszeresen és bőven terem. Középkésői
érésű, szeptember végén-október elején érik. Gyümölcse igen nagy, megnyúlt, csúcsánál és alapjánál is csúcsosodó, 33-35
mm átmérőjű, lapított tojásdad alakú. Héja világos fahéj színű, sima felületű. Törhetősége igen jó, kiváló asztali gyümölcs.
Hátránya a bél sötétebb színe. Magbele igen nagy, világos barnássárga színű, kiváló ízű. Magbelének aránya 52-56 %. Védett
helyekre, jó víz- és tápanyag-ellátottságú talajokra alkalmas. 

Eszterházi 2 (a német leírás szerint: Esterhazy II) Francia fajta magoncainak populációjából Fertődön, az 1930-as évek végén
kiválasztott fajta. Németországban is engedélyezték termesztését, jelenleg is szaporítják. Ugyanezen név alatt egy magoncát
is szaporítják, amit Geisenhemben vizsgáltak be. Fája középerős növekedésű, ritka gömbkoronát nevel. Hazai viszonyaink
között a téli fagyra kissé érzékeny, védett fekvésbe való. Termőképessége potenciálisan alacsonyabb, ezért hazai termesztése
visszaszorult. Fakadási ideje korai-közepes, hazai és németországi körülmények között egyaránt fagyveszélyes. Virágzása
középkorai, hímelőző. Termékenyülés nélküli terméshozásra hajlamos. Érési ideje középkésői, szeptember végére-október
elejére esik. Diója közepes-nagy, 32-34 mm, tetszetős hengeres, széles, tojásdad alakú, csúcsos, világos színű, kissé bordázott
és dudoros. 1 kg-ot 84 db dió ad ki. A dió héja vékony, de alapjánál mégis jól zárt. Jól lehet törni. A dióbél majdnem teljesen
kitölti a héjat. A bél aránya 45-49 %, a bél halvány szalmasárga színű, íze kellemes, mert hiányzik a bélről a csersavtartalmú
héjréteg. Bélminősége kiemelkedő. Német tapasztalat szerint a betegségeknek jól ellenáll. Szárazabb termőhelyet is elvisel. 



 

Ugyanezen a néven Németországban egy fürtös diófajta is létezik.

Eszterházi 3 Itthon már elfeledett, Svájcban még Esterhazy III néven nyilvántartott tagja a sorozatnak. Középkorai kihajtású,
termőképessége a tavaszi fagyoktól függ. Ha nincs fagy, viszonylag jól terem, és a dió súlya is megfelelő. A dió viszonylag
nehezen törhető. Dióbele csak mérsékelt minőségű, van olyan év, hogy sok a rossz dióbél. Egyébként a bél kellemesen
aromás. Betegségekre csak mérsékelten fogékony a fa.

Eureka Korábbi kaliforniai fajta, a Kaghazi magonca. Új-Zélandon is termesztik, olasz és argentin
kísérletekben is szerepel. Ausztráliában már jó öt éve nem telepítik. Igen nagy, szétterülő koronájú
fája van. Téli hidegigényét 600 órában adták meg. Öntermékeny, de ha mégsem, akkor a Hartley
ajánlható porzójaként. Korai-középérésű. Diója közepes méretű, a fajtaleírás szerint átlag 33 mm,
30,6-31,2 mm átmérőjű, hosszúkás, az alapi részén jól zárt, a dióhéj színe sötétebb. Átlagos diósúlya
21 g. Bélaránya 49 %. A dióbél jól kinyerhető. Ma már Kaliforniában is felhagytak termesztésével,
csak génbankban őrzik, mert csak csúcsrügyről terem, terméshozama elmarad az oldalrügyes diók
hozamától. Házikerti termesztését a fa igen nagy mérete miatt nem ajánlják.

Europa Azt mondják, van egy ilyen nevű holland fajta.

 

A termesztett diófajták I-J
 

Iargara Számomra ismeretlen moldáv fajta. 



 

Ibar Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet részéről szelektálták, az Ibar folyó völgyében, Progorelici faluban, 1969-ben.
Talán még eddig nem kapott hivatalos fajtaelismerést. Horvátországban is ajánlják telepítését. 

Idaho Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Eredetileg a kárpáti fajtakörből származik. Téli hidegigénye 700 óra.
Magas fája van. Fiatalon termőre fordul, bőven terem. Szeptemberben érik. Diója nagy, dióbele édes, jó minőségű.
Porzófajtát nem igényel. 

 

Ideal Szovjet diófajta, Sz. Sz. Kalmükov kutató szelektálta az 1950-es években Üzbegisztán magashegyi diófaállományából. A
fajta korán termőre forduló, gyakorlatilag első-második évétől kezdve egyre többet terem, ugyanakkor erősen fényigényes,
betegségekre érzékeny, és rosszul bírja a telet. Üzbég viszonyok között többen is írják, hogy a második évtől már terem, és
papírvékonyságú dióhéjával korában nagy feltűnést keltett. Oroszországban elültetve, magoncaiban tulajdonságai jól
öröklődtek, és azokkal sokan kísérleteztek. 



Az utódok közül került ki a mai Ideál, minden tekintetben jobb, mint hasonnevű szülője. Diója kétszerese a szülőjének, és
jóval ízletesebb. A téli hidegnek is jobban ellenáll, bár még nem kielégítően. Még ezen kell javítani, és a betegség-
ellenállóságán. Szóval, még nem ideál az Ideal. A mai Ideal diója vékonyhéjú, 10,4 g súlyú, jó kinézetű. A dióbél aránya 50,1
%, a dióbél jóízű. Az utódok egyikének neve Korenovszkij, aki foglalkozott vele. Több más néven is találkozunk vele,
legújabban Sztyefanenkó nevű leszármazottja is van. 

Oldalrügyön is terem, de kisebb méretű diókat, és az oldalrügyből származók két héttel később érnek. (Sehogy sem ideál.) A
fajta hívei ezt úgy hirdetik, hogy évente kétszer terem. Mára már több forrásból is megerősítést nyert, hogy az Ideal bár
széles körben elterjedt dió, Ukrajnában is, de nem tekinthető diófajtának, hanem közös ős utódainak, mert mindenhol magról
szaporítják. Észtországban is kapható. 



 

Az Ideal egyik magonca: 

Ukrajnában, ha jól emlékszem, Pripjatyinban, de Harkovban is szelektálják az Ideal magoncait, és már elég sok ígéretes
fajtajelölttel álltak elő (köztük egy Julia Timoscsenko nevű dióval is), amelyek mind gyorsan termőre forduló, erősen fürtös
termésű, oldalrügyes, fagytűrő, vékonyhéjú, jól kifejthető, világos, jóízű belű, viszont apró diójú fajtajelöltek.

Az Sz-1 és az Sz-2 (Szaratovi Ideal) Evanzseliszt nemesítése, jó téltűrésével tűnik ki. Vegetációs ideje 165 nap, április 15-től
október 1-ig. Meleg ősszel hosszabb is lehet. Diói világos homokszínűek, 34x35x30 mm-esek, 13 g súlyúak. A bél a héjat jól
kitölti, mégis jól kifejthető. A dióbél aránya 51 %. Íze jó, édes. 



Impente Nogarelle néven említve.

India Indiai diófajta.

Irvine Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.

Ivan Bagrjanüj Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája törpenövésű, 20
éves korában 3,5 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen 5-9 dió terem, az
oldalrügyekből csoportos termés fejlődik, 3-5 db dióval. A fa termőképessége kiemelkedő, volt év, amikor 20 kg száraz, héjas
diót megadott, de a téli fagykáros években gyengén terem. A diók átlagmérete 12,3 cm 3, átlagsúlya 7,7 g. Dióhéja 1,2 mm
vékony. A dióbél aránya 55,0 %, a héjból nagyon könnyen fejthető.

Ivanhoe Új kaliforniai fajta, a Kalifornia Egyetem diója. Nevét egy kaliforniai településről kapta. A Chico és az
UC67-13 leszármazottja. Fája mérsékelt növekedésű, korán termőre fordul. Hímelőző virágzású, részben
oldalrügyön is terem. Bőtermő. Korai érésű, egy hónappal a Chandler előtt érik, egyidőben a Serr fajtával, de
annál többet terem, és nagyobb, szebb a diója. Ovális, sima, vékonyhéjú. A dióbél aránya 57 %, átlagos súlya 7,7
g. Dióbele világos. Porzója a Serr, Payne és Ashley lehet. Hibája, hogy rendkívül fogékony a bakteriózisra. 

Ivanovszkij-1 Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Izvor 10 Bolgár diófajta.  

Jacobs A kárpáti fajtakörből származó, német ősökkel rendelkező korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein



található. Dióbél-arányát 47,1 %-nak mérték. 

A felvételen 17 éves Jacobs fa látható Ohioból, éves diótermése kiegyenlített, 100 kg körüli.

Jakisznüj-1 Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves
korában 5,5 m magas. Ennél a fajtánál gyakori a másodvirágzás. A fa bár kistermetű, évente 15-20 kg száraz, héjas diót
megad. A diók átlagmérete 12,7 cm 3, átlagsúlya 7,4 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél aránya nagyon magas, 65,7 %.
Könnyen fejthető ki.

Jandul 1 és 2 Pakisztáni diók.

Jangbi Kína Jünnan tartományának elismert diófajtája. A Juglans sigillata pikkelyes dió fajtájának tartják. (Szerintem nem
más diófaj diója, ez is közönséges dió.) Annyiban nem közönséges, hogy termése nagyméretű, akár 4 cm-es, felülete
jellemzően pikkelyes, ugyanakkor tapintásra sima. Két erős, jellemző varrata van. 

Dióbele szinte teljesen fehér, igen jó minőségű. 



Jangbi diófacsemeték: 

Egyszer majd részletesebben írok róla.

Jardin de la Saint-jean Francia fajta, jelenleg nem szaporítják.

Jarivszki (Jarovszkij) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Erős, magasra növő fája van. Gömbkoronája
nem túl terebélyes. Diói nagyok. A dió héja vékony, 1 mm-es, jól törhető, a belső válaszfalak vékonyak. A dióbél aránya 51%.



Ji Dan Bo Ke Kínai diófajta. Valószínűleg vékonyhéjú, mert neve tojáshéjat jelent.

Jifeng 2011-ben elismert kínai fajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája. Késői érésű. 

Jin 98 Chaun, Jinlong 1, 2 és Jin Tang Kínai diófajták. A Shanxi kutatóállomás fajtái. Közülük a Jinlong 1 az első, az 1970-
es évekből. 

Fajta neve Oldal-rügyes? Oldalrügyesség aránya % Dió átlagsúlya g Dióbél átlagsúlya g Bélarány Héj vastagság mm Dióbél színe
Jinlong 1 nem 0 9,1 ? 61,0 1,1 Világos
Jinlong 2 nem 0 15,92 8,9 56,0 1,2 Világos

Jinboxiang 1, 2 és 3 2011-ben elismert kínai diófajták, a Shanxi gyümölcstermesztési intézet fajtái. 

Jouberte Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.

Julia Timosenko Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Nevét a volt ukrán
kormányfőről kapta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5 m magas. A fa bár kistermetű, évente 20-35 kg száraz, héjas diót
megad. A diók átlagmérete 11,8 cm 3, átlagsúlya 6,8 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél aránya magas, 57,4 %. Nagyon
könnyen, egészben fejthető ki. A dióbél íze kiemelkedő.

Jupanesti vagy Jupinesti Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája kicsi-közepes növekedésű, jó télálló, jól
termő. Virágzási ideje közepes. Érési ideje középkésői, október első felében érik. Diója megnyúlt ovális, simahéjú, zárt



varratú. A dió átlagsúlya 11,2 g. A dióbél aránya 51,9 %. Dióbele barnás hártyájú, sárgás húsú, tetszetős. Betegség-
ellenállóságot is állítanak róla.

Jupiter Csehszlovákiában, Valticében előállított, Németországban is engedélyezett fajta.
Lengyel kísérletekben is szerepel. Szlovéniában termesztik is. A Jupiterről Magyarországon
szinte semmit se tudunk. Pedig itt terem határaink mentén, Szlovákiában is. Fája középerős
növekedési erélyű. Gyengén ágazik el, ritka koronát nevel. (Német leírás szerint koronája
sűrű.) Széles, enyhén lecsüngő koronája van. A téli fagyokat bírja. Termőképessége gyenge-
közepes, nemesítője szerint korán termőre fordul, rendszeresen terem. Rügyfakadása
közepes vagy kései, hideg fekvésben a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Virágzására azt írják,
hogy nőelőző, de mások szerint pont fordítva van, harmadik leírás szerint pedig
együttvirágzó. A virágzás ideje jellemzően elhúzódik, ezért termékenyülése biztosított,
rendszeresen jól terem. Öntermékeny, porzót nem igényel. Szeptember harmadik hetében
érik. Diója nagyméretű, szabályos, széles tojásdad alakú, felülete enyhén ráncos, barázdált,
halvány szürkésbarna színű. A varrat zártsága nagyon jó, de a hullott dió hosszabb időt nem
bír ki a földön károsodás nélkül, gyorsan penészedik. Bár vastag héjú, jól törhető. A bél a
héjat teljesen betölti, ez a tulajdonsága a szárítását nehezíti meg, rosszabb a dió vízleadása. A
dióbél aránya 51 %, színe halványbarna, íze enyhén
édes, csemege minőségű. Németországi tapasztalat
szerint a dióbél csak mérsékelten jó ízű. Enyhén édes.
Hátránya, hogy rosszabb termőhelyen és nagy termés
esetén a termés heterogén. És állítólag hideg évben,
hűvösebb termőhelyen a diócsúcs nem nő be. A
baktériumos megbetegedésre nagyon érzékeny. (Német
leírás szerint ellenálló.) Nem tudjuk, hazai viszonyok
között hogy szerepelne, nincs kipróbálva. Pedig jó híre
van, igen jó diónak kiáltották ki, és sok egyedi
importkérelem is történt a Minősítő Intézet felé, aminek - a hazai csemetehiányra tekintettel - nem lehetett ellenállni. Így
hamarosan a Jupiter is megjelenik a hazai diók között, dehát egyelőre sötét ló. Németországban nem ültetvénybe, hanem
szórványba ajánlják. 

 





 

Termesztett diófajták T-V
 

Taishan Kínai dió. Csak a képét láttam. 

Tandari 6 Indiai dió.  

Targo Lengyel diófajta, a targoszyni körzetből, Gorzowy
Wielkopolski faluból származik. Fája gyenge-középerős növekedésű.
Koronája fiatalon feltörekvő, idősebb korban szétterülő. Ágai
meglehetősen vastagak, rövidek. A nővirágok a hímvirágokhoz
képest néhány nappal később nyílnak. A lengyel fajták közül a
legkorábban, szeptember közepén érik. Diói közepes-nagy méretűek
(2,8–3,6 cm x 2,8–3,2 cm x 2,6–3,0 cm), oválisan megnyúltak, világos
színűek, enyhén barázdáltak, a varrat kifejezetten karimás. A dió
héja átlagos vastagságú. A dióbél telt, a héjat jól kitölti, húsa és
hártyája világosbarna. Íze édes-fanyar. A dióbél aránya 45-50 %.
Korán termőre fordul. A baktériumos megbetegedésnek gyengén áll
ellen, a téli hideget jól bírja. Kiemelkedően jó termőképességű, de a
jó terméshez kiegészítő megporzásra van szüksége. Csemegediónak
és édesipari alapanyagnak egyaránt jó.

Targoszyn 7/15, 8/1, 17/22 Három lengyel fajta. Közülük a Targoszyn
7/15-öt egyszerűen csak Targo-nak mondják, a Targoszyn 8/1 új neve Silesia, a Targoszyn 17/22 pedig a Tryumf.

Tauque Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Dióhéja nagyon törékeny, ezért csak pollenadónak használják,
nagyon kései pollenszórású.

Tehama (UC58-11) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem, Serr és Forbe nemesítése,
1958-ból. Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik, az olaszok és az
argentinok pedig kísérleteznek vele. A Waterloo és a Payne keresztezéseként
állították elő. A fa igen nagyra nő, alkata feltörekvő. Oldalrügyeken is virágzik,
átlagosan 65 %-ban, rendkívül termékeny. Igen korai virágzású, (ezért) porzófa
kell hozzá. Nagyon bőtermő. Közepes érési idejű. A termés átmérője 30,9-33,1 mm,
átlagsúlya 20 g. Az alapi részen rosszul zárt. Diója dudoros héjú, részben könnyen,
de nagyrészt rosszul törhető, a héj fogja a belet. Bélaránya, ha sikerül kinyerni,
kiváló, 53-55 %. Meleg éghajlatra való, és elsősorban házikertbe. Ültetvényben főleg porzófajtaként használják. 



TES, VES és WHES jelek alatt hidegtűrő, rövid tenyészidejű kanadai kísérleti fajták sorozata fut. Értékelésükre még nincs
mód.

Thunstetter Sämling Svájci diófajta, Thunstetti magonc. Igen nagy növekedésű fája van, fürtös diófajta.

Tile Pakisztáni dió.

Tip 3 Török dió.  

Tisza Szerbiai diófajta a jugoszláv korból. Horvátországban is ajánlják telepítésre. Fürtös dió, akár huszas fürtje is lehet.
Diói más fürtös fajtákkal ellentétben igen nagyok, átlagosan 15 g-osak. A bélarány 52 %, a dióbél jó minőségű. 

 



 
 

Tiszacsécsi 2 (T-2) Nemesítése megegyezik a T-83 fajtával. Fája erős növekedésű,
feltörekvő, jó törzsnevelő. Viszonylag gyengébb talaj- és termőhelyi viszonyok között
is jó növekedésű, szárazságtűrő. Nőelőző virágzású, ezért más hazai fajták
porzójaként számításba jöhet. Termőképessége magas, 25-35 %-ban oldalrügyön is
terem. Tenyészideje hosszú, szeptember közepén-végén érik. Diója kisebb-közepes
méretű, 30-31 mm-es, középvastag, kemény héjjal. Könnyen törhető, tisztítható,
bélminősége kiváló. A bél aránya 45-46 %. Erőteljes fiatalkori fejlődése, jó
törzsnevelése miatt erdészeti célú használatra is az egyik legjobb fajta. Egyenletes
magcsírázása és csemetefejlődése faiskolai alanynevelésre is értékessé teszi.

A Tiszacsési 2-es fajtáról németországi tapasztalatok is vannak. Eszerint nagyon
erős növekedésű, erős koronájú fajta. Levélzete betegségellenálló, egészséges.
Kihajtása közepes, érése késői. Kis, tojásalakú diói vannak. Német viszonyok között
keveset terem. Faanyagtermelési célú kipróbálását ajánlják.

Tiszacsécsi 10 Nemesítése mint a T-83-asé. Fája közepes növekedési erélyű,
feketedió-alanyon is kielégítően, bár gyengébben fejlődik. Lombja edzett, ellenálló.
Közepesen, de rendszeresen terem. Szeptember közepén-végén érik. Diója 34-35 mm-
es, a bél aránya 53 %. Jó termőerejű, mély rétegű talajt kíván. 



Tiszacsécsi 13 Nemesítése megegyezik a T-83-assal. Fája igen erős növekedésű, szabálytalan, ritka, szétterülő koronát nevel.
Termőképessége jó. Szeptember végén-október elején érik. A dió átmérője 34 mm. A bél aránya 46-47 %. Termőhelyre nem
nagyon igényes, feketedió-alanyon is megfelelően fejlődik.

Tiszacsécsi 34 Nemesítése mint a T-83-asé. Fája közepesen erős növekedésű, feltörekvő alakú koronát nevel. Feketedió-
alanyon is megfelelően fejlődik. Lombja edzett, egészséges. Terméshozama kissé ingadozó. Diója 35 mm-es, kézzel törhető. A
bél aránya 50 %, a bél kiváló minőségű. Termőhelyre nem különösen igényes.

Tiszacsécsi 56 Nemesítése megegyezik a T-83-aséval. Magyarországon gyakorlatilag nem ismerjük, Németországban még
most is értékelik. A fajta értékei nagyobb figyelmet érdemelnének. Az elismertség hiánya valószínűleg nemesítői hiba, a
szocializmust építő Magyarországon nem lett volna szabad 56-os számmal jelzett fajtajelöltet elismertetésre jelölni. Fája
közepesen erős növekedésű, edzett, egészséges. Feketedió-alanyon is megfelelően fejlődik. Rendszeresen, kielégítően terem.
Szeptember végén-október elején érik. Diója 34-35 mm-es. A bél aránya 46-47 %. Termőhelyre nem különösen igényes.

Tiszacsécsi 83 (T-83) Szentiványi Péter diónemesítő által a tiszaháti termőtájon, Tiszacsécsén
kiválasztott anyafa vegetatív szaporításából, értékeléséből Érden előállított fajta. A fajta
anyafája ma is él, Tiszacsécsén az ifjúsági ház udvarán található. A fajta állami elismerést 1963-
ban kapott. Növekedési erélye gyengébb, gyengébb termőhelyi viszonyok között fejlődése nem
kielégítő. Vad alanyon növekedése erős, fekete dió alanyon a közepesnél gyengébb. A fekete dió
alanyhoz jó az affinitása. Koronája oszlopos, szétterülő. Termőre fordulása korai. Rendszeresen,
bőven terem, 25-30 %-ban oldalrügyön is. Optimális hazai viszonyok között a legnagyobb
terméshozamú fajta, a Milotai 10-esnél többet terem. A hajtások átlag 60 %-ban rakódnak be
terméssel. Rügyfakadása kései, ezért termésbiztonsága jó. Virágzása hím-előző, a hím- és a
nővirágok részlegesen együtt nyílnak. Kölcsönösen együttvirágzik a T 2, A 118 és a Pedro
fajtákkal, amelyek porzófajtái lehetnek. Porzófajta egyébként nem szükséges melléje,
termékenyülés nélkül is hoz 30 %-ban termést, tehát apomiktikus képessége kielégítő. Közepes-
kései érésű, szeptember végén, október elején érik (szept. 25-okt. 2.). Diója 32-34 mm-es. Héja
kissé barázdált, világosbarna. A varrat enyhén csavarodott. Könnyen törhető és tisztítható. A bél
aránya 48-53 %, színe világos sárgásbarna, nagyobb tömegben enyhe lilás beütéssel, igen jó
minőségű. Olajtartalma magas, 68,5 %, fehérjetartalma 18,1 %. 



Két kép az eredeti T-83-as anyafáról: Termése és törzse. 

 



Tokat és Topak Török fajták. A Tokat 1 (60TU 1) fajtát gyakran telepítik. Felálló, de ugyanakkor széles koronájú.
Nőelőző virágzású. Szeptember közepén érik. Diója kerek. A dió átlagos súlya 12 g. Nagyon vékony héjú, a dió
könnyen törhető. A dióbél telt, fehér, aránya 63 %, átlagos súlya 7,6 g. Olajtartalma 71 %, fehérjetartalma 23 %.
Friss diónak is jó. Yalova 1 és 3, valamint a Sebin porozza.

Topak Török.

Tonkoszkorlupij Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Neve vékonyhéjút jelent. Manapság
nem említik.

Toporivsky Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája. Stabilan jól termő fajta. A fa nagy gömbkoronát nevel.
Csúcsrügyön terem. Szeptember huszadika körül érik. A diók hosszúkás-elliptikusak, súlyuk 10,6-12 g. A dió héja kemény. A
belső válaszfal vékony, nem nehezíti meg a bél kifejtését. A dióbél nagy arányban feles bélként nyerhető ki. A dióbél aránya
49,8-54%, a dióbél olajtartalma 68-75 %. Gombabetegséggel szemben ellenállóbbnak mondják más fajtákhoz képest.

Trajanovszkij Oroszországi fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 52 %.

Transnistrien (Transzdnyisztrinszki, Dnyeszteren túli) Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája. Kiegyenlítetten
jól termő fajta. Koronája igen nagy. Csúcsrügyön terem. Szeptember második dekádjában érik. Diói kerekdedek, 10,8-12,8 g
súlyúak. A dió héja vékony, de szilárd. A belső válaszfal nagyon vékony. A dióbél aránya 52,88-53,7 %, a dióbél olajtartalma
70-72 %. Gombabetegségre viszonylag fogékony.

Treyve Mayette Valószínűleg azonos a Mayette fajtával.

Trinita Kaliforniai fajta 1966-ból, ma már génbankban őrzik. Olaszországi kísérletekben szerepel. Dióhéja erősen dudoros,
nagyon vastag, kemény. Dióbele sötét, nehezen nyerhető ki.

Trompito Argentin szelekció eredménye, valószínűleg egy nem azonosított kaliforniai fajta
magonca. Spanyolországban terjesztik. Fája mérsékelt növekedésű. Bőtermő. Érése
középidejű. A nevét a dió alakjáról kapta, pörgettyűt jelent, vagyis széles, viszonylag lapos
diója van. A dióbél színe rendkívül világos, a Chandler-éhez hasonló. Íze, aromája nagyon
kellemes.  

Tryumf Lengyel fajta, másik neve Targoszyn 17/22. Fája erős növekedésű. Koronája fiatalon
feltörekvő, később szétterülő. Hím- és nővirágai azonos időben virágoznak. Szeptember
második felében érik. Diója kicsi-közepes méretű (2,8–3,2 cm x 2,8–3,0 cm x 2,6–2,8 cm),
vékony héjú. Dióbele telt, sárga színű, édes-fanyar ízű. A dióbél aránya nagyon alacsony, csak 30-45 %. Korán termőre
fordul, jó termőképességű. A baktériumos megbetegedésnek és a téli fagynak jól ellenáll. Étkezési célra és édesipari
alapanyagként egyaránt jó.

Tulai vékonyhéjú Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.



Tulare (UC67-11) (Másik neve P.P.#8268) Kaliforniai, Davis Egyetem-i fajta, a Serr és a
Tehama keresztezettje. Spanyolországban is telepítik. Mérsékelt növekedési erélyű, gyengén
terebélyesülő koronájú, inkább egyenesen nő. Termőrefordulása korai. Középkésőn virágzik,
nőelőző jelleggel. Pollenszórása kismértékben egybeesik a nővirág nyílásával, ezért azt
mondják, hogy nem igényel porzófát. Középérésű. Diója közel gömbölyű alakú, a héj az
alapjánál jól zárt. Diója és dióbele nagyméretű, a héj sima. Átlagos diósúlya 13,3 g. A
bélkihozatal 53 %-os, a bél átlagos súlya 7,1 g. A bél 86 %-a világos. Intenzív, sűrű, vagy
sövény-ültetvénybe való, meleg éghajlaton, az oldalrügyek 72 %-ban termőképesek. Jelenleg
még csak a kaliforniai Davis Egyetem engedélyével szaporítható. Termőterülete,
termésvolumene erőteljes felfutás állapotában van. Különlegessége ennek a fajtának, hogy
dióbele sokkal ellenállóbb az Aspergillus flavus penészgombával szemben, mint más fajták.
Ebből következően a dióbél hártyája gazdagabb csersavban, mint más fajtáké. 

A Tulare diója, dióbele: 

 

Turk Számomra ismeretlen fajta, Argentinában honosításával próbálkoznak.

Tuttle vagy Tuttel Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.  

U-01 Újabb lengyel szelekció eredménye. Mint a többi U- jelű dió is, Anna Jankowska és Robert Sekrecki faiskolások fajtája.
Anyafája 50 év feletti korában átlagos méretű, egészséges lombozatú volt. Nagyméretű diója van, ami az ilyen dióméretnél
nem szokásos, jól szárad. Az 50 % dióbél jól kinyerhető. Színe nagyon világos, tárolásra se sötétedik.

Lengyel szelektált diók ismertebb diófajták között: 



U-02 Anyafája a Łańcut Potocki gyümölcsösök maradványaiból származik. Idős fa, a második világháború kemény telei óta
minden telet átvészelt. Termékeny fajta. Korai kihajtású, ezért fagyveszélyes. Szeptember második felében érik. Diója
közepesen nagy. A dió héja tetszetős színű, átlagos vastagságú. Dióbele 48 %, édes, aromás.

U-03 Igen jó télálló fajta. Anyafája az ukrán határ közeléből, sík vidékről származik. Kihajtása korai, ennek ellenére csak
mérsékelten fagyveszélyes, mert másodvirágzású is, ha az első virágok elfagynak. Termékeny fajta. Nagyméretű, simahéjú
diója van, a dióbél könnyen kifejthető. A bél aránya alacsony, csak 38-42 %. Viszont nagyon ízletes, édes, aromás.

U-04 Diói szeptember harmadik hetében érnek, középnagy méretűek. Megjelenésükben a Broadwiev-re hasonlítanak. Héjuk
vékony. Friss dióként nagyon ízletes. Különlegessége, hogy hímvirágai rendkívül későn nyílnak, ezért a legkésőbb virágzó
fajták beporzására alkalmas. Betegségellenálló.

U-05 Közepesen betegségellenálló fája van. Termékeny. Szeptember 15-20 között érik. Diói középnagy méretűek, hullámos
felszínűek, vékonyhéjúak, könnyen törhetők. Dióbele a dió súlyának 47 %-át teszi ki, világos színű.

U-06 Nagydiójú fajta. Egészséges, termékeny. Szeptember harmadik dekádjában érik. Diója nagyon vékony héjú. Elsősorban
friss fogyasztásra alkalmas, a dióbél zsugorodik a szárítás során.

U-07 Anyafája elvadult gyümölcsösben is jól terem. Különösen a levelei szépek, sötétzöldek. Diói közepes méretűek. Héjuk
vékony, sima, a dió jól szárítható. Dióbele a dió súlyának 53-57 %-a, világosbarna, aromás, ízletes.

U-08 Anyafája közepes méretű, nagyon termékeny. Korai kihajtású. Diója közepes méretű, szabályos alakú. Héjuk sima, a
dió könnyen törhető.

U-09 Fája erőteljes növekedésű. Diója közepes méretű, átlagosan vastag héjú. Dióbele a dió súlyának 40-44 %-a, magas
olajtartalmú.

U-10 Korán termőre forduló fajta. Szeptember második felében érik. Diói közepes méretűek, hosszúkásak, vékonyhéjúak.
Felületük sima, fényes. A dióbél aránya 52 %. Magas olajtartalmú, édes. Aromája kiemelkedő.

U-11 Anyafája Wroclawból származik. Diója nagy, közepesen vastag héjjal. Dióbele világos, nagyon édes.

U-12 Szintén wroclawi származású. Diója nagyon nagy, nagyon erős héjjal. Dióbele nagyon édes, mogyorós aromával.

Újabb fénykép az új lengyel diószelekció termékeiről, itt a nagyobb diójú fajták láthatók. 



UC77-102 Kaliforniai nemesítés, a Howard és az UC61-25 leszármazottja.

Ujarma Grúz fajta.

Ukrán óriás A nevén kívül nem sokat tudni róla, valószínűleg azonos a Bukovinszkaja Bomba fajtával. Idehaza is kapható,
forgalmazója szerint hidegtűrő. 

Urozsajnüj Orosz fajta a Kubáni alföldről, a Kaukázustól északra. Neve bőtermőt jelent. Diója 30-31 mm-es, a dióbél aránya
kimagasló, 57-58 %. Alanyfajtának is jó.

Uszpeh Orosz dió, nem valószínű, hogy elismert lenne. Neve sikert jelent. Az Ideál egyik utóda, remélhetőleg korán termőre
forduló, fürtös. 



Utah Giant 1986-ban ismerték el az Egyesült Államok Utah államában. Igen jó hidegtűrő. Diója igen nagy, jó minőségű, jól
törhető. Dióbele édes.

Üzbég bőtermő Szovjet diófajta az 1950-es évekből. Sz. Sz. Kalmükov szelektálta a helyi diófaállományból. Ma már nem
említik. Magonc utódai közül az 1980-asévekben Ukrajnában, Pirjatyin városban több ígéretes bőtermő, kistermetű példányt
szelektáltak.  

Val Maira, Val Parma Jelentéktelen olasz tájfajták.

Valcor, Valmit, Valrex A romániai válceai Kutatóállomás szelektált fajtái.

A Valcor erős növekedésű, korán teremni kezdő, rendszeresen termő, betegségellenálló fa. Koronája gömbalakú.
Középkései, nőelőző virágzású. Pollenadó fajtái: Geoagiu 65, Germisara, Jupanesti, Mihaela, Orastie. Szeptember második
dekádjában érik. Diója hosszúkás elliptikus, az alapi nyílás jól zárt. A diók átlagsúlya 12-13 g. A dió héja vékony és sima. A
dióbél nagyrészt felesen nyerhető ki, a dióbél aránya 51-52 %. Színe sárgás, jóízű, aromás. A dióbél olajtartalma 72 %.

A Valmit erős növekedésű, korán termőre forduló, megbízhatóan termő fajta. Betegségellenálló is. Virágzása középkésői,
hímelőző. Szeptember második dekádjában érik. Diója mutatós, hosszú elliptikus. A dió héja sárgás, sima, vékony. A diók
átlagsúlya 12,6 g. A dióbél aránya 52 %. A dióbél könnyen felesben nyerhető ki. Színe sárgás, íze jó. Olajtartalma 63 %.
Héjas diónak és dióbélnek egyaránt alkalmas.

A Valrex mérsékelt növekedésű, rendszeresen termő fajta. Koronája gömbalakú. Virágzása középkésői, hímelőző.
Pollenszórása bőséges. Fő pollenadó fajtái: Jupanesti, Germisara, Geoagiu 65, Mihaela, Orastie. Diója hosszúkás elliptikus,
az alapi nyílás jól zárt. A dió héja vékony és sima. Színe sárgásbarna. Átlagsúlya 14 g. A dióbél nagyrészt felesként nyerhető
ki. Színe sárgásfehér. Aromás, jóízű.

Valencianas Valószínűleg spanyol fajta, Argentinában honosításával foglalkoznak.

Vanta Grúz fajta.

Vasden Állítólag bolgár dió.

Velikán Oroszországban termesztett, nem elismert fajta. A Bomba nevű francia fajta
magonca. Nevét (óriás) nagyméretű diójáról kapta. Augusztus-szeptemberben érik, diója
vékony héjú, dióbele édeskés ízű. Volgográdban Alekszandr Ivanovics Szahnov foglalkozik
vele.

Velnita Román diófajta, a Iasi-i kutatóállomáson szelektálták. A fa növekedési erélye
közepesen nagy, gömbkoronát nevel. Részben oldalrügyön is terem, bőtermő. Szeptember
közepén érik. Diója nagy, átlagosan 13-15 g-os. Alakja kerek-tojásdad. A dióbél a héjat jól



kitölti, aránya 50-51 %, színe sárgás. A fajta betegségekre fogékony.

Ventura Pride név alatt.

Verdelet Francia fajta délnyugatról, Dordogne-ból. M. Doriat faiskolás nemesítése Belves-ből. A Grandjean leszármazottja.
Fája nagy, és elég korán termőre fordul. Nagyon kései kihajtású, a fagyokat nagy biztonsággal elkerüli. Viszonylag kései
érésű. Gyümölcse közepes-nagy, hosszúkás, szinte négyszögletes. A dióhéj vékony. Törése, válogatása könnyű.

Verdot Grosvert néven említem.

Vereszin professzor emléke Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

VES ld. TES

Vesuvia Állítólag létezik egy ilyen olasz fajta, de kevéssé értékes.

Victoria Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomáson szelektált fajta, a Déli Kárpátokból. Csehországban is
szaporítják. Fája kisebb növekedésű, fagytűrő. Korán termőre fordul, szabályosan terem. Virágzási ideje középkései, a
virágzás típusát hímelőzőként jellemzik. Középkésői érésű. Diója nagy, ovális, átlagsúlya 11,4 g. A dióhéj kissé hornyolt,
vékony. A dióbél jól telt, nagyméretű, aránya 44 %. Barna színű, íze édes. Betegség-ellenállónak tartják. 

Vilém Cseh dió. Növekedése közepes erélyű, koronája szabályos. Lombja közepesen sűrű. Korán termőre fordul,
rendszeresen jól terem. Diója nagy, trapéz alakú, vékonyhéjú. Dióbele a héjat jól kitölti, világos színű. Íze édes, aromás.
Ültetvénybe és kiskertbe egyaránt ajánlott. 



Villena Magoncból szelektált spanyol fajta.

Vina (UC49-49) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1948-ból. Új-
Zélandon, Ausztráliában és Franciaországban is termesztik, az olaszok is
kísérleteznek vele. A Franquette és a Payne keresztezése. Közönséges dió alanyt
ajánlanak hozzá. Kaliforniai éghajlatra való. Fája kicsi-közepes, mérsékelt
növekedési erélyű, gyorsan termőre fordul. Sövénynek metszhető. Bőtermő, kb.
75 %-ban az oldalrügyeken is jól virágzik. Korai kihajtású, Kaliforniában
március végétől már virágzik. Virágzása nőelőző jellegű. A túlzott pollenterhelésre a nővirágok lerúgásával reagál.
Ausztráliában közepes kihajtású. Korai-középérésű, évenkénti termése kiegyenlített. Közepes méretű, hegyes diója van, a héj
az alapi részen jól zárt. Diója kicsi, legfeljebb közepes, 29,7-31,3 mm-es, világos, tetszetős, héja vékony. Az átlagos diósúly
19,5 g. Diónként 9 g dióbelet terem. A bél aránya 48-49 %, minősége 60-80 %-ban világos, egyébként sötét. A dióbél színe az
éghajlattól is függ, melegebb klíma alatt sötétebb. Egyébként a dióbél sima felszínű. Porzófajtái a Chico, Chandler, Howard
és a Tehama. Meleg éghajlatot igényel, a forró nyarakat jól bírja. A bakteriózisra kissé fogékony. Hátránya, hogy alanyra
oltva rosszul ered. Kaliforniában csak kisebb területen termesztik. 

Voronyezsszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.

Vourey Francia fajta, Billarde néven ismertetem.

Vujan Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet szelektálta a Vujan hegy tövében, Priszlonci faluban, 1969-ben. Máig nem
kapott hivatalos fajtaelismerést. 



 

A termesztett diófajták K
 

Kaghazi Írják Kahazinak is. Régi kaukázusi-iráni dió, bár Indiában, Kasmírban is nyilvántartanak egy
fajtát ugyanezen a néven. Pakisztánban pedig a Swat körzeti Swat 1 és Swat 3 fajtákat ismerik Kaghazi
néven. Nem igazi fajta, hanem egy nagy területen elterjedt, jellemző diótípus. Biztos vagyok benne, hogy
Ázsia nagy részén ezen a néven nevezik a vékonyhéjú, papírhéjú diókat, tehát nem fajtáról, tájfajtáról,
hanem típusról van szó. Kaliforniában a nemesítések egyik alapját képezte ez a típus, ott 1873-ban
ültették először. Egyik legértékesebb leszármazottja az Eureka, ami magoncai közül került
kiválogatásra, és egy sor fajta őse lett.

Kaiser Egyesült Államok-beli, Kentucky-i új fajta, 2000-ben ismerték el. Richard Wilmoth válogatta ki,
osztrák magoncokból. Korán termőre fordul. Diói igen nagyok, amiket a világos, édes bél jól kitölt. A
dióhéj jól zárt.

Kaman 1, 2, 3, 4, 5 Régebbi török tájfajták, Kirşehir vidékének jellemző fajtái. 

  

 

 



Kaplan-86 Török dió, neve tigrist jelent. Nagy, szétterülő koronája van. Különböző termőhelyekre ajánlják.
Hímelőző virágzású. Gyakran párosával termi dióit, bár nagy termés után gyengébben terem. Már
augusztusban érni kezd. Igen nagy diót terem, 6-7 cm-eset, oválisat. Átlagos diósúlya 24 g. Bélaránya
alacsony, 40 %, bár a bél a héjat kitölti. Az átlagos bélsúly 9,6 g. Mint a jobboldali kép aláírása mondja,
asztali diónak ajánlják. Porzói: Yalova 1, 3, Sebin. 

Kappels Kaempe Dán óriásdió, Lars Westergaard lelte fel. Az eredeti anyafa több, mint 100 éves, Lolland szigetén, Nakskov



városban a Strand utcában él. Diója friss diónak nagyon jó, sőt, elsősorban annak, mert rosszul szárad. 

Karlik 3 Új ukrán dió, a nikitini botanikus kert fajtája. A fa kistermetű, gyenge növekedésű,
gömbkoronájú. Későn virágzik, május közepén. Szeptember közepétől folyamatosan érik.
Diói közepes méretűek, gömbölyded-megnyúltak. Átlagos tömegük 12,0 g. A dióhéj színe
világos szalmasárga, vastagsága átlagosan 1,5 mm. Belső rekeszek nem fogják a dióbelet, a
héj belső felülete sima. A bél felesen nyerhető ki, a bélarány 43 %. A dióbél hártyája
szalmasárga színű. Nagyon jóízű.

Karlik 5 Ukrán dió, a nikitini botanikus kertből. Fája erős növekedésű, gömbkoronájú.
Későn, május második dekádjában virágzik. Szeptember második dekádjában érik. Diói
közepes méretűek, ovális alakúak. A dió átlagsúlya 10,5 g. A dióhéj világosbarna színű,
belső felülete sima. A dióbél hártyája sárgás. A dióbél aránya 43 %, nagyrészt felesen
bontható ki, kiváló ízű.

Karlstätter späte Svájci diófajta. Erős növekedésű, késői kihajtású.

Kasni grozdasti Jugoszláviai diófajta, Szlovéniában jelenleg is foglalkoznak vele. A neve
alapján kései, fürtös dió.

Kasni rodni Jugoszláv dió, neve kései, bőtermőt jelent. Az újvidéki mezőgazdasági fakultáson M. Koracs szelektálta ki,
munkatársaival. Rövid vegetációs időt igényel, tavasszal valóban későn hajt ki, a tavaszi fagyok kevésbé veszélyeztetik.
Öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak. Valóban bőtermő. Átlagos diósúlya 12 g. Hiányossága az alacsony bélkihozatali
arány.

Kaspura Grúz fajta.

Katan kioynah Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.

Kentucky Giant Amerikai diófajta, 1943-ból. Hidegtűrése nem kielégítő. Megfelelő megporzás esetén terem jól. Diója igen
nagy. A bél a héjat jól kitölti, világos, jóízű.

Keskin Török diófajta.

Killinger Szlovéniában kísérleteznek vele.

McKinster Kárpáti eredetű dióból az Egyesült Államokban, Ohioban, Columbusban felnevelt fajta. Növekedése
rendkívül erőteljes. Le se merem írni, mekkorát nő évente, úgyse hinné el tisztelt Kollégám. Már ötévesen teremni kezd,
évente rendszeresen terem.

Kirschnuss Németországban és Svájcban szaporított diófajta, érdekessége a bélhéj piros színe. Nevét a cseresznye színéről
kapta. Fája nagy, öntermékeny. Érési ideje október. Diója nagyméretű, a bél ízét lágyként jellemzik. 



Kisinyovszkij (Kisinevszkij I 33) Chisinau néven tárgyalom.

Kispek Oroszországi fajta, a Kaukázusból. Diója talán a legapróbb, 21-
22 mm-es. A bél aránya igen magas, 59 %.

Kliskivszki (Klishkivsky, Kliskovszkij) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki
kutatóállomás diója. Jól termő fajta. A fa nagy koronát nevel.
Csúcsrügyön terem. Rendkívül korán, augusztus végén- szeptember
elején érik. Diója hosszúkás, ovális, súlya 10,9-13,3 g. A dió héja
szilárd, közepesen vastag 1,2 mm-es. A belső válaszfal vékony. A dióbél
aránya 48,85-49,96 %. A dióbél olajtartalma 67-71 %.
Gombabetegséggel szemben viszonylag ellenálló. 

Klopping Jelentéktelen kaliforniai dió.

Klösz Svájci dió, Hans-Sepp Walker szaporítja. Véleménye szerint a legígéretesebb svájci egyed. Nagyméretű diókat terem,
átlag 22 g-osakat. A diótermés hossza 55 mm, szélessége 40-46 mm. Vékonyhéjú, de egyes diókon a varrat erősebben fejlett.
A dióbél súlya 8,7 g, igen nagy, a dióbél aránya 40 %. A dióbél világos színű, jó aromájú. 



Klosternod (a második o ö-nek ejtendő) Dán diófajta, Odense-i, a második legelterjedtebb fajta Dániában. 1938 óta
termesztik. Diója jó kinézetű, dióbelét jónak mondják. 

Kolstrups Kaempe Dániában LarsWestergaard által fellelt nagydiójú diófa. Nagy reményeket fűznek hozzá, mert jellemzően
kettős termése van, hajtásonként, sőt, látjuk, termése potenciálisan csoportos. Friss diónak jó, ugyanúgy, mint a Kappels
Kaempe. 

 
 

Kosztyuzsenszkij (24) Vagy Costiujeni. Szovjet-moldáv dió. Kutatók 1962-ben szelektálták moldáviai diófák közül. Állami
fajtaelismerést 1980-ban kapott. Fája erős növekedésű, vastagtörzsű, a kéreg szürkés, hosszában prizmatikusan
behasadozott. A fajta a téli fagyoknak jól, a betegségeknek mérsékelten áll ellen. Koronája nyomott gömbalakú, mintegy 12
m átmérőjű, sűrű. Vázágai erősek, egyenes növésűek. Vesszői átlagosak, sötét színűek. Virágzása középidejű. A barkák 5-7
nappal nyílnak a nővirágok előtt. Bőven és rendszeresen terem. Szeptember második dekádjában érik. Diói kiegyenlített
méretűek, átlagosan 40 mm hosszúak, 38 mm szélesek, 39 mm mélyek. Az átlagos diósúly 14,5 g. A dió alakja tojásdad,
keresztmetszete köralakú. Alapja kerekded, csúcsa is. Az alapi nyílás átlagos. A dió színe kávébarna, felszíne barázdált.
Varrata gyenge. A dió héja viszonylag vastag, de könnyen törhető, a belet jól elengedi. A dióbél a héjat jól kitölti, üres tér
nélkül, bélaránya 51 %. A dióbél minősége kiemelkedő. Színe sárga, állaga roppanó, finom aromájú, jóízű. Belső hártyája
sárgás kávébarna színű.

A fajta hivatalos leírása: 





 

Koszycki Újabb, 2005-ös lengyel diófajta Krakkó közeléből, Koszyc községből. B. Dudek fajtája, akinek Marcyporębie-ben
van faiskolája. Korai kihajtású. Nagyméretű diója van, vékony héjjal. A bél aránya jó esetben 49 %. Dióbele a héjat jól
kitölti, világosbarna, kellemes ízű. 

 
 

KR-1 Újabb neve: Gültekin-1. Újabb török dió, többféle termőhelyre is ajánlják. Erős, felálló koronája van.
Hímelőző virágzású. Virágzása állítólag elkerüli a fagyokat. Szeptember közepén érik. Gyakran párosával termi
dióit. Diója tetszetős, jó minőségű. Átlagos diósúlya 11-14 g. Bélaránya kérdéses, írnak 40 %-ot és 66 %-ot is. Az
átlagos bélsúly 7,2 g. A bél a héjat jól kitölti. A Bilecik jól porozza. 



 

KR-2 Újabb neve: Yavuz-1. (Magyarul: szép, jó, friss.) Újabb török dió, szintén hímelőző virágzású. Átlagos
diósúlya 17,4 g. Bélaránya 55 %, az átlagos bélsúly 9,7 g. 

 

P1-Kriara Görög diófajta. Kisméretű, 10-13 g súlyú diója van. A dió kerek alakú. Héja jól, kézzel is törhető, vagy egy kés
segítségével szétfeszíthető. A dióbél telt. 



P2-Kriara Görög diófajta. Diója nagy, 15-25 g súlyú. Alakja kerek. 

P4-Kriara Görög diófajta. A dió mérete közepes, 12-15 g-os. Alakja hosszúkás, a héj felülete dombordad, durva, mégis
rendkívül tetszetős. 

P5-Kriara Görög diófajta. Diója nagyon nagy, 20-35 g súlyú. Alakja ovális, a héj textúrája durva, domború. 



Kriuljanszkij Ismeretlen moldáv fajta, Criuleni faluból. Rendkívül korai érése teszi említésre méltóvá.

Krnc Szlovén fajtajelölt. Kései, májusi kihajtású.

Krunszki Bolgár diófa, faanyagtermelési célra.

KSÜ-5 Újabb török dió, nőelőző virágzású. Átlagos diósúlya 23 g. Bélaránya 49 %, az átlagos bélsúly 11,5 g. 

(Kérem tisztelt Kollégámat, ne tévessze meg a kép felirata, a kép valójában a KSÜ-5 fajtát mutatja.)

KSÜ-14 Újabb török dió, szintén nőelőző virágzású. Átlagos diósúlya 12,5 g. Bélaránya 59 %, az átlagos bélsúly 7,3 g.

Kubanszkij Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, a bél aránya kimagasló, 56-57 %.

Kullu Valley Indiai dió, a Himalája völgyeiből, 1500 m magasságból.

Kurmarker Német diófajta, Nr. 1247 szám alatt ismertetem.

Kwanten reuzennoot Holland óriásdió, Groningentől északra szelektálták. A dió méretével tűnik ki. Fája nagyra növő.
Koronája elágazó, szétterülő. Rügybomlása középkésői. Öntermékeny vagy apomiktikus, porzófajtát nem igényel. 



Ky Giant Egyesült Államok-beli, Kentucky-i nemesítés, 1943-ban ismerték el. Jól termő, öntermékeny fajta. Nagy, vékony
héjú diója van. Dióbele jóízű.

 

A termesztett diófajták L
 

L44 Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.

La Nava 1 Spanyol diónak gondolom.

Lake és Lake Bluffs A kárpáti fajtakörbe tartozó, az Egyesült Államokban és
Kanadában termesztett fajta. Szlovákiában, Németországban is ültetik. Az USA
Illinois államában, Bluffs-ban szelektálták ki, 1954-ben került elismerésre. Fája 10
m-esre nő. Igen jól bírja a téli kemény hidegeket. Az indiai hegyvidéki kísérletekbe
is bevonták. A szélsőségesen rossz termőhelyek kivételével minden termőhelyre
ajánlják. Középerős növekedésű. Szép koronát nevel. Gyorsan termőre fordul,
legfeljebb közepesen termékeny, más leírás szerint bőtermő. Harmadik leírás szerint
átlagosan, de rendszeresen terem. Bár öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak,
mégis termékenyülési problémái szoktak lenni, ezért jobb, ha porzófajtája is van.
Diója közepes-nagy, kb. 74 db van 1 kg-ban. Ovális, kemény héjú (más leírásban
vékony héjú). Jól tárolható. Törhetőségét is átlagosnak mondják. Jó minőségű, 50-
53 %, barna színű, átlagos ízű dióbelet tartalmaz. Más leírás szerint dióbele jó,
ízletes. Dióbele telt, a héj a belet szorosan fogja. Más diófajtáknak jó pollenadója.
Németországban ültetvénybe és házikertbe egyaránt ajánlják. Baktérium-
ellenállónak mondják. 



Lalande Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Kiszorult a termesztésből, mert a Marbot sokkal
többet terem. Nagyon korán virágzik, termésbiztonsága ezért is alacsony. Dióolaja rendkívül finom. Két változata volt, az
apró diójú és a nagy diójú, ezek közül ez utóbbit őrizte meg egy Souillac-i faiskolás, M. Linard.

Lampoc lásd: Lompoc.

Lanfrey (tévesen Lanfray) Francia fajta, Léon Treye faiskolás nemesítése Claix-ből, Grenoble-tól délről. Bár dióbele jó
minőségű, világos, könnyen kinyerhető, üzemi méretekben soha nem termesztették, mert terméshozama alacsonyabb annál,
hogy a diótermesztők érdeklődését felkeltse. Az Egyesült Államokban kb. 100 éve próbálták ki.

Lang Thacha Indiai dió a Himalájából, 2000-2500 m magasságból.

Lange van Lod Holland óriásdió, Frans Geraets elnevezése és szaporítása. 

 

Lara Francia fajta. A Franquette és
az amerikai Payne keresztezéséből
származik. Spanyolországban is
terjed. Próbálkoznak vele
Szlovéniában is, Argentinában is.
Középerős növekedési erélyű, közepes
méretű fa, szétterülő habitusú
koronával. Gyorsan termőre fordul.
Oldalrügyön is terem, nagy termőképességű.
Rügyfakadása korai, a tavaszi fagyok veszélyeztetik.
Nőelőző virágzású. Korán, szeptember harmadik harmadában érik. Diója nagyméretű, 32-38
mm-es, 10-13 g-os. Alakja gömbölyű. Héja vékony, kemény, kevéssé barázdált. Magbele
világos színű, a bél aránya 45-51 %. Dióbele kellemes, enyhe ízű. Van, aki a legjobb ízű diónak mondja. Intenzív
sövényültetvényekbe alkalmas. A Noceto olasz szövetkezet érdekeltségi körébe tartozó diótermesztők kizárólagos fajtája. A
francia frissdió-értékesítés nagy részét a Lara adja. Héjasan értékesítik legnagyobbrészt. Béldiónak kevésbé alkalmas, mert
bele a szárítás, tárolás során apad. Baktériumfertőzésre fogékony. A Lara Magyarországon is kipróbálásra került, egy
dunántúli diós gazdaságban van mintegy 50 fás állománya. Az ottani tapasztalat szerint legfőbb hibája, hogy hazai
körülmények között túl sok léha szemet termel. Pieral-Lara: Nem vagyok biztos abban, hogy a Pieral-Lara külön fajta lenne,



szerintem csak a Lalanne faiskola márkaneve, mert leírása megegyezik a Laráéval.

Lara nővirága virágzáskor és utána: 

Sűrűn ültetett dióültetvény Lara fajtából: 



Diósövény Lara fajtából: 

Reklámkép a Laráról: 



Diója: 

 

Lassigné Francia fajta.

Latarelle Nogarelle néven emlíve.

Leiaoning vagy Liaoning Ezen a néven egy sor új, oldalrügyes kínai diófajta került termesztésbe. Jellemzőik:

Fajta neve Oldal-rügyes? Oldalrügyesség aránya % Dió átlagsúlya g Dióbél átlagsúlya g Bélarány Héj vastagság mm Dióbél színe
Liaoning 1 igen 90 9,4 5,6 59,6 0,9 Extra világos
Liaoning 3 igen 100 9,8 5,7 58,2 1,1 Világos



Liaoning 4 igen 90 11,4 6,8 59,7 0,9 Világos
Liaoning 5 igen 95 10,3 5,6 54,4 1,1 Világos
Liaoning 7 igen 90 10,7 6,7 62,6 0,9 Extra világos
Liaoning 8 igen 90 11,3 5,9 52,4 1,3 Extra világos

Leopold Lengyel diófajta. Mérsékelt növekedésű és terjedelmű fája van. Jól bírja a téli hideget. Közepesen termékeny fajta.
Közepes méretű, gömb alakú, nem túl vastag és viszonylag sima héjú diója van, a bél nem tölti ki teljesen a héjat.
Betegségekre fogékony. 

Leto Ismeretlen. Egy spanyol kísérletben említik.

Liakhvi Grúz fajta.

Liaohe 1, 2, 4 Kínai diófajták a Liaoning-i kutatóállomásról.

Közülük az 1-es 1980-ban került elismerésre. Erős növekedési erélyű, betegség-ellenálló, hidegtűrő fajta. Átlagos diósúlya 9,4
g, a dió héja 0,9 mm vékony. Bélaránya 59,6 %. 

A Liaohe 2 1989-es keltezésű. Tulajdonságai mint az 1-esé. Diósúly 9,8 g, héjvastagság 1,1 mm, bélarány 58,2 %. 

A Liaohe 4 1990-es. Tulajdonságai szó szerint azonosak a 2-esével. 



Lightening Újabb amerikai diófajta, nagy reményeket fűznek hozzá.

Lipin 1 és 2 Kínai diófajták, a Liaoning-i kutatóállomás fajtái. 

Fajta neve Oldal-rügyes? Oldalrügyesség aránya % Dió átlagsúlya g Dióbél átlagsúlya g Bélarány Héj vastagság mm Dióbél színe
Lipin 1 nem 0 9,7 6,7 70,0 0,6 Extra világos
Lipin 2 nem 0 13,5 9,1 67,4 0,7 Extra világos

Littlepage A kárpáti fajtakörből származó korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein található.  

Livermore Pontosabban: Robert Livermore. A Kalifornia Egyetemen a Howard és egy francia vörös levelű dió (J. regia var.
purpurea) keresztezéseként állították elő, 1991-ben. Az apai vörös levelű dió dióbelét borító hártya barnásvörös volt, a
Livermore-é vérpiros. A keresztezés eredményeként létrejött 12 értékelhető utódból hatnak szokásos bélszíne volt, hatnak
pedig piros. A legkorábban, legbővebben termőt emelték ki Livermore néven, de termésmennyisége nem kiemelkedő.
Oldalrügyön is termő fajta. Tavasszal a Chandler után hajt ki, Kaliforniában április közepén. Október első hetében érik,
közepes-jó termőképességű. Diója erős héjú, jól zárt. Mérete kicsi-közepes. A dió béllel jól kitöltött, és könnyen törhető. A
dió átlagsúlya 14,8 g, a bélé 7,1 g, a bélarány 47,9 %. Vörösbélű diója van, a dióbél húsa világos színű, csak a dióbél hártyája
vörös. 



A Livermore leszármazása: 

Lixiang 2011-ben elismert kínai diófajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája. Késői érésű.

Lombarde Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.

Lompoc Kaliforniai fajta, a Davis Egyetemen állították elő. Meleg éghajlatot
igényel. Fája mérsékelten nagyra nő, későn fordul termőre. Koronája szétterülő.
Csúcsrügyön terem. Kihajtási ideje közepes, megegyezik a Payne idejével.
Európában korai, ezért fagyveszélyes. Nagy melegben napégésre hajlamos,
olyankor dióbele zsugorodik. Termőképessége közepes. Érése középidejű. Diója
nagy, elliptikus, csúccsal. Dióbéllel nem egyenletesen telt. Ha igen, dióbél-tartalma
59 %. Dióbele világos vagy barnás színű, állaga lágy, máskor rágós, gumiszerű,
olajos állagú. Unalmas ízű. Betegségek iránti fogékonysága átlagos.

Looking glass Amerikai fajta, valószínűleg kárpáti eredetű. A téli hideget jól viseli.
Szeptember harmadik hetében érik. Bőtermő. Diója nagy, gömbölyű, vékony héjú. Átlagsúlya
22 g. Dióbele világos, édes.

Lot Régi Périgord-i francia fajta, Nave néven ismertetem.

Lozeronne (más néven Petite Ronde) Francia alanyfajta, kiváló eredéssel. A Grenoble-i
termőtájon legáltalánosabban használt közönséges dió alany. Diótermő fajtaként is megállná
helyét, egyetlen hátránya a diók apró mérete. Diója kerek, a Chaberte-re hasonlít. Szüretkor
jól szárítható, a dióbél könnyen válogatható. Bélaránya magas. A dióhéj sima, világos,
könnyen törhető, gyenge. Dióbele fehér, jóízű. A fajtát faanyagtermelésre alkalmasnak
tartják.

Lu Guang és Lubo (más néven Lübo) Jól törhető kínai diófajták. Hszincsiangi eredetűek, a henani kutatóállomás fajtái. A
Lübo 1989-ben kapott elismerést. Korai érésű, oldalrügyes fajta, jól termő. Gazdag lösztalajt igényel. Adatai:

Fajta neve Oldal-rügyes? Oldalrügyesség aránya % Dió átlagsúlya g Dióbél átlagsúlya g Bélarány Héj vastagság mm Dióbél színe
Lübo igen 80 11,0 6,5 59,0 1,0 Extra világos



Luhe 1 2011-ben elismert kínai fajta, a hszincsiangi, shandongi gyümölcstermesztési intézet fajtája. Kettős hasznosítási célra,
dió- és faanyagtermelésre szánják. 

Lufeng és Luxiang A shandongi intézet jelenleg (2012) még nem elismert fajtajelöltjei. Korai érésidejűek. A Lufeng diója 12,7
g-os, 66,6 % bélaránnyal. A dió héja 1,1 mm vastag. 

Luguang A shandongi intézet elismert fajtája. Korán érő. A dió átlagsúlya 16,7 g. Vékony, 0,9 mm-es héjú. A dióbél aránya
59,1 %. A bél olajtartalma 68 %, fehérjetartalma 25,1 %. 

 

A termesztett diófajták P-R
 

(A P-jelű görög diófajtákat Kriara néven említem.)

Pacana Spanyol diófajtának mondják - ha igaz.

Pacenzia és Panuzzara lásd Motta



Pamjatyi Szadka (Kiskert emlékei) Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as
években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5,5 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös
dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen akár 20 dió is nőhet, az oldalrügyekből csoportos termés
fejlődik, 2-4 db dióval. A fa bár kistermetű, évente 20-25 kg száraz, héjas diót megad. A diók
átlagmérete 14,9 cm 3, átlagsúlya 8,4 g. Dióhéja 1,3 mm vékony. A dióbél aránya 54,5 %.

Papple Kanadai diófajta Ontarióból. Diója nagyméretű. Baktérium-ellenállónak mondott fajta.

Parisienne Francia fajta. Egy faiskolás, Croizet-Paris állította elő a
Grenoble-i termőtájon, Vinay-ben. A Grenoble-i termőtájon
jellemzően a Vercors-hegység lábánál termesztik. Gyengébb talajon is
megfelelően díszlik. Olasz és szlovén kísérletekben is résztvesz, száz
évvel ezelőtt az Egyesült Államokban is kipróbálták. Baltet Károly
1885-ös jellemzése a Parisienne fajtáról: "Gyümölcse elég nagy, hosszúdad, majdnem oly magas a csúcsánál, mint a fenekén;
magja telt, fája erőteljes, későn virágzik és termékeny. Csemegének jó."

Fája erőteljes. Későn fordul termőre, és alternatívan terem. Későn hajt
ki tavasszal, április végén-május elején. Virágzása erősen nőelőző,
barkái május első felében, nővirágai május második felében nyílnak.
Érési ideje középkései-kései. Gyümölcse francia viszonylatban nagy,
31-32 mm-es, kerekded-elliptikus. Diója nehezen szárad, ezt a
hátrányos tulajdonságát több leírás is megerősíti. A bél a héjat jól
kitölti, aránya 49 %. A dióbél könnyen kinyerhető. Dióbele illatos,
fehér, a dióbél héja igen szépen erezett. Bakteriózisra és gnomóniára

meglehetősen kevéssé fogékony. Porzónak a Meylannaise-t és a Ronde de Montignac-ot ajánlják mellé. A termesztésből a
Franquette szorítja ki fokozatosan, jelenleg a grenoble-i dió 12 %-át adja. 



Partap Indiai dió.

Patti és Patti 3 Jelentéktelen olasz diók.

Payne Mandzsúriai dió francia fajtával való keresztezésével Kaliforniában előállított,
meglehetősen régi fajta, Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik. Olaszországi
kísérleteknek is alanya. Közepes méretű fája, gömbkoronája van. A csúcsrügyeken kívül
80-90 %-ban oldalrügyeken is terem, géppel metszett sövényültetvényekbe ajánlják. Korán
termőre fordul, igen jó termőképességű. Téli hidegigénye 500 óra. Tavasszal nagyon
korán hajt, ezért a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Virágzása enyhén nőelőző, de hím- és nővirágai
virágzási ideje jól egybeesik, nem kell hozzá porzófa. Ha mégis, a Chico-t, Tehama-t vagy a Hartley-t
ajánlják. Korai érésű. Diója kicsi-közepes, ovális, 31,4-33,3 mm-es, átlagosan 19,5 g-os. A héj vékony, az alapi részen jól
zárt. A bél aránya különböző leírások alapján 48-51-53 %, a bél átlagsúlya 5,7 g. 50 %-a világos minőségű, vagyis a bélszín
jellemzően sötét. Nedves, csapadékos vidékre nem ajánlott, mert a baktérium-fertőzésre igen fogékony. Ma már génbankban
is őrzik, az újabb kaliforniai fajták kinemesítésének alapanyagát képezte. Egyik közvetlen leszármazottja a Pedro, amely a
hazai bőtermő, oldalrügyes diófajták apai szülője. a termesztők főleg a kis dióméretet kifogásolják.

A Payne egy hazai egyedének termése:

 



 

Pedro (UC54-113) (más forrás szerint 53-113)
Kaliforniai fajta, a Davis Egyetemen E. Serr
nemesítette ki, a Conway Mayette és a Payne
keresztezésével. Ősei között a francia és a
mandzsúriai rasszok szerepelnek. Franciaországban,
Spanyolországban és Új-Zélandon is termesztik,
olaszországi kísérletekben is résztvesz. Amerikában
1952-ben, Magyarországon 1983-ban kapott állami
elismerést. Közepes növekedési erélyű, kisebb, szabálytalan koronát nevelő fája van. Termőre
fordulását közepesen későiként jellemzik, más diófajtákhoz viszonyítva. A kifejlett fa mérete
csak 2/3-a a többi kaliforniai fajta nagyságának. Tenyészterületét 9 m-ben adják meg.
Ágrendszerének hibája, hogy még
vastagabb ágai is évről évre - hol egyik, hol
másik - erősen lehajlanak, a fa körüli
művelést akadályozzák. Ágai gyengék,
vihar hatására, vagy a termés súlya alatt
gyakran törnek. Igen korán termőre fordul,
bőtermő. Ha hinni lehet a fajtaleírásnak,
téli mélynyugalmi idő elég számára 16 nap. Hazai viszonyok között az kétségtelen, hogy a tél második felében fagymentes
napokon erőteljesen nedvedzik. Fagytűrése a magyar viszonyoknak is megfelel. Most, hogy az utóbbi 150 év ötödik
leghidegebb telén túl vagyunk, megállapíthatjuk, hogy erős hideg télen fagytűrése nem éri el a hazai diókét, koronája a tartós
-20 C°-nál hidegebb idő miatt részben fagykárt szenvedett. Nem ajánlják késői
fagyoktól veszélyeztetett területre, de virágzás idején tapasztalataim szerint az
évek túlnyomó többségében nem szenved fagykárt, még a kárpáti rasszhoz
tartozó hazai fákkal is felveszi a versenyt e tekintetben. Rügyfakadási ideje
közép-kései. Virágzása erősen nőelőző, a nővirágok jóval a barkák lehullása
után nyílnak, általában a fagyosszentek után. Átlag 63 %-ban hoz oldalrügyön
is termést. A szüret ideje alatt elnyújtottan érik, a legkorábbi fajtától a
legkésőbbiig. Gyengébb termőhelyi adottságú területen vagy erősen meleg
éghajlaton termését nem tudja megfelelően kinevelni, "papírhéjú", apadt belű gyümölcsöket hoz.
Hőségben napégés veszélyezteti. Diója kicsit hosszúkás, az alapi részen jól zárt, hazai viszonyaink között 31, Kaliforniában
38 mm-es. Átlagos diósúlya 10-15 g. A bélarány 50-52 %, más leírás szerint 43,7 %. A dióbél átlagsúlya 6,9 g. A dióbél ízét
édesnek mondják külföldön, de a magyar fajták ízét, édességét nem éri el. A magyar diófajták továbbnemesítésébe vonták be
Érden, a bőtermő, oldalrügyes újabb hazai diófajták apai szülője. Magyarországon 2006 óta hivatalosan nem szaporítható.



 

 

 



 

 



Bár már hivatalosan nem szaporítható, a Pedro további fajtaelőállítási munkának még most is alanya. Például a P-391-es
sorszámú ígéretes jelöltnek anyai szülője. Lehet, hogy a jövő egy fontos fajtáját látjuk?



 

 

Az utolsó képhez egy apró megjegyzés: Homályos. Mint a jövő. A Mediterráneumban lehet, nagyobb jövője lesz a Pedrónak.
Nézzük meg, milyen jól terem Bursában (Törökország). 



 

Pekingi dió lásd a Beijing fajtákat

Perry Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti rasszból származik. Jó hidegtűrő. Oldalrügyeken is terem. Középkésőn,
szeptember harmadik hetében érik. Jó betegség-ellenálló.

Perthe Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.

Perustrinski Bolgár diófajta.

Pervomajszkij Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, dióbél-aránya 49 %.

Pescasseroli Újabb, még elterjesztés előtt álló olsz diófajta.

Pesciansch Számomra ismeretlen diófajta. Lehet, hogy azonos a Pestisani román fajtával. Kiemelendő, hogy bár a dióbél
hártyája sötétbarna, húsa fehér. 

 

Pestisani Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomás fajtája a Déli Kárpátokból. Erős növekedésű, jól termő fája
van. A téli hideget jól tűri. Virágzási ideje középkései, a virágzás típusát hímelőzőként jellemzik. Középkései érésű,
szeptember második felében érik. Diója ovális, átlagosan 10 g súlyú. A dióbél aránya 46,4 %. A dióbél színe tetszetős
sárgásfehér. Betegségellenálló.

Peternuss Svájci fajta. Kihajtása korai-középkorai, fagyveszélyes. Termőképessége viszonylag gyenge. Diói nagyok, felületük
barázdált. Nagyságuk eltérő, minőségük is. Betegségekre közepesen fogékony fajta. Frissdió-értékesítésre alkalmas csak.
Szárazon dióhéja sokszor "cinegés", üres, a dióbél gyakran penészes. A dióbél íze a mogyoró ízére hasonlít.



Petite Impente Nogarelle néven említve.

Petite Ronde Lozeronne néven tárgyalom.

Petovio Írják Peto Vio néven is. Szlovéniai kísérletekben szereplő fajta.

Piemonteser Olasz tájfajta lehet, Svájcban említik.

Pieral-Lara Új diófajta. Franciaországban, Gironde-ban Saint-Maixant községben a
Domaine de Lalanne faiskolában nevelték fel, a Payne magoncai közül. Gyenge
növekedésű fajta, ezért azt ajánlják, hogy feketedióra oltva ne szaporítsák, csak
közönséges dió alanyon, vagy olyan hibriden, aminek erős a növekedése. Termőre
fordulása gyors. Tavasszal korán hajt, Bordeaux-ban április 10-20. között, nyolc nappal a
Franquette előtt, ezért fagyveszélyesnek tartják. Virágzása is korai, erősen nőelőző
jellegű. Bordeaux-ban április 25-május 8. között hozza porzós virágait, nővirágait pedig
május 6-22. között. Bőven termő, jó talajon termőképessége meghaladja a Franquette-ét.
Korai érésidejű, szeptember végén-október elején érik. Diója kerekded-tojásdad, nagy.
Dióbele jó minőségű. Bakteriózisra érzékeny, főleg a hajtásai.

Pillnitzer Große NDK-ban, Drezda-Pillnitzben szelektált német fajta. Csehországban további nemesítési munkákba vonták be.

Pinszki Fehérorosz diófajta, magonc diókból szelektálva. 2000-ben kapott állami elismerést. Hazájában
nagy reményeket fűznek hozzá. Fája gyors növekedésű, nagy méretű. A korona közepesen sűrű,
gömbalakú. Kiültetés után 5-6 évvel kezd teremni. Virágzása hímelőző. Bőtermő, az évenkénti terméshozam
megfelelően kiegyenlített. Középérésű, szeptember végén érik. Diója közepes méretű, a diók mérete
közepesen kiegyenlített, alakja ovális, gyenge karimával. Alapjuk kerekded, csúcsuk tompa. Az átlagos
diósúly 8,6 g. A héj vastagsága átlagosan 1,2 mm. A dióbél átlagos aránya 40,5 %, színe sárgásbarna. Asztali dióként
ajánlják. Betegségekre mérsékelten fogékony.

Pioneer Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, a Payne leszármazottja. E. Serr nemesítése 1950-ből. Meleg éghajlatra
való. Európában korai kihajtása miatt fagyveszélyes. Igénytelennek tekintik, de Európában erősen betegség-fogékonynak
találták. Diója durva, kisméretű. A dióbél kinézete tetszetős, íze átlagos.

Pjatyiletka Orosz fajta a Kubáni alföldről. Diótermő, de csak mint alanyfajtát említik.

Placelle Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Késői érésű. Diója kicsi, gömbölyű, vékony, sima
héjú. A dióbél nehezen nyerhető ki. Nem szívesen foglalkoznak vele, termesztésével felhagynak.

Placentia Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. A hideg teleket nem viseli el. Virágzása nagyon korai. Korán,
szeptemberben érik. Közepes méretű, tojásdad, vékony, sima héjú, jól törhető diója van. Világos, telt, kellemes ízű bele van.
Porzófajtát nem igényel. A fajta fő erénye, hogy a piacon korán jelenik meg. Hátránya, hogy diója szárításkor szétnyílásra
hajlamos.

Pleureur Francia fajta.

Plovdivski Bolgár eredetű fajta. Termesztik Szlovéniában, Hollandiában, Angliában, Kanadában is. Dániában is propagálják,
a Westergaard faiskolában. Közepes méretű fa. Jellemzően szétterülő, terebélyes koronát nevel. Virágzását leírták
hímelőzőnek, de nőelőzőnek is, valószínűleg eltérő éghajlati körülmények között változik a virágzás jellege. Egyébként
kihajtása, virágzása korai, április végi. Porzófajta kell hozzá, bár részben öntermékenyülő. Termőképessége közepes.
Hosszúkás, nagy diót terem, átlagosan 17,2 g-osat, diója kemény héjú. A bél aránya a különböző leírások szerint 50-60 %.
Dióbele átlagosan 8,6 g-os, kiemelkedően jóízű. A betegségeknek ellenáll. Porzófajtaként jól porozza a Buccaneer, a Coenen
és a Rita. Faanyagtermelésre is ajánlják. 

 



Podarok Valentinü Magyarul: Valentina ajándéka. Ukrán fajta, a nikitini botanikai kert
fajtája. Fája közepes növekedési erélyű. Szeptember első dekádjában érik. Diói nagyok,
kerekdedek, átlagosan 27,3 g súlyúak. A dióhéj színe halványbarna, vastagsága közepes.
Kemény. A héj belső felülete sima. A dióbél a héjat 90 %-ban tölti ki, feles dióbélként jól
kinyerhető. A bélarány 60,5 %-os. A dióbél hártyája világosbarna színű, a dióbél jó
minőségű, kiváló ízű.

Poe Régi kaliforniai, Lake County-i fajta, Oscar Poe szelektálta 1900-ban, Lakeport
közelében. Ma már génbankban őrzik. Középkései kihajtású, csúcsrügyön termő.
Hímelőző, alacsony termőképességű. Diója vastag héjú, alacsony bélarányú. Rendkívül jó
ízű, alacsony csersavtartalmú. A köztermesztésben ma már csak néhány öreg fa található belőle.

Pomeroy Régi amerikai fajta New York államból, E.C. Pomeroy nemesítése. Jól, vékony héjú diót termő fajta. A bél a
dióhéjat jól kitölti, jó alakú, jóízű. Késői virágzása miatt a fagyokat elkerülheti. Önbeporzó, mert kétféle virágzata egyidőben
nyílik.

Poorman Régi amerikai fajta.

Praeparturiens Valamikor ilyen név alatt szerepelt egy francia fajta, amit
Amerikában is kipróbáltak. Részletesebben Fertile néven.

Premice Olasz tájfajta.  

Pride of Ventura Amerikai fajta. Diója félkemény, jól zárt, értékes dióbéllel.

Prikarpatszkij Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája.
Koronája nagy, kerek. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén érik. Diója
11,2-13,5 g súlyú, keresztmetszete kerekded. A dióhéj átlagos-vékony, 1,2
mm-es, ugyanakkor erős. A dióbél jól kifejthető. A dióbél aránya 50,0-51,5
%. A dióbél olajtartalma 69-72 %. Gombabetegséggel szemben
rezisztensnek mondják.

Profszajuznüj Oroszországi szovjet fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 44 %.

Proslavski Bolgár fajta, Hollandiában és Angliában is termesztik. Fája erős növekedésű, szétterülő. Jellemzően nagy
leveleiről és sötétzöld lombjáról ismerhető fel. Virágzása késői, júniusi, mérsékelten nőelőző, a kétféle virág nyílási ideje
részben átfedi egymást. Porzófajta kell hozzá, bár részben önmagát is termékenyíti. Közepes termőképességű. Diója hosszú,
keskeny, szélessége csak 32 mm-es. Kemény héjú. Bélaránya 51 %, más forrás szerint 60 %. Kiváló ízűnek mondják.
Porzófajtának a Buccaneer-t ajánlják hozzá. 



Protoka Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, a bél aránya 52-53 %.

Pukšič Szlovén fajtajelölt, a ljubljanai egyetem fajtajelöltje. Nevét helytelenül Puksinnak is írják. Kései kihajtású. Diója
tetszetős, gömb alakú, átlagban legeljebb 31 mm-es méretű, de jó gyümölcsminőségű. A baktériummal szembeni ellenállósága
megfelelő. 



 

Purpurovüj Pirosbelű dió Ukrajnából, a nikitini botanikai kertből. Fája közepes növekedési
erélyű. Szeptember második dekádjában érik. Diói igen nagyok, 37,8 × 35,0 × 31,9 mm-
esek, egyöntetűek. Alakjukat alapjuknál kúposnak, csúcsuknál kerekdednek írta le a fajta
nemesítője. (A kép alapján fordítva gondolom.) A diók átlagsúlya 15 g. A bélarány 56,0 %.
A héj belseje fényesen sima, a bél hártyája bíborvörös, erről kapta nevét. A dióbél színe a
nemesítő szerint "gyöngyfehér, galambszürke árnyalattal". A dióbél íze édes.

P1 125249 és P1 159568 Kaliforniai fajták, ma már génbankban őrzik.  

Quenouille (más néven Moussine). Francia fajta a Dordogne völgyéből. Fája közepes méretű. Későn fordul termőre,
termékeny. Elég későn érik. Gyümölcse kicsi, szögletes. Héja vékony, jól törhető. Magas bélkihozatalú.  

Rače-866 Szlovén fajtának gondolom.

Rajouri Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.

Rasna Szerb diófajta, az újvidéki mezőgazdasági fakultáson M. Koracs szelektálta ki. Rövid vegetációs időt igényel.
Öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak. Diója 14 g-os, a dióbél aránya 52 %. 



Recea Számomra ismeretlen, valószínűleg moldáv diófajta. 

 

Red Danube (angolul), Rode Donaunoot (hollandul) Rote Donaunuss név alatt ismertetem.

Reda Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről. Télálló, oldalrügyön is termő fajta. Diója közepes méretű, vékony héjú.
Baktérium- és gombaellenálló. Az Egyesült Államokban a melegebb vidékekre ajánlják. Ugyanezen a néven egy kisebb
jelentőségű olasz dió is fut, elképzelhető, hogy Amerikában is ugyanerről a fajtáról van szó.

Redon lásd: Ronde de Montignac.

Rego Azt hiszem, kaliforniai fajta, de ilyen néven egy portugál diót is számon tartanak.

Remšak Szlovén fajtajelölt, erős növekedési eréllyel, sűrűn ágas koronaszerkezettel.

Rendede ? Létezik ilyen nevű török diófajta? Egy magyarországi tudományos kutató említette egy tanácskozáson. Rendede
török szó, magyarul azt jelenti, hogy reszelt. Dehát bármelyik diófajta bele reszelhető. Nem, egyszerű elírás egy török kutató
részéről, amit a tudományos világ átvett. A francia Ronde de Montignac vagy Ronde de Galaure fajtákról van szó.  



Resowia Más néven Albigowa 101. Lengyel fajta. Fája középerős növekedésű, idősebb korban
jellemzően lelógó ágakkal. Hím- és nővirágai megközelítően azonos időben nyílnak.
Szeptember második felében érik. Diói közepes nagyságúak, kissé oválisak (2,8–3,5 cm x 2,8–
3,2 cm x 2,7–3,0 cm). A dióhéj vékony. A dióbél közepes méretű, világosbarna színű, édes-
fanyar ízű. A dióbél a héjat jól kitölti, a bél aránya 50 %. Korán termőre fordul, nagy
betegség-ellenállóságot mutat. A téli fagyot jól bírja. Kiemelkedő termőképességű. Közvetlen
étkezési célra és édesipari felhasználásra egyaránt jó.

Rex (W 152, vagy C/152) 1997-ben elismert Új-Zéland-i fajta. Nemesítője Rex Baker. Gyors
növekedésű, viszonylag kistermetű, bőtermő fajta. A metszést jól tűri. Késői kihajtású, késői virágzású, ezért elkerüli a kései
fagyokat. Diói kicsik, kerekek, világos színűek, gépi törésre alkalmasak. A bél aránya 45 %. A dióbél világos, sima, édes,
kellemes ízű. Kiemelkedően kedvező a többszörösen telítetlen zsírsavainak aránya: 18:3. (Gondolom, az egyszeresen telítetlen
és a telített a 3, a kétszeresen telítetlen a 18.) Viszont alacsonyabb az E-vitamin tartalma, mint más fajtáké. Gnomóniával
szemben eddig ellenállónak bizonyult.

Rioka Kanadában előforduló jelentéktelen fajta (ld. Myoka).

Rita A lengyel Kárpátok vidékéről, kifejezetten kontinentális, kemény hideg telű
vidékről származó diófajta. Az Egyesült Államokban, Hollandiában és Angliában
termesztik, Dániában is szaporítják. Kisnövésű fája van, növekedése lassú. A fa
kisebb mérete miatt házikerti ültetésre ajánlják, kedvenc fajtának számít. Díszítő
értéke is van. Tavasszal korán, már április végén virágzik, ezért fagyveszélyes.
Virágzása nő-előző. Önbeporzó. Termékeny. Diója közepes nagyságú, hosszúkás,
többségében vékony héjú. (Más leírás szerint nagyon kemény a héja.) A dióbél
aránya 54 %, a dióbél hártyája sötétpiros színű. Jóízű. Gnomóniára fogékony. 

Roadside 6 és 12 Két újzélandi útmenti diófa.

Robert Livermore lásd Livermore

Romaine Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról, Tullins, Goncelin és Cheylas vidékéről. Korai érésű, friss
diónak alkalmas. Talán a legjobban tűri a téli hideget a francia fajták közül. Alanyként is használják.

Roman Suhevics Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fájának habitusa nem
értékelhető, mert a fajta anyafája kedvezőtlen körülmények között, egy épület árnyékában nőtt. A diók átlagmérete 12,3 cm
3, átlagsúlya 6,3 g. Dióhéja 1,0 mm vékony. A dióbél aránya 53,1 %, a héjból könnyen fejthető.

Ronde de la Galaure Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Diója túl apró, nehezen törhető. Dióbele fehér, telt,
de nehezen nyerhető ki. Főleg csak dióolaj-készítésre jó.

Ronde de Montignac Francia fajta, a délnyugat-francia termőtájról, Montignac városából. Az atlanti klímát szereti. Fája



erőteljes, későn fordul termőre. Angliai tapasztalat szerint gyenge növekedésű. Koronaszerkezete csak gyengén szétterülő,
ágai gyengék. Tavaszi kihajtása kései, átlagosan egy héttel a Franquette utáni. Virágzása hímelőző, pollenszórása nagy, ezért
sok késői virágzású diófajta porzófájaként számításba vehető. Jól termő, de termőképessége a Franquette-ét nem éri el,
annak ellenére, hogy 5 %-ban oldalrügyön is hoz nővirágot. Szeptember vége felé érik. Gyümölcse kicsi-közepes méretű,
alapján kissé lapított, vékony, világos héjú, az almamolynak megfelelően ellenálló. A dióhéj félkemény. Dióbele könnyen
kinyerhető, jó minőségű. Héjas értékesítésre nem jön számításba, bélként szokták forgalmazni, de leginkább dióolaj-
készítésre jó, magas olajszázaléka következtében. A fajta baktérium- és gombaellenálló, illetve helyesebb úgy fogalmazni,
hogy mindkettőre mérsékelten fogékony. A Franquette, a Fernor és a Lara számára jó pollenadó. 

 
   

Rote Donaunuss Piros dunai dió. Osztrák fajta, Ybbs községből.
Hollandiában Rode Donaunoot néven, Angliában Red Danube néven
ismerik. Eredeti nevén ma is szaporítják Ausztriában, továbbá
Németországban, ahol Nr. 1239 kódszámmal is ellátták, mintha
geisenheimi dió lenne. Angliában Red Geisenheim néven is szaporítják.
Megtalálható a német Baden-Württemberg-i gyümölcs génbankban is. Szlovéniában is
termesztésbe vonták, mint a volt Monarchia többi területén is. Közepesen erős vagy erős
növekedésű. Nagyméretű, feltörekvő alakú fája van, legalább 100 m 2 tenyészterületet
igényel. Terméshozama ma már nem mondható bőnek, termése jellemzően egyes. Korai
kihajtású, ezért a kései fagyok veszélyesek rá. Középkései nőelőző virágzású, porzófajtát igényel. Oldalrügyeken is hoz
nővirágot. Szeptember végén érik. A dió kicsi-közepes méretű, 3,8x3,0 cm, hosszúkás-ovális, szabályos alakú, vékony héjú,
jól törhető. 89 db dió tesz ki 1 kg-ot. A dióbél a héjat jól kitölti, a bél aránya alacsony, 45 %. Dióbelének hártyája változóan
piros színű, a bél jóízű, bár sokan ízetlenként jellemzik. Baktériumos megbetegedésre fogékony. A fajta fő értéke élénkpiros
dióbél-hártyája. 

 



Az archív diófajták között is említem, ott a régi leírása olvasható.

Rote Gublernuss Heinrich Gubler svájci diófaiskolás pirosbélű fajtája. Nincs saját neve, a gazdája
nevét viseli.

Rote Linz Másnéven Rote Linzer. Új osztrák dió, a Rote Donaunuss leszármazottja. Érdekesség. Azt
mondják, fantasztikus. Hát, lehet. A héj bemélyedései mindenesetre attraktívak. 



 

Rote Moselnuss Moseli piros dió. Német fajta, a német faiskolai kínálatban megtalálható. Heinrich Gubler svájci faiskolás is
szaporítja. Fája középerős növekedésű. a téli fagyot nagyon gyengén viseli, a legvédettebb fekvésbe ajánlott telepíteni. Korai
kihajtású. Gyenge-közepes termőképességű. Április végén virágzik. Csúcsrügyön terem egyesével, egyes években legfeljebb
hármas csoportot. Diója kicsi, 3 cm hosszú, 2,5 cm széles. Szélesen ovális alakú, tompacsúcsú. Meglehetősen sima héjú, de
barázdált. A dióhéj közepesen vastag, erős. Varrata jól zárt, mégis könnyen törhető. A dióbél a héjat teljesen kitölti, mégis
jól, felesben fejthető ki. A dióbél hártyája sötétpiros, világos foltokkal. Erezet nem látható. Jóízű, a cukrászsüteményeken
dekoratív. A fajta fő hátránya a fagyérzékenység és a gyenge termőképesség. 



Régi képe: 



Roxana Román diófajta, Pitestiből. Fája erős növekedésű. Fagytűrő. Bőtermő. Betegség-ellenálló. Virágzási ideje
középkései, hímelőzőként jellemzik. Érési ideje közepesen késői, október első felére esik. Diója gömbölyded, az átlagos
diósúly 12 g. A dióhéj sima felszínű, jól törhető. A dióbél aránya 49 %. A dióbél színe szép sárga.

Royal Kanadai, Ontario-i fajta.

Rubis Nagy növésű, pirosbelű diót termő diófa, Franciaországból.

Rudkovszkij Meglehetősen ismeretlen ukrán diófajta. Azonosnak tűnik az Oroszországban, Moszkvától délre, Tulában
kinemesített Rudakovszkijjal. Ukrajnában jelenleg is nagyban szaporítják. A dió héja közepesen vékony, 1,1 mm-es. A dióbél
aránya 50 %. 

 

Russian #3 Hidegtűrő amerikai diófajta. Az USA Illinois államában ajánlják házikerti telepítését.

Rustique corne Régi, Périgord-i francia fajta. Diója igen kicsi, dióbele igen ízletes.

 

Termesztett diófajták W-Z
 

W/AH/1335 Új-Zéland-i fajta. Baktérium-fertőzéssel szembeni ellenállásra szelektálták ki. Diója 50 % belet tartalmaz, jól
törhető.

Ward New York állambeli. Diói átlagos méretűek, a bélarány 50 %-os. Törhetősége közepes, a dióbél íze jó.



Waterloo Kaliforniai fajta, az Eureka magoncának mondják. Dióbele világos, jó minőségű, de a héj vékony, gyakran nem jól
zár, ezért tárolásra alkalmatlan. Ma már génbankban őrzik.

Watt Kanadában előforduló jelentéktelen fajta.

Weinheimer Azonos a Nr.139 fajtával.

Weinsberg 1 Német, Baden-Württembergi fajta. Közepes növekedési erélyű. Koronája kicsi, szétterülő, 7-8 m átmérőjű, ezért
házikertbe ajánlják, magában ültetve. Korán termőre fordul, termőképessége közepes. Tavaszi kihajtását középkéseinek is,
középkorainak is jellemzik, fagyveszélyesnek mondható. Nőelőző virágzású. Szeptember végén-október elején érik.
Kedvezőtlen viszonyok között hajlamos arra, hogy a korona csúcsán levő diókat nem érleli be. Diója nagy, kimondottan
hosszú, hengeres, szemre tetszetős. A dió héja gyengén barázdált, vékony. 77 db dió tesz ki 1 kg-ot. A bél nagy, jól kitölti a
héjat, alakja a diónak megfelelően hosszúkás. Nagy hibája, hogy a korona belsejében fejlődött diók mérete kicsi, akár az
össztermés 50 %-ában is, ezért nem piacképes. A bél aránya 46 %, dióbele jóízű, de viszonylag rövid az eltarthatósága.
Ültetvénybe nem, de házikertbe, szőlőbe egy-egy fa ajánlható. Betegségekre kevéssé fogékony.

  

 



Weinsberg 2 Német diófajta. Középkései kihajtású, de a kihajtást gyorsan befejező fajta, a késői fagyokat elkerüli. Diója
nagyméretű, igen vékony, sima héjjal. A dióbél aránya 50 %, a bél jóízű.

Wen 185 és Wen Zhao Feng Kínaiak, a Xinjiang-i (Hszincsiangi) kutatóállomás fajtái. Az utóbbit csak Zha 343-nak írják,
rendkívül nagy diója van. A képen 1 kg látható belőle. 



 

Wepster 2 Mandzsúriai keresztezésből származó amerikai, oregoni dió. Nem elterjedt.

Westside Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.

WHES ld. TES.

Wigg Ausztráliában és Új-Zélandon termesztett fajta. Nagy diója némileg a Wilson’s Wonder diójára hasonlít. A dióbél
aránya mindössze 37 %. Nagyméretű dióbele van.

Wilson’s Wonder Régi oldalrügyes diófajta. Új-Zéland-i, Ausztráliában is ültették, ezelőtt mintegy öt évvel hagytak fel vele.
Nagy gömbkoronát fejleszt, későn fordul termőre. Korai kihajtású, virágzása fagyveszélyes. Korai érésidejű. Diója igen nagy,
a bél aránya igen alacsony (30-40 %), mert a héj sokszor nem eléggé telt. A héj az alapi részen nem kellően zárt, ezért a bél
sokszor fertőződik Xanthomonas-szal, nedves körülmények között. Gnomóniával szemben sem ellenálló. A farontó
gombáknak sem áll ellen, sok termesztő panaszkodott a gyökérsérülés miatti fapusztulásra. A bél sokszor sötét színű.
Magoncainak szelektálása útján igyekeznek kedvezőbb tulajdonságú diófajtákat előállítani Új-Zélandon.

Wunder von Monrepos Hollandiában (ott Wonder-nek írják) széles körben kultivált, német eredetű fajta, geisenheimi
nemesítés eredménye. (A Weinsberg1 és a Nr. 26 leszármazottja.) Neve csodálatost jelent. Szabályos koronát nevel.
Rendszeresen jól terem. Hím-előző virágzása van. Öntermékenyülő. Kései termésérésű. Igen jó minőségű termése van. Diója
középnagy, kerekded-ovális, hosszúkás, világos, sima héjú, telt belű. A kellően szilárd dióhéj jellemzően tiszta, a burok 100
%-ban jól leválik. Dióbele belső válaszfal nélkül fejthető ki, jóízű. Minőségét hosszú ideig megőrzi. Piacképes. Betegség-
ellenálló, egészséges fajta. Ültetvénybe is ajánlják. 



Wushu Kínai dió.

Wussan Legalább 8 db jelenleg még nem elismert fajtajelölt fut ezen a néven, indiai kísérletekben szerepelnek.

Wybaleena Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.  

Xerta 119 és 122 Spanyol diók.

Xi, Xiang, Xin És hasonló neveken legalább 15-féle kínai diófajta szerepel. Ha valamelyik nagyobb jelentőségre fog
emelkedni, külön is meg fogom említeni. Hát, ezek között igazodjon el, aki nem kínai! Például négy-öt újabb fajta:

Xiangling A Shandong-i gyümölcstermesztési intézet diója. Oldalrügyessége 81 %-os. A dió 12,2 g, a dióbél 8 g átlagsúlyú. A
bélkihozatal aránya 65 %. A dió héja 0,9 mm vastag, aránylag világos dióbele van. A dióbél olajtartalma 68 %,
fehérjetartalma magas, 25,1 %. Nagy hibája, hogy a héjat sokszor rosszul fejleszti ki. Jó talajt igényel. 

Xifu 1 90 %-ban oldalrügyes. Diója átlag 12,5 g-os, dióbele 6,6 g-os. A bélarány53 %. A héj 1,2 mm vastag, a dióbél színe
nem a legvilágosabb.

Xilin 1 Oldalrügyes termése a csúcsrügyi termés 68 %-át éri el. A dió átlagsúlya 10 g, a dióbélé 5,6 g, tehát a bélarány 56 %-
os. A dió héja 1,2 mm vastag, a dióbél színe viszonylag világos.

Xiluo 1 és 3 Kínai diók, a shaanxi kutatóállomás fajtái. A 3-as 2011-ben kapott elismerést. Késői érésű. 



Xinzaofeng A Xinjiang-i (Hszincsiang) kutatóállomás fajtája. Annyira oldalrügyes, hogy ugyanannyi dió terem csúcsrügyből,
mint oldalrügyből. Az átlagos diósúly 13,1 g, a dióbél átlag 6,7 g-os. A bélkihozatali arány 51 %. A dióhéj 1,2 mm vastag. A
dióbél színe világos, de nem üti meg az extra világos mértéket. 

 

Yalova 1 A Yalova-sorozat tagjai új török fajták, a yalovai kutatóintézet diói. A Yalova 1 erős, széles
lombkoronával rendelekezik. Már április elején kihajt, ezért fagyveszélyes területre nem ajánlott. Nőelőző
virágzású. Diói gyakran párosával teremnek. Szeptember közepén érik. Diói némileg ovális alakúak. Méretei:
4,4x3,5 cm. A dió héja közepesen vastag, kevéssé durva. Átlagos diósúlya 15,5 g. Könnyen fejthető. Átlagos
bélaránya 46-48-49 %. Fehérjetartalma kiemelkedő, 20 % feletti. Törökország több régiójában is ajánlják
telepítését. Nemcsak száraz, hanem friss diónak is alkalmas. Porzónak a Yalova 4, Kaplan és Sebin fajták jók.

 

Yalova 2 Hímelőző virágzású. Átlagos diósúlya 16,5 g. Átlagos bélaránya 46 %. Méretei: 5,2x3,9 cm.

Yalova 3 Középerős növekedésű. Koronája elágazó, széles. Nőelőző virágzású. Dióit kettes, hármas csoportokban
hozza. Szeptember közepén érik. Méretei: 4,3x3,3 cm. Átlagos diósúlya 12-13 g. A dió ovális, vékonyhéjú. Átlagos
bélaránya 53 %. A dióbél a héjból könnyen kifejthető. Olajtartalma 69 %. Magas, 21 %-os fehérjetartalmú.
Különböző régiókban egyaránt telepíthető. Porzói: Yalova 1, Bilecik, Tokat 1. 



 

Yalova 4 Sokat telepítenek ebből a fajtából Törökországban. Gyengébb növekedésű fajta. Korai virágzású, ezért a
késői fagyoktól védett területekre ajánlott. Szeptember közepén érik. Dióit kettős-ötös fürtökben hozza, ezért
átlagos diósúlya alacsony, 12,9 g. Méretei: 4,1x3,3 cm. A bél a héjat jól kitölti, jól törhető. Átlagos bélaránya 52-56
%. Olajtartalma 69 %. Porzói: Yalova 1, Kaplan 86. 

 

Yarivsky (Jarivszki) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Megbízható hozamú dióként jellemzik. Koronája
kicsi, kerek. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén érik. Diói nagyok. A dió héja vékony, könnyen törik. A belső válaszfalak
vékonyak. A bélarány 50-53 %. A bél olajtartalma 68-70 %. A gombabetegségnek viszonylag ellenáll.

Yavuz-1 KR-2 néven említve

Yihe 1 2011-ben elismert kínai fajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája.

Yondong 6 és 24 Koreai diók. Yongdong-nak is írják.

Youngs B1 és Youngs B4 Kanadai, Ontario-i fajták, a Broadview magoncai közül szelektálva. A hideget csak mérsékelten
tűrik, sok egyedük mutat visszafagyás miatt torz koronát. A dióbél nagyobb, édesebb, mint a Broadview-é. Bakteriózisra
fogékonyak.

Yöntem 2 Régebbi török fajta.



Yuanfeng Kínai dió, a Shandong-i kutatóállomás fajtája. 

Yunxing A kínai, jünnani erdészeti kutatóintézet legalább 3 gyümölcstermő dió fajtajelöltje fut ezen a néven. Még nem
elismert fajták. Közös jellemzőjük a korai érési idő.  

Z-59, Z-60, Z-61, Z-62 Szlovén fajtajelöltek, a ljubljanai egyetem jelöltjei. Származásukat tekintve szlovén tájszelekciók.
Kései fakadásúak. Az 59-es erősen oldalrügyes, ezért termésmennyiségre kiemelkedik a többi közül. Magbele világos,
ugyanúgy, mint a 60-asé is. A 60-as és a 62-es jellemzően kései, májusi kihajtású, a 61-es pedig április 25-30 közötti.
Általában közepes bélminőségűek. Baktériumellenállóknak tekinthetők.

 

 



 

 

 



Za Mu Taj és Zha 343 Kínai diók. Jól törhetők. (ld. Wen 185)

Zarja Vosztoka (Kelet Hajnala) Oroszországi fajta a Kubáni alföldről. Bár diótermő, csak mint alanyfajtát említik.

Zatisenszkij Oroszországi fajta a Kaukázus vidékéről. Diója igen apró, 23-24 mm-es, dióbél-aránya igen magas, 64-65 %.

Zeiabadi vagy Zia-abadi Iráni árutermelő diófajta, mindkét néven írják.

Zhonghe 1, 2 és Zhonghe duanzhi Kínai fajták, a Zhengzhou-i (csengcsui) gyümölcstermesztési intézet diói, a Jangce
alföldjéről.

Az 1-es 2004-ben került elismertségre. Igen korán, élőhelyén már júliustól(!) érik. Átlagos diósúlya 11,6 g, a bélarány 58 %. A
dió vékony, 1,0 mm-es héjú. A szárazságot, sivárságot eltűri. Persze, dióbele a hőségben ilyen lesz: 

A Zhonghe 2-es elismertsége ugyancsak 2004-es. Egy hónappal az 1-es után érik, élőhelyén augusztusban. Korai érésű
diónak számít. Diója nagyobb, 16,7 g átlagsúlyú. A dióbél aránya 55,5 %. Héja ugyanúgy 1,0 mm vastag. Szintén
szárazságtűrő fajta. 



A harmadik fajta a sorozatból a Zhonghe duanzhi. Fája kisnövésű. Meleg éghajlatú élőhelyén szeptember közepén érik,
átlagosan 83,7 %-ban oldalrügyből. Átlagos diósúlya 15,3 g, bélarány 63,8 %, héj vastagság 1,0 mm. Bár a fajtaleírás az
előző kettőnél is említ oldalrügyességet, a három közül ez a jellemző oldalrügyes fajta. Ezt is szárazságtűrőként jellemzik. 

Zhonglin 1 Újabb, oldalrügyes fajta, a Kínai Erdészeti Akadémia fajtája. Az oldalrügyesség mértéke a csúcsrügyön hozott
termések 90 %-át is eléri. A dió méretei: 4,0 x 3,7 x 3,9 cm. A dió átlag 14 g súlyú, a dióbél pedig 7,5. A bélarányt 54 %-ban
adták meg. A dióhéj 1,0 mm vastag, a dióbél színe igen világos. Fehérjetartalma magas, 22,2 %. A Rhizoctonia solani-ra
érzékeny, csemeteelhalást okoz ennél a fajtánál. 

Zhonglin 5 Ugyancsak az Erdészeti Akadémia fajtája. 1989-ben ismerték el. Ugyanolyan hosszú, de valamivel keskenyebb,
mint az 1-es. Méretei: 4,0 x 3,6 x 3,8 cm. A dió átlagsúlya 13,3 g. A dióbél aránya 58 %. A dióhéj 1,0 mm vastag.
Olajtartalma átlagos, 68 %, fehérjetartalma kiemelkedő, 25,1 %. Jó talajt igényel. 

07-KOR-I Török diófajta. Csak egy tudományos kísérletben említik.

60-TU-1 lásd: Tokat 1.

Tisztelt diófajta-ismerő Kollégám, könyvem műfajából, az eiszagógéból adódóan a diófajták ismertetésének végén meg kell
szerényen jegyeznem, hogy az itt leírt diófajták nem teljeskörűek. A FAO hasonló tárgyú összeállítása részletesebb.

Igaz, abban sok ország diófajtái (Egyesült Államok, Kína, India, stb.) nem szerepelnek.

És a szemléletünk is más. Ők katalogizálnak, én pedig megpróbáltam a fajtákat emberközelbe hozni. Hogy lássuk, a világ
diói mennyire hasonlók vagy különbözők.

   

A termesztett diófajták F
 



Fately 5 Újabb kanadai, Ontario-i fajta, az Egyesült Államokban is szaporítják.

Fejö (Dán ö-betűvel írandó). Lars Westergaard 2010-ben fellelt dán diófajtája. A fa bőtermő. Diói oly vékony héjúak, hogy
kézzel törhetők. A dióbél kellemes, csemege-ízű. 

Feltrina vagy Noce di Feltrino Olasz fajta, Belluno vidékének tájfajtája, Feltro városáról elnevezve. Észak-Olaszországba
ajánlják telepíteni. 

Feng Huei vagy inkább Fenghui Kínai diófajta, a Shandong-i gyümölcskutató intézet fajtája. Neve bőtermőt jelent.
Oldalrügyes, 89 %-ban. A dió átlagsúlya 12,2 g, a bélé 7,0 g, a bélarány 57,7-62,5 %. A héj vastagsága 0,95 mm. A dióbél
fehérjetartalma kiemelkedő, 25,1 %. Extra világos dióbél nyerhető ki diójából. Igényes a jó talaj iránt. 

Fenzhou Kínai diófajta, helyesebben most elismerés alatt álló tájfajta, Fenyang város környékén, Sanhszi (Shanxi)
tartományban.

Ferjean Francia diófajta, egy Grosvert nevű diónak és a Larának a
keresztezéséből származik. 1982-ben került elismerésre. Nagy
növekedésű. Jó talajt, öntözést igényel. Mivel oldalrügyön is terem,
sövényművelésre alkalmas. Sövényben erős metszést igényel, mert
növekedési erélye nagy. Korán termőre fordul, bőtermő. Tavaszi
kihajtása késői, május közepén virágzik. Későn érik. Diója kissé
megnyúlt. A dió mérete többségében nem haladja meg a 34 mm-t. Jól
törhető. Átlagosan 46,5-46,8 % dióbél nyerhető ki. A dióbél jó
minőségű. A Ferjean elsősorban minőségi dióbél termelésére való, a fajta még szép perspektíva előtt áll. Bakteriózisra kissé
fogékony.

A Ferjean dióinak méreteloszlása: (Alul a méret látható mm-ben, oldalt pedig a százalékos eloszlás, 0-1-ig terjedően.) 



Fernette Francia eredetű diófajta, egyben jó porzófajta a Chandler, a Fernor és a Lara számára. A Franquette és Lara
keresztezése (H 94-11), 1978-ban került elismerésre. Törökországban is szaporítják, és kísérletek alanya. Közepes
növekedésű, sövénynek metszhető fája van. Termőre fordulása gyors. Kései kihajtású, Franciaországban április végén-május
elején virágzik. Hím- és nővirágai egy időben virágoznak. Oldalrügyön is terem, termőképessége jó, bár a Fernorét nem éri
el. Angliai tapasztalat szerint viszont termőképessége kifejezetten alacsony. 

 
Október második hetében érik. Diója gömbölyded, átlagosan 11,3 g-os, jó minőségű, más fajtájú diók közé keverve elmegy.
Kimondottan vékony héjú, könnyen törhető, de néha nem fásodik kellően, és törékeny. A dióbél aránya 49 %, átlagos dióbél-
súlya 5,5 g. A dióbél jó minőségű, világos, erezett. A fajtának kifejezett téli hidegigénye van. Porzófajtaként is számításba jön,
jól porozza a Larát és a Chandlert. A fajta áruértékben felülmúlja a Franquette-et. Hátránya, hogy a gnomóniára
meglehetősen fogékony, ugyanakkor baktérium-rezisztensnek mondják. 

 

Fernor Francia fajta. Ugyanúgy, mint a Fernette, a Fernor is a Franquette és a Lara utóda (H 94-12).
Bordeaux-i nemesítés, 1978-ban ismerték el. Fája középerős növekedési erélyű, közepes méretű, sudaras,
felfelé törő koronaalakú. Oldalrügyön is terem. A sövényművelést tűri, jelenleg a Lara mellett
Franciaországban leginkább a Fernort ajánlják sövényművelésre. Gyorsan termőre fordul, előbb, mint a
Franquett. Jó termőképességű. Kései kihajtású, április utolsó harmadában fakad. A Franquette-tel egy
időben hajt, a tavaszi fagyokat többségében elkerüli. A Fernette-hez hasonlóan azon ritka diófajták közé
tartozik, amelyek egyidőben hozzák hím- és nővirágaikat. (Más leírás szerint nőelőző.) Termőképességét 4



t/ha-ban adják meg. Október első dekádjában érik. Gyümölcse enyhén
megnyúlt, hosszúkás ovális, elliptikus, eléggé domború, közepes-nagy,
átlagosan 13 g-os. Diói 70 %-ban meghaladják a 32 mm-t. Héja
rücskösebb, mint szülőfajtáié. A dió alapi nyílása jellemzően jól zárt, az
almamoly-fertőzésnek ellenáll. Törhetősége leírásonként eltér, könnyű,
illetve nehéz. A dióbél aránya 42-49 %, a diónkénti átlagos bélsúly 6,4 g.
Bele kiemelkedően jó minőségű, igen világos színű, a héjból könnyen
kinyerhető. (Vigyázat, más értékelés szerint nehezen!) Jóízű. Baktérium-
ellenállónak is írják, és kissé érzékenynek is. Határozott téli hideg-igénye van, ha nem kapja meg, a vegetatív növekedése és
a termőképessége romlik. Értékesebb, mint a Franquette. Termésbiztonsága, áruértéke a Laráénál is jobb. Perspektívikusan
a francia diótermesztés meghatározó fajtája lehet. Jelenleg Angliában is a Fernort tekintik az ideális diófajtának.  

Feradam, Ferbel, Ferouette, Fertignac További, még elterjesztés előtt álló új francia diófajták a Grenoble-i termőtájról. Az
INRA kutatóintézet fajtái, a Chatte-i SENURA kutatóintézet is foglalkozik velük. Az első háromtól magasabb
terméshozamokat várnak, a Fertignac pedig lehetséges porzófajtájuk, a Ronde de Montignac leváltására lehet alkalmas.
Közülük az első kettő baktérium-érzékenynek mondható, az utóbbiak pedig kevéssé fogékonynak.

A Feradam szülői az Adams és a Chandler. Tavasszal 2-9 nappal a Lara előtt hajt ki. Szép, szemrevaló
fája van. Alkata kitárulkozó. Növekedési erélye gyenge, nem éri el a Franquette-ét. Elágazásai sajátosak,
az ágak elégazási szöge jellemzően nagy, sokszor derékszögű. Ágai ritkábbak, erősek, hosszúak. A
diófajták közül gyakorlatilag az egyetlen, amelyet termőre fordulásig karózni kell, hogy kedvező alakját
megőrizze, mert a központi tengely sérülése után alakja elromlik. Ugyanígy veszélyezteti az ágak letörése is. Termőképessége
jó közepes. Érési ideje szinte azonos a Laráéval. Diói nagyméretűek, 90 %-uk 34-38 mm közé esik. A dióhéj megfelelően
fásodott. A dióbelét könnyű kinyerni. Dióbél-aránya 46 %. Dióbele szép, világos, ritkábban sötét vagy szürke. Ízre átlagos
minőségű. Baktérium-fertőzésre közepesen, gnomóniára erősen fogékony, úgy a levélzet, mint a termés. 

 



A Ferbel a Chandler és a Lara keresztezéséből származik. A fajta értéke a Laráéval azonos, azzal az
eltéréssel, hogy előbb hajt ki, és diói valamivel nagyobbak. Mivel melegigénye nagyobb, mint amit
Franciaországban megkaphat, olasz, spanyol, argentin és chilei terjesztését tervezik. Növekedési erélye
közepes, termőre fordulása megelőzi a Larát, Feradamot, Ferouette-t. Tavasszal 5-13 nappal a Lara
előtt, a Chandlerrel egyidőben hajt ki, ezért fagyveszélyes. Fája tetszetős alakú. Ugyanúgy, mint a Lara, oldalrügyön is terem.
(Nem tudom, igaz-e, de azt írják, tavaszi fagykár esetén az utólag kihajtó oldalrügyekből is terem.) Termőképessége közepes,
valamivel felülmúlja a Franquette-t. Néhány nappal a Lara után érik. Diói nagyméretűek, kétharmaduk-háromnegyedük 34
mm feletti. A dió alakja tetszetős, héja sima. A dióhéj kellően fásodott. A bélarány 46-47 %. Dióbele szőkésbarna, ízletes, jó
minőségű. Baktérium-ellenállósága gyenge-közepes, a gnomóniának jól ellenáll. (Másik leírás szerint mindkét betegségre
közepesen fogékony.)

A Ferouette a Franquette és a Howard keresztezéséből származik. Fája jó tartású, gyengén vagy
közepesen elágazó, ágai meglehetősen hosszúak. Alkata nyílt, vagy félig feltörekvő. Erősebb
növekedésű, mint a Franquette. Termőre fordulása korai. Tavaszi kihajtása 3-10 nappal előzi meg a
Larát. Terméshozása csúcsrügyes. Termőképessége közepes-jó, felülmúlja a Franquette-ét. Valamivel a
Lara után érik. Diói alakra a Fanquette-re hasonlítanak, valamivel kerekebbek. Domborúak, mint a Fernor. Méretesek, 65
%-uk 36-38 mm-es, 74 %-uk 34 mm feletti. A dió héja közepes vagy vékony, varrata határozott. Diói jól törhetők. A dióbél
aránya 45-50 %. A dióbél szőke színű, közepesen vagy kifejezetten ízletes. Baktériumra, gombára gyengén-közepesen
fogékony.

A Fertignac a Ronde de Montignac és a Chandler leszármazottja. Nagy termetű, szép fája van, de
kevésbé termékeny. Sok oldal-elágazást hoz, fája kisebb, mint a Ronde de Montignac-é. Mivel
porzófajtának szánják, megemlítendő, hogy sok virágport termel, közel a Ronde de Montignac-kal
egyidőben, de azokat rövid idő alatt bocsátja ki. Hím- és nővirágzása egyaránt mintegy 10 nappal esik
a Fernette virágzása után, 1-8 nappal a Franquette virágzása után. Szeptember végén érik, a Lara és a Franquette között.
Többet terem, mint a Ronde de Montignac, és diói is szebbek. Diótörése, válogatása könnyű, kényelmes. A dióbél világos.  

Fertile Más néven Praeparturiens. Neve bőtermőt jelent. Réges-régi francia fajta, 1830 óta termesztik.
Később eltűnt, majd 1938-ban újból fellelték. Már három éves korában terem. Valóban bőtermő.
Különlegessége, hogy egy burok két-három diót is tartalmazhat. A diók mérete közepes, héjuk sima,
kemény. A dióhéj kívül világos, belülről sötét. A dióbél telt, hártyája világossárga, minősége kiváló.

Fertődi E-1 Eszterházy 1 néven ismertetve.

Fey Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Ugyanúgy, mint az Oswald és a Lanfrey, szintén Léon Treye
nemesítése. Fő hátránya a betegség-érzékenység és az alacsony termőképesség. Nem szaporítják.

FFA-11 (Futásfalvi 11) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 6 m-es fa. A koronaátmérő 8,5 m,
törzskörmérete 1 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 55,2 %.



Fickes Az Egyesült Államok északi részén ismert, kisebb jelentőségű diófajta. A téli hideget
jól bírja, rendszeresen terem. Diója kicsi-közepes. Dióbele fehér, igen édes. Jó pollenadó.

Figeac Elfelejtett, régi francia dió, valószínűleg Grenoble-i.

Finkenwerder Északnémet tájfajta Hamburg közeléből. Más értéke nincs, csak az, hogy a
diótermő terület északi határát jelzi jelenlétével.

Ford Régi amerikai fajta, az Államok északkeleti részéből. Vékonyhéjú, jól törhető. 

Forde A legújabb kaliforniai diófajták egyike, 1995-ös keresztezés, 2001-ben szelektálták, 2004-ben
ismertették először. Nevét Harold Forde diónemesítőről, Eugene Serr kívülálló, amatőr
munkatársáról kapta, aki 1948-1978 között önzetlenül harminc éven át vett részt a diónemesítő
munkában. A fajta a Chico leszármazottja. Közepesen erős növekedésű fája van, korán termőre
forduló, már fiatalon jól terem. Kihajtása korai, öt nappal a Chandler előtt hajt ki. 10 nappal a
Chandler előtt virágzik. Virágzása nőelőző. Jól termő, 100 %-ban oldalrügyes, vagyis az oldalrügyes
termések aránya megegyezik a csúcsrügyi termésekkel. Évente rendszeresen jól terem. Középérésű.
A diótermés alakja a Chandlerre emlékeztet, ovális, kerek, a varrat jól zárt. A dió héja erős,
közepesen barázdált. Színe, mérete megfelelő. Béltartalma 53-54 %,a dióbél nagy, telt, világos,
átlagsúlya 8,6-9 g. Bakteriózisra kevéssé fogékony. Lehetséges porzói a Serr, Vina, Payne és
Sexton.

A Forde leszármazása: 

Frahm Újzélandi diófajta.

Franquette Francia, Grenoble-i fajta, talán a legszélesebb körben elterjedt diófajta a világon. Nicoud-Franquet
szelektálta 1784-ben, Grenoble környékén, Notre-dame de l’Osier-ban. Angliában, Törökországban,
Kaliforniában és Új-Zélandon is termesztik, Olaszországban kísérleteznek vele, Argentinában honosításával
próbálkoznak. Előfordul Szlovéniában is. Ausztráliában az 1980-as évek végéig a vezető diófajta volt. Kaliforniába
az 1870-es években került, Felix Gillet jóvoltából. Baltet Károly, 19. századi diószakértő így írt róla 1885-ben:
"Meglehetősen nagy, hosszúdad, egy kissé hegyezett, magja telt, fája igen erőteljes, későn hajt, nagyon
termékeny, kiválólag asztali csemegének nagyon alkalmas."

Fája nagyra nő, erős. Téli hidegigénye 700 óra. 
Koronaszerkezete kedvező, kevés beavatkozást igényel. Termőre fordulását az egyik leírás gyorsnak, a másik lassúnak adja
meg. Csúcsrügyön termő fajta, a termés csoportossága nem jellemző, 1-2 diót terem. Termőképességét 10 év átlagában 1700
kg/ha-ban adták meg, de évenként a beporzástól függően keveset teremhet, mert későn hajt ki és virágzik, a legkésőbbi
virágzású a Franciaországban, de a Kaliforniában termesztett diók közül is, így a beporzás nem mindig biztosítható,
különösen, hogy nőelőző virágzású, tehát nővirágai olyan későn nyílnak, amikor már kevés a pollenadó barka. Viszont a
kései fagyot biztonsággal elkerüli Franciaországban is, Kaliforniában is. Termőképessége közepes. Franciaországban



október 10-20. között érik. Gyümölcse - úgy mondják - attraktív, bár ennek a jelzőnek az átlagos 33 mm-
es átmérő ellentmond, inkább átlagosnak mondható. Sőt, Kaliforniai
adatok szerint átmérője 30,5-31,3 mm. Átlagos diósúlya 10,75 g,
Kaliforniában 19 g-ot mértek. Kiváló minőségű. Diója hosszúkás, hegyes,
ráncos, vékony héjú, mégis szilárd, jól zárt. Dióbele telt, könnyű kinyerni.
Íze kétségtelenül kiváló. A törési kihozatal egyik leírás szerint 31, másik
szerint 45-48 %. 4,8 g dióbélre lehet számítani egy dióból. Friss dióként

ugyanúgy fogyasztják, mint
szárított dióbélként. Porzó
fajtának Franciaországban a Meylannaise-t, vagy a Ronde de Montignac-ot igényli,
Új-Zélandon a Mayrick-kel, vagy a Rex-szel porozzák be, Angliában pedig a
Buccaneer-rel, bár Angliában öntermékenyülőnek mondják. Betegségekre érzékeny.
A Kaliforniában termesztett fajták közül a leginkább baktérium-fogékony. Külön
értéke, hogy faanyag-termelés szempontjából is értékes, törzse jó minőségű. A
Grenoble-i termőtájon a diótermés közel 80 %-át adja, délnyugaton pedig 65 %-át. 

 

 



 

Az eredeti Franquette-nek nem volt sikere Kaliforniában. Főleg az oldalrügyesség hiánya, és az ebből adódó alacsony
terméshozam a hibája. Ezenkívül későn fordul termőre, diója kisméretű, a bélarány alacsony. Változataiban él csak tovább,
vagyis ivaros úton létrejött utódaiban.

Kaliforniában három változatát termesztik (Graves, Moyer és Scharsch Franquette), az eredeti
fajtával együtt ezeket génbankban is őrzik. Ez a három változat hasonlóan ahhoz a 12-höz,
amelyeket az eredeti Franquette továbbszaporításából Arthur Davey és Gene Serr 1944-ben
Wolfskillben nevelt fel, a Franquette ivaros utódai. De meg kell mondani, ezek egyike se érte el
az eredeti Franquette értékeit. Hasonló továbbszaporítással tíz évvel később újra próbálkoztak,
akkor újabb 17 változatát vizsgálták be. A Scharsch Franquette nevét tulajdonosáról kapta. Ez is kései
virágzású, kései szüretű. Dióhéja közepesen vastag, de jól zárt. A bél jól telt, világos színű. A Moyer Farnquette-et William
Stuke hozta Kaliforniába, Oregonból. Értéke a kései pollenszórás. A Graves Franquette egy diótermesztő véletlen magonca.
Mind hasonlítanak az eredeti Franquette-re.

Fiatal Franquette fa egy hazai dióskertben: 



Ma már múlt, de az 1900-as évek elején az Egyesült Államok északkeleti részén is megpróbálkoztak termesztésével. 

Frederick Jelentéktelen kaliforniai diófajta.

Freng Hvei Kínai diófajta.

Freni 1 és 2 Jelentéktelen olasz diók.

Freshford Gem Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.
Öntermékeny. Alternáló terméshozás jellemző rá, kétévenként terem jól. Gombabetegségekkel szemben ellenálló.

 

 

Melléklet: Kaliforniai fajtajelöltek leírása

90-027-21 (Tulare x Sinensis #5) (selected 1998): We are interested in this selection for its apparentresistance to boron. Yield
is very good and this could be used as an early in-shell producer. It is aprotandrous, upright, vigorous tree that leafs out and
harvests close to Payne. The shells are strong,well sealed, and shaped like Vina. Nuts yield only 48% kernel and kernels



average 7.0 g. Kernelcolor has been mostly light but not excellent. Blight has been severe on unsprayed trees in wet yearsbut
little blight has been observed in sprayed blocks even though it leafs early. Nuts tend to have awhite interior lining on the
shell, sometimes don’t fill well at the blossom end, and have packingtissue with a rather woody center. Tree is upright and
branchy with a dense canopy and is likelyeasy to train. Kernel weight and percent are concerns but this selection continues to
produceexcellent yields. Possible discard. 2003 (Trials: Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Scheuring)

90-027-23 (Tulare x Sinensis #5) (selected 1998): This short-season sibling of the previous selectionleafs out close to Chandler
but harvests about two weeks earlier. It exhibits good shell strength andkernel color. Kernels average 7.6 g and nuts average
52% kernel. Nuts are Vina shaped and have astriped appearance. This is a vigorous, thrifty tree that consistently harvests
about a week afterPayne with good yield. (Trials: Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Carriere)

91-077-6 (Howard x 85-008) (selected 2000): This protandrous tree harvests close to Payne time butleafs about a week later
than Payne. Yield has frequently been huge on this precocious selection.The large 8.9 g kernels have shown consistently
excellent color with easy removal of halves. Thelarge, round, smooth-shelled nuts average 56% kernel but shell strength and
seal may proveinsufficient and it often shows problems with incomplete shells although this was not seen this year.Not for in-
shell use and shows boron sensitivity, but could be an early cracking selection if shellstrength is adequate. (Trials: Conant,
Sierra Gold, Scheuring, Bonturi, Deardorff)

91-077-40 (Howard x 85-008) (selected 2001): This is a rather small tree characterized by precocity,excellent yield,
protogynous bearing habit, and large kernels averaging 8.2 g. Color continues toshow a pattern of excellence at Davis but not
at other locations. Nuts are well sealed with 51%kernel and strong shells. Harvest averages a week before Chandler and
yields have beenconsistently huge. The large yields can stall growth. This selection may be of interest under powerlines or in
hedgerows.

*91-090-41 (87-009 x Chandler) (selected 1999): This early to mid-season harvesting selection isnotable for its light color
relative to other selections in locations with generally poor color. It has anattractive shell appearance and growth appears to
be upright. The nuts have thin shells and average59% kernel. Seals and strength are not adequate for in-shell use. Yields have
consistently been verystrong, and color of the 8.0 g kernels has been mostly light to extra-light with easy recovery ofhalves.
Harvest is about two weeks before Chandler and blight has been low. Grower comments andDiamond data suggest
consideration for release but shells and seals are rather in many cases andremain a concern. (Trials: Deseret, Stuke, Conant,
Sierra Gold, Deardorff,)

92-070-12 (Soleze x Chandler) (selected 1999): Attributes of this selection include excellent kernelcolor, easy removal of
halves, excellent shell appearance, 7.3 g kernels, and 54% kernel yield. Thisharvests a little earlier than Chandler and blight
incidence has been low. Shells are very smoothtextured and light colored but seals and shell strength are rather weak. Great
nut appearance andvery high value scores from Diamond crackout in multiple years and locations. Nut size is largerand more
consistent than Chandler with less variability, a greater percent kernel, and fewer smallnuts. Possible discard 2003. (Trials:
Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Crane Jr.)

93-026-6 (Chandler x Sinensis #5) (selected 2001): Good yield with harvest averaging abouta week after Payne or two weeks
before Chandler. This protogynous selection has largeHartley-shaped nuts with solid shells and seals that yield 50 % kernel.
The large 8.7 gkernels have had mostly light to extra light color. Stem end holes should be watched buthave been mostly
acceptable. Although rather Hartley-shaped and large, the shells can beirregular and are probably not be consistent enough
in appearance for in-shell use. Veins andtip shrivel are consistent defects. (Trials: Driver, Deseret, Stuke, Crain, Conant,
Noreen,Sierra Gold, Scheuring)

93-028-20 (Chandler x PI 159568) (selected 2001): Tulare timing with large, oval, very attractivenuts. This selection leafs a
few days before Chandler but harvests about two weeks earlier and hashad little blight. The smooth, attractive, solid shells
have good seals and 55% kernel. The veryplump, Sunland-shaped kernels average 8.7 g and color is excellent. Yield has been
very good thelast two years but was weak as a younger tree and needs to be watched further. (Trials: Conant,Sierra Gold,
Spanfelner)

94-019-29 (Vina x 67-013) (selected 2001): This tree was selected for its great yield, harvest2 weeks before Chandler, and
shell traits suitable for in-shell use. Kernel color has beenexcellent but shells have been dark in some cases. This tree has
shown severe blightsusceptibility when not sprayed but has been blight free in selection blocks. Tree is uprightand vigorous.
Nuts average 53% kernel and average kernel size is 8.0 g. (Trials: Noreen)

94-019-45 (Vina x 67-013) (selected 2001): A large, vigorous, branchy, and heavy croppingselection with moderate blight
susceptibility and 8.0 g kernels. Leafing date is similar toChandler but it harvests early to mid-season with nut traits suitable
for in-shell use. Nutsyield 53% kernel. Color has been good but shrivel is a concern some years and harvest datemay be
spread out. (Trials: Conant)

94-019-85 (Vina x 67-013) (selected 2001): This selection could serve as an early Hartley with aharvest date similar to Payne
and a Hartley-shaped nut. Kernel color has been good at Davis butshows problems at KAC and Chico. The shell remains thin
and a bit rough but has relatively goodstrength, resembling Serr in this regard. Yield has been good, nuts contain 60% kernel
with easyhalves, and kernels average 8.4 g. Consider for release as an early variety. Watch the yieldconsistency. Also the
leaves don’t abscise normally in some years. Continue to watch. (Trials:Bonturi)



94-020-5 (Vina x PI159568) (selected 2001): This was selected as a good yielding early inshellwith excellent color. It averages
7.9 g kernels and has great shell strength. It harvestswithin a week of Payne and averages 51% kernel. The tree is large and
vigorous. Watch forspreading or sweepy growth habit, consistency of yield, and stem end opening. (Trials: Stolp,Conant,
Sierra Gold)

94-020-28 (Vina x PI159568) (selected 2005): This protandrous potential in-shell selection hasPayne-time harvest date with
good yield. The nuts contain 54% kernel and have a smooth, attractiveshell that yields easy halves. The very plump kernels
average 8.3 g with mostly good color but it hasalso had some bad years. Trees in selection blocks are still young. Watch for
blanks and degree oflateral bearing

94-020-35 (Vina x PI159568) (selected 2001): This early in-shell selection harvests within aweek of Payne with moderate
blight and good yield. Shells are very solid and have excellentstrength for in-shell use but are pointed and have a rough inner
surface, which along withexcellent fill, may impede halves. Kernels average 8.1 g but kernel color has not beenconsistently
light. Nuts are long and oval like Sunland and the thick shell accounts for nutsaveraging only 49% kernel. Tree appears to
have a spreading weepy or willowy growthhabit. (Trials: Stolp, Moore, Conant, Sierra Gold)

95-007-13 (77-012 x Serr) (selected 2001): This Serr seedling harvests close to Payne, hasgood yield and a solid, attractive
shell but has not had good color the last several years. Theamount of shrivel and strength of seals need to be watched further.
Nuts yield 53% kerneland kernels average 8.3 g. New foliage has been noted to have a wilting appearance in latesummer at
some locations and it showed considerable mold at one location this year.Continue to evaluate it in selection blocks and
grower trials. (Trials: Stuke, Conant,Scheuring)

*95-011-14 (67-013 x Chico) (selected 2001): This protogynous selection harvests with, or before,Payne and is characterized
by great yield, excellent shell color and appearance, and mostlyChandler-like extra light kernels averaging 7.7 g. It may have
sufficient shell strength for in-shelluse but strength and seals should be watched and nut size is not large. Nuts yield 57%
kernel withvery easy removal of halves. Kernel quality and harvest date are excellent. This selection has shownsome summer
heat damage to the foliage and some summer nut drop. Watch for susceptibility toblight and summer heat stressed black nuts.
(Trials: Sierra Gold, Scheuring, Conant, Moore, Bonturi,Spanfelner)

95-011-15 (67-013 x Chico) (selected 2001): Another selection with very good yield andkernel color, this tree has a solid shell
and seal suitable for in-shell use but doesn’t have theshell appearance of its above sibling. The harvest date is about a week
before Chandler andnuts average 52% kernel. Nuts are sometimes not well-filled and can have a thick leatherypacking tissue.
Kernels are not plump and average 7.4 g. but color has been mostly light toextra light. Blight is a serious concern when
unsprayed. (Trial: Sierra Gold)

95-011-16 (67-013 x Chico) (selected 2003): This protandrous early in-shell selection harvestsabout a week after Payne and
has large, light colored kernels that average 8.2 g. Nuts have verysolid, attractive, oval shells that give 55% kernel. It has a
tendency to tip shrivel. Yield is mostlygood but watch the variation. (Trials: Scheuring)

95-011-22 (67-013 x Chico) (selected 2001): A high yielding selection with mostly light toextra light kernels and a mid-season
harvest date. Nuts have 54% kernel with shell and sealstrength suitable for in-shell use. Nut size is a concern. Kernels
average 7.1 g but havedeclined noticeably as trees have aged. (Trials: Conant)

95-013-6 (Vina x Howard) (selected 2003): This tree was selected for its harvest date nearPayne time, excellent kernel color,
easy halves, and very solid shell suitable for in-shell use.It is a large vigorous tree. Kernels average 7.8 g in selection blocks
but nuts average only49% kernel. Hulls are thick so the nuts look bigger on the tree than they really are. Probablediscard
2004.

95-013-12 (Vina x Howard) (selected 2003): Selected as an early in-shell possibility, thistree produces good yield close to
Payne harvest time. The large, attractive nuts have arounded Vina or Hartley shape and a very solid shell and yield halves
easily but average only47% kernel. Large, light kernels average 8.4 g. Consider as a lateral bearing, earlierharvesting
Hartley replacement.

95-018-23 (Tulare x Chandler) (selected 2003): Excellent yield of mostly extra light kernelsand harvests about a week after
Payne. This is a short season selection that leafs afterChandler and has low blight. Shells are thin and have inadequate
strength for in-shell use.Nuts yield 52% kernel and easy halves but fill is poor and kernels average only 7.0 g.(Trials:
Scheuring, Carriere)

95-026-16 (Lara x Chico) (selected 2003): This protogynous selection harvests with Payne or earlierand has very good kernel
color and little blight. Nuts yield 51% kernel and have solid shells andseals. Nuts have averaged only 7.2 g. Nut size and
consistency of yield are concerns with thisselection. Continue to watch in the selection blocks where nuts on young, less
crowded trees areaveraging 8.3g.

95-026-22 (Lara x Chico) (selected 2001): This protandrous tree harvests mid-season with a verystrong shell and seal and
good nut size. Kernels average 8.8 g and nuts yield 48% kernel. Kernelshave generally been large, shiny, and light. Blight
incidence has remained very low. The roughtextured shells are very solid and can have inner roughness as well. If nuts are
too well filled,kernels can be a bit difficult to remove in halves. This tree continues to have good nut size andyield. (Trials:
Conant, Scheuring, Sierra Gold, Carriere, Taylor, Stuke)



96-013-13 (Howard x Chico) (selected 2003): This protogynous tree was selected for itsexcellent yield, light kernel color, good
shell appearance, and mid-season harvest. It hadbetter yield than Tulare trees around it as a seedling, an equivalent harvest
date, and bettercolor. The light colored, smooth, attractive shells have been solid and adequate for in-shelluse most years.
Nuts give 54% kernel but kernels average only 6.7 g and are not large onyoung trees in a selection block.

97-003-11 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2004): Selected for its mid-season harvest,strong yield, Chandler
leafing date, and large, plump, light colored kernels averaging 9.4 g. Thelarge well-filled nuts yield 57% kernel. Shells are
rough and seals should be watched.

97-003-23 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This is has a mid-season harvest.Nuts have a very attractive
smooth and light colored shell and give 52% kernel. Kernels haveexcellent color and easy removal but have averaged only 7.2
g. Just beginning to bear in selectionblock.

97-003-40 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This is a protogynous mid-seasonselection with good yield.
Nuts have a very solid strong shell and seal resulting in only 48% kernel.Color of the 7.4 g kernels has been good.

97-003-46 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This selection harvest very early,approximately with Payne
and has large plump 8.6 g kernels with good color and easy removal.Shell strength and seal are probably not good enough or
in-shell use. Nuts average 58% kernel.

 

 

Melléklet: Svájci megjelölt diófák mint leendő diófajták

Mivel folyamatban lévő, amúgy is csak svájci, helyi jelentőségű munkáról van szó, arra kérem németül nem tudó Kollégámat,
szótárból, vagy a Google-fordítóból tájékozódjon, ha valamelyik dió érdekli. És keresse meg a projekt-menedzsert, Ralph
Bachmann urat Rosenbergben.

ALTBÜRON 



ALTDORF 

AMBICKA 



AU 



BABENTHAL 



BAD RAGAZ 



BENKEN 



BONDO 

CASTASEGNA 



DINHARD 



HäGGLINGEN 



KAPPELER 



SCHWAMENDINGEN 

STAMMHEIM 



TRIMMIS 



WOHLEN 

ZIEGELBRÜCKE 



 

A TÖBBI JUGLANS-DIÓ TERMESZTÉSE
Vázlat: 
Általában a Juglans-diók termesztéséről 
Japán dió 
Szívdió 
Vajdió 
Mandzsúriai dió  

Általában a Juglans-diók termesztéséről

Tisztelt diótermesztő Kollégám, tudunk diót termeszteni!

Megtanultuk a mi saját, közönséges diónkon, és már ültettünk feketediót és pekándiót is. Szép eredményeket értünk el
mindegyikben.

Szakemberek vagyunk! Legyünk büszkék, ezt nem mindenki mondhatja el magáról.

Most már, gyakorlati tudásunk birtokában, hályogkovács módjára nyugodtan belevághatunk a többi dióféle fa termesztésébe
is.

Ebben a fejezetben a mi diónk testvéreit, a Juglans-diókat szaporítjuk, a következőben pedig a hikoridiókat.

Miért? Diójukért. És a dióféle fák szépségéért. Díszfának is nevelhetjük, ha nincs ültetvénynek való földünk.

Az erdőművelés, a faanyag megtermelése más műfaj. Később talán azzal is megpróbálkozunk.

Összevonhatjuk a dióféle fák termesztésének ismereteit? Ó, hogyne. Láttuk, a közönséges és a feketedió termesztése se tér el
lényegesen, pedig kontinensnyi távolságban szocializálódtak az emberhez. Azonos a szaporításuk, a nevelésük, a szüretük,



sőt, az utólagos munkák is. A világon máshol se tesznek lényegi különbséget az egyes diófajok termesztéstechnológiájában.

Juglans-diók egy svájci amatőrnél: 

Magvetés céljára minden diófélét rétegezni, vermelni kell a tél folyamán. Tavasszal vetjük faiskolába vagy végleges helyükre.
A kelési arány nem mindig magas. A csemetéket az első évben gondosan ápolni, kapálni, öntözni, kötözni, permetezni kell. És
a második évben is, rendszerint átültetve.

Közös eleme a diófélék termesztésének, hogy eredményes diótermesztés csak kipróbált, bevizsgált fajtáktól várható.
Olyanoktól, amelyek alkalmazkodtak a helyi klímához, mert a dióféléknek nincsenek világfajtái, a dióféle fák kötődnek
termőhelyükhöz. Ezért oltással, szemzéssel vagy korszerűbb vegetatív szaporítással kell nevelni a diócsemetéket.

A dióféle csemeték oltására tucatnyi módszert dolgoztak ki hozzáértő kertészek. A módszerek többségében a gyenge,
alacsony százalékú eredés szokott probléma lenni. Elterjedt kertészeti gyakorlat, szinte az egész világon, hogy a Juglans
nemzetségen belül gyakorlatilag bármelyik fajra mint alanyra más fajú Juglans diót oltanak. A képek is ezt mutatják. Csak
annyit tudni, hogy északamerikai - valószínűleg mexikói - képek, és az alanyra a "vad dió" kifejezést alkalmazták. De a
nemes dió faja sincs azonosítva. 



A dióféle fák többségükben nagy alapterületet foglalnak el. Individuális egyedek, többségük nem szereti a sűrű, erdei
körülményeket. Ezért vagy eleve nagy távolságban kell ültetnünk őket egymástól, vagy időközben kell ritkítanunk, ha túl
sűrűnek találjuk.

A dióféle fák térállására nincs elfogadott irányszám. Próbálkozni kell. A szakirodalomban előforduló legnagyobb ajánlott
térállás 15x15 m. És a legkisebb? Nevetségesen kis távolságokat is írnak szakértők.

A csemeték kiültetése végleges helyükre teljesen azonos minden diófaj esetében. Mélyrétegű, jó vízgazdálkodású talajokat
szeretnek, egyébként nem túl válogatósak. Az ültetés előtti talajelőkészítés változatos lehet, a gödörfúrástól a teljes
talajforgatásig.

A csemeték első éveiben a gyorsan növő, de szélkárra, letörésre hajlamos csemetéket kötözni ajánlatos. Az első néhány
évben, amíg kérgük puha, a nyulak, őzek, stb. ellen törzsvédővel kell védekezni.

Jól alkalmazhatók más diófajok termesztése során is a feketedió esetében Kentuckyban ajánlott egyszerű tápanyagpótlási
mértékek. Nem ismétlem.

Végig, a fák felnevelése során a talajfelszínt rendszeresen gyomtalanítani kell, ajánlatos az öntözés és a tápanyagpótlás, főleg
a nitrogénpótlás.



A diófák metszhetők, bár tavasszal igen erősen nedvedzenek. A kívánt faalakot metszéssel kell elérni.

Az idegenbeporzás követelménye sok esetben fennáll, de ez annyira a helyi körülményektől függ, hogy arra hiába is várnánk
tanácsot bárkitől is. Ha valakinek van ilyen irányú tapasztalata, az mindenképpen csak helyiérdekű tapasztalat.

Amikor a fák megnőttek, már maguk is besegítenek a gyomtalanításba, többségük gyomirtó hatású vegyszert bocsát ki.
Amikor megnőttek, már csak azt kell kivárni, hogy mikor teremnek. Ha teremnek, külön gond a szüret.

A diófajokon belül az egyes szelektált, keresztezett diófajták sokszor annyira eltérnek egymástól - nem küllemükben, hanem
tulajdonságaikban, - mintha nem is ugyanarról a diófajról lenne szó.

A diófajok közötti hibridek nagyszámúak, és állandóan jelennek meg újabbak is.

Hát, ezek a diótermesztés közös jellemzői, az egyes diófajok specifikumait külön említem. Természetesen, csak a mérsékelt
övi diókat sorolom fel, a japán diót, a szívdiót és a vajdiót. Szubtrópusi, sivatagi és trópusi diófélékkel itthon kár
kísérleteznünk.  

Japán dió

Japánban diójáért termesztik. Mi is megpróbálkozhatunk vele. A miénknél
hidegebb éghajlaton is megél.

A japán dió jól szaporítható magról is, oltványként is. Ha szaporítani
akarjuk, érett dióját egyedi edénybe ültessük, és télen - az egerektől,
madaraktól, mókusoktól megvédve - tartsuk hideg, nedves helyen. Kora
tavasszal csírázik, és a nyár elején kiültethető, olyan korán, amikor csak
lehetséges. A csemetét az első-második télen védjük a hidegtől, és karózzuk
is.

Az átültetést fiatalon jól bírja - írják. De máshol azt olvasni, hogy mély
karógyökerének bolygatását nem bírja.

Talaj iránt nem igényes, a homokos, a középkötött és az agyagos talajok
egyaránt megfelelnek számára. A talaj eltérő kémhatását is jól tolerálja, bár
a lúgos talajokat kedveli. Fontos viszont számára, hogy a talaj mélyrétegű,
nedves legyen, de a víz ne álljon meg rajta.

Árnyékban nem nő, napos helyet igényel, és a széltől is óvni kell. A téli
hideget jól bírja, de tavaszi hajtásait a késői fagyok veszélyeztethetik. Akár
már -1 vagy -2 C°-on is, de ha friss hajtásai teljesen le is fagynak,
alvórügyekről újrahajt. Ekkor már csak termés nélküli hajtásokat hoz.

Metszeni nyár végén és koraősszel szokták, valamint a nyugalmi ideje alatt,
mert erősen nedvedzik, és a nedvveszteség miatt a fa legyengülhet.

Diótermését 3-4 éves korától kezdi hozni. Virágzási hajlandósága nagyrészt
az előző év időjárásától függ. 



 

Rovarkártevői nem szoktak elhatalmasodni. 

Európában is van diótermő állománya, Franciaországban, Périgordban. Ottani tapasztalat szerint terméshozama elsősorban
a tavaszi időjárástól függ, mert korán hajt ki, elfagyhat. Dióbele kínai kereskedőktől bármikor beszerezhető. 

Igen dekoratív fa, ezért díszfaként Európában (Finnország, Punkaharju) és Amerikában (Kanada, Ontario) jelenleg is ültetik.
Európába 1860 körül hozták be, ha információim helyesek, japán diót 1866-ban ültetett először Franciaországban Siebold
holland botanikus, akinek tiszteletére később a faj tudományos nevét is sieboldiana-nak nevezték.

Értéke a japán diónak, hogy városi környezetben szűri, tisztítja a benzingőzös levegőt,
sőt, acetiléngáz-megkötő tulajdonságát is leírták. Légtisztító tulajdonsága kiemelkedik
a fafélék közül.

Ha díszfaként ültetjük, magányosan vagy kisebb csoportban, illetve útmenti fasorként
egyaránt ültethetjük. Díszfakénti felhasználása szempontjából is előnyös, hogy kevés
rovar károsítja, védekezni nem kell ellenük.

A Juglans-diók közül a japán dió tűri legjobban a téli hideget. Hidegtűrését kihasználva
főleg északi vidékeken ültetik díszfaként, például Moszkvában és környékén.



Nagybritanniában mindenhol megél.

Egy japán dió mint díszfa, és ugyanaz Finnországban: 

 

A szép fákat Újzélandon is szeretik. Egy újzélandi díszfa-példánya a japán diónak: 

Itt pedig egy díszkert lakója, ugyancsak Újzélandon. Figyeljük meg a fa körül a kövek elrendezését: Hagyományos maori
stílus. 

Levelét, termését számos rovarfaj károsíthatja. Gombabetegségeit ugyanúgy sorolni lehet, mint a többi termesztett diófajét.
Egy taplógombás japándió-törzs: 



 

Szívdió

A szívdió termesztési jellemzői túlnyomórészt azonosak az alapfajéval, a japán
diónál imént leírtak a szívdióra is érvényesek.

Élőhely-igénye is azonos, északi vidékeken, az USA-ban, valamint Kanada
Ontario és Brit Kolumbia tartományában propagálják termesztését.
Elsősorban faanyagnak, de potenciális dióterméséért is.

A fák alacsony koronájúak, mintegy 15 m magasak, kevés ággal.
Terebélyesek, a korona szélessége 20-30 m is lehet, telepítve 10 vagy 12 m-re
ültetik egymástól.

Közönséges dióval keresztezve hibridjei már nem sima, hanem tüskés diót
teremnek.

A változat jól keresztezhető vajdióval, feketedióval, de inkább mandzsúriai
dióval, így értékesebb típusok alakíthatók ki. Fagytűrése így is jó, továbbá
ellenáll legalább 3 gombabetegségnek és az ágelhalásnak.

Hektárankénti diótermése 1 tonnányi lehet, ami kb. 300 kg dióbélnek felel
meg. A fák egy része már korán, a harmadik-ötödik évben teremni kezd.

Tisztelt diótermesztő Kollégám, foglalkoznunk kellene a szívdió hazai
termeszthetőségével. Ezt idehaza még nem kutatta senki. De Európában már
itt van a szívdió, és megint lemaradunk egy üzleti lehetőségről. 

Ha a termelését fontolgatjuk, az alábbiakat tartsuk szem előtt!



Széltől és fagyveszélytől lehetőleg védett helyet válasszunk. (A téli fagyot tűri, csak a tavaszit nem.) Tehát olyan helyet, ahol
nem áll meg a fagyos levegő.

Ami a szelet illeti, Nagybritanniában, Cornwallban azt tapasztalták, hogy szeles termőhelyen a fiatal szívdió-ültetvény
fejlődése igen lelassult, csak a nyolcadik évtől kezdtek a fák virágozni.

A talaj akár homokos, akár vályog-, vagy agyagtalaj, nyirkos legyen, magas talajvízszintű, vízzáró altalajjal vagy kőzettel.
Ha ez a feltétel nincs meg természetesen, öntözni kell.

A felső talajszint ugyanakkor kellően humuszos és levegőzött legyen, a talaj műveléséről
gondoskodni kell. Jó talajon gyorsan nő.

Ültetés előtt szerves- és műtrágyázzunk! Az évenkénti nitrogén-műtrágyázást a tenyészidőszak elején
végezzük el, a mikroelem-trágyákat pedig a lombfelületre permetezzük.

A talaj ne legyen erősen savanyú, kb. 6 pH-nál nem kevesebb. Előnyösebbek a semleges kémhatású,
de leginkább az enyhén lúgos talajok. Azt tartják, hogy ahol a feketedió vagy a vajdió megterem, ott a szívdió is.

Napos helyet válasszunk, árnyékban nem nő.

Ültetés előtt a teljes területet meg kell forgatni, gyomtalanná tenni.

Ha magokat ültetünk, termésként a dió-alakok és méretek széles választékával fogunk találkozni, jól és rosszul törhető,
ovális és szív alakú diót termő egyedekkel, vagyis termésünk igen heterogén lesz. Ezért a faiskolák se magról szaporítják,
hanem kizárólag oltványokként.

Ha mégis magról kívánunk csemetét nevelni, a nyirkos közegben végzett rétegezés ajánlott, hasonlóan más diófélékhez.
Előtte nem kell buroktalanítani. Jól csírázik, egy hónapos rétegezés után 90 %-os indulás szokásos. Amikor a gyököcskék
megjelennek, 2 cm mélységben ültethetők a csírázó diók. Rágcsálók, nyulak és madarak elleni védekezésre fel kell készülni.
Érdekes módon a varjak és a szajkók nem szokták kérosítani. De a mókusok veszélyesebbek.

A szívdió-csemeték szétültetése esetén számítani kell arra, hogy gyökérrendszerük szétágazóbb, mint más dióké. Ezért széles
ültetőgödör szükséges. Az átültetés akkor lesz sikeres, ha a felszínközeli, szétágazó gyökerek nem sérülnek.

Alanyaként feketediót is használnak. A kép is ezt mutatja. Szívdió feketedió alanyon. Ennek a kombinációnak állítólag az az
előnye, hogy a helyi feketedió fáknak nagyobb a hidegtűrésük. 

Közönséges dió nem jó szívdió-alanynak, mert gyakran túlnövi az alany a nemest. Fordítva, amikor a szívdió az alany, és a
közönséges dió a nemes, szintén nem gyakori, bár állítólag Franciaországban kipróbálták, és jónak találták.

A kiültetésre kerülő csemete ha vajdióval alkotott hibrid, a jellegzetes szívdió-termést fogja hozni. De ennek az utódai, vagyis
az F2 nemzedék már az eredeti ovális japán dió termést fogják adni. Tehát ültetés előtt meg kell győződni a szaporítóanyag
eredetéről.

Általában erős gyökere van, a csemetéket mégis a lehető legnagyobb gyökérrel ültessük. Ültetéskor a gyökereket óvatosan
teregessük szét. Ültetés után fekete fóliával borítsuk a csemete környékét, hogy a gyökerek kellő meleget kapjanak, ezzel
stimuláljuk őket. Ajánlatos az ültetőgödörbe csontlisztet keverni. A jobb megeredés érdekében próbálkoztak közönséges dió
alanyra oltott csemetékkel, de azok nem váltak be. A legjobb a saját fajú alanyra oltott csemete, akkor jó az első éves
növekedés.



Legsűrűbben 2,5-3,0 m 2-re ültetik, illetve ha hibridfajtákat ültetnek, amelyektől faanyagot is remélnek, 5-6 m 2-re. Később, a
fák növekedésével az állomány négy alkalommal is, mindig a kétszeres tenyészterületre ritkítható. Ha a tenyészterületet
3,5x4,5 m-ben határozzuk meg, 1 ha-ra 635 fa kerül. Ez esetben is az évek során fokozatos ritkítással alakítsuk ki a legvégső
60 db /ha-os állományt. A szívdiónak igen sekélyen helyezkednek el a gyökerei, és konkurenciamentes területet igényel. Mivel
a gyökerek túlterjednek a lombkoronán, mindig ügyeljünk arra, hogy a szomszéd fák gyökere ne érjen össze. Mivel sekélyek
a gyökerei, igényli a téli hóborítást, egyébként megfagyhat a gyökérzet. A sekély gyökerezés miatt vigyázzunk, a talajművelés
során ne károsítsuk a gyökérzetet. Ezért köztes növények termelése nem ajánlott, legfeljebb pillangós takarmánynövények.

A szívdió gyökérrendszerében a felszínközeli gyökerek vannak erős többségben. A gyökerek
nagyon érzékenyek. Nemcsak a talajművelésre, hanem a fasorok közti közlekedésre is,
könnyen károsodnak.

A gyomokat mégis irtani kell, igaz, ebben segít a levelek gyomirtó juglon-tartalma.

Ami a talaj beárnyékoltságát illeti, elég, ha a talajfelszín 30 %-át éri csak napfény.

Életerős fa, jó körülmények között 50-100 cm-es vagy nagyobb éves növekedéssel lehet
számolni, telepítés után az első évben 1,5 m-es növekedés az általános. Buja lombja ellenáll a
gombabetegségeknek, és a rovarkártétel se szokott jelentős lenni.

A diótermő szívdió fák 50 év alatt 50 cm törzsvastagságúra fejlődhetnek. A hibridek ennek a
kétszeresét is elérhetik. Persze, ehhez igen sűrűn kell ültetni, és erdészeti módon metszeni,
ritkítani.

A csemeték alakító metszése olyan, mint más fáké. Ha hibridfajtákkal foglalkozunk, vagyis a fatörzs is fontos, az évek során
olyan korrekciós metszéseket kell végezni, hogy a törzs 3-6 m magasságig teljesen elágazásmentes és sima legyen. Így lehet
biztosítani az egészséges, sértetlen, csomómentes, faipari szempontból értékes törzset. Ha erre nem törekszünk tudatosan, a
korona alacsony marad.

Ha diójáért termesztjük, tudjunk róla, hogy a késői (áprilisi-májusi) fagyok tönkreteszik a diótermést, annak ellenére, hogy a
szívdiót tartják a leginkább fagytűrő diónak. A fája tűri is a fagyot, de mivel a nővirágokat a csúcsrügyeiből hozza (a
csúcsrügyek vegyes, lomb- és hajtásrügyek), és azok hajtanak ki először, legelőbb a nővirág károsodik, nem termékenyül. 1-
3 éves korában már terem egy keveset, de csak 6-8 éves korában tekinthető termőre fordultnak, amikor már eladásra is jut a
termésből. Hosszú élete során évi 2,5-7 tonnás hektárankénti héjas termésre számíthatunk. 

 

Diótermése az alapfaj japán dió termésével összehasonlítva: 

Tápanyagpótlásról rendszeres laboratóriumi vizsgálatok alapján döntsünk. Műtrágyát csak tavasszal adjunk, mert a késői



műtrágyázás a vesszők beérését gátolja, és nő a fagyveszély.

Ha magunk akarjuk szaporítani, megpróbálhatjuk. Könnyen csírázik, mintegy 90 %-os eredménnyel. A magvak nyirkos,
hűvös rétegezése a tél folyamán nem kötelező, mint más dióféléknél, de ajánlott. Kopánccsal együtt rétegezzük. A vetést 2 cm
mélyen végezzük, tavasszal. Szaporítható sarjról és a vesszők gyökereztetésével is.

De az oltás a biztos, ha értékes fajtáit kívánjuk szaporítani. Szívdió csemete május elsején Münchenben: 

A diótermelési célú szívdió válogatása, nemesítése során a következő értékmérő tulajdonságok
alapján értékelik a változatokat: 
1. Törhetőség. Megbízhatóan a varraton törjön a dió, egy, vagy két darabban bocsássa ki a belet.
Géppel is törhető legyen. 
2. Termőképesség. Évről évre megbízhatóan teremjen, az évközi terméshullás minimális legyen. 
3. A dióbél minősége. Teltnek, egyenletesen halványsárgának kell lennie. Egyenletesen szürke, vagy
bézs-színű bél is elfogadható. Lágy íz kívánatos, a keserűség hiba.

Fajtái:

Bates. Ontariói. Jó növekedésű, hidegtűrő, korán termőre forduló, jól termő fajta, igen nagy termésekre képes. Diója
apró-közepes méretű. Az egyik legjobban törhető fajta. A dióbél aránya magas, a bél íze jó. 

Brock. Csak mérsékelten hidegtűrő, de jól termő fajta. Késői érésű. Diója nagy, jól törhető, a dióbél aránya és íze
kedvező. Dióbele sötét színű. Vajdióval vagy annak hibridjeivel való beporzással utódai ígéretes hibridek lehetnek.



Buckley. Újabb kanadai fajtának mondják.
Calander vagy Calendar. Kanadában elterjedt fajta. Hidegtűrő, jól termő, korán termőre forduló. Virágzása hímelőző
jellegű. Diójának mérete közepes, a dióbél aránya 31 %. Jól törhető, íze gazdag.
Caloka. Diója kicsinek számít, 170 db tesz ki 1 kg-ot. Bélkihozatala 36 %-os.
Campbell CW 1. A CW fajták az Etter magoncai, R.D. Campbell foglalkozott velük. A W
west-et jelent. Ezek a fajták már fiatalon virágozni kezdenek. Szép, szívalakú diójuk van.

A CW 1 termésmennyiség, törhetőség és az íz szempontjából értékes fajta. Közepes
méretű diót terem. Halvány aranysárga színű bele van, a bél felesen nyerhető ki.
Szeptember végén érik. 

Campbell CW 3, Campbell CWW. Ez a két fajta egyforma jellegű. A téli fagyot csúcsrügyük jól
elviseli. A legkésőbbi virágzásúak. Dióik kicsit vaskosabbak, mint a CW 1 fajtáé. Október első
hetében érnek, dióbelük felesen nyerhető ki. A CW 3 fajtának dísznövény-jellege is van, alkati
megjelenésén túl levélzete is szép, élénk zöld színét késő őszig megtartja.
Campbell CW 4. Közepes méretű. Új fajta, kipróbálás alatt áll.
Campbell C2C
Canoka. A legkésőbben kihajtó, kanadai eredetű szívdió-fajta, a legtöbb fajtát közel két héttel
kési le. A kihajtáskori fagyokat így nagy valószínűséggel elkerüli, ezért évente rendszeresen
terem. Hátránya ugyanakkor, hogy tenyészideje nagyon kinyúlik, a kora őszi fagyok a termés
beérését veszélyeztetik. Diói - a szívdó fajták között - nagynak számítanak. 110-170 db tesz ki 1
kg-ot.
Char. Koreai nemesítésű, Amerikában új fajta. Erős növekedésű, feltörekvő habitusú fája van.
Házikerti telepítésre ajánlott. Szívalakú diója vékony héjú, könnyen törhető, magas bélarányú. Char fajtájó szívdió
oltása Németországból: 

Crax-Easy. Újabb kanadai szívdió-fajta, talán a Brock leszármazottja, a neve könnyen törhetőt jelent.
Etter. Igen hidegtűrő, termékeny kanadai fajta. Rövid nyarat igényel. Középnagy vagy nagy diója jól törhető. Bélaránya
és a dióbél íze egyaránt jó. Az egyik legkevésbé sikeresen oltható fajta, de diói igen jól csíráznak, magoncai jó
minőségűek. Tehát a fajta nem egységes, bár az utódok tulajdonságai közelítik az anyafáét.



Faust is létezik Kanadában.
Fodermaier. A legrégebben kiválogatott és leggyakrabban ültetett szívdió-fajta, New York-i. Értéke a jó
termőképesség, törhetőség. Életerős, fagytűrő, a -30 C°-ot jól elviseli. Túl nagy termés esetén a zölddiók
egy részét elhullatja. Hideg éghajlaton későn érik. Nagy méretű diót terem, 1 kg-ba csak 120 db fér. Gyors
szárítás esetén a dió héja szétnyílik. Diója jól törhető, a dióbél aránya 37 %. Bele jó minőségű, jóízű, felesen
nyerhető ki. A legkésőbbi érésű, október közepén érik, ezért olyan termőhelyre való, ahol olyankor még
nincs fagy.
Frank. 1980-ban elismert fajta. Az egyik legkésőbbi kihajtású fajta, a fajták többségénél 1-2 héttel később, ezért a
kihajtáskori fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli, ezért rendszeres termésére lehet számítani. Közepes nagyságú, jól
törhető diója van. A dióbél minősége kiváló. Attraktív kinézetűnek mondják.
Gellatly. Második világháború előtti kanadai fajta. 

 
Grimo Manchurian. Valószínűleg a mandzsúriai dióval alkotott hibrid, mindenesetre termése jellegzetes szívdió-termés.
Közepes nagyságú, jól törhető.
Imshu. John Gordon fajtája. A fajta neve az Improved Schubert névből származik, vagyis javított Schubert (l. lejjebb).
Magoncok közül válogatott fajta. Nem a termés mennyiségével, hanem méretével és törhetőségével tűnik ki, dióbele
egészben nyerhető ki. Korai érésű, szeptember végén érik. 

Irvine. Talán újabb kanadai szívdió.



Jewel Box. Kentucky-i nemesítés. Korai kihajtású. Ha a tavaszi fagy nem
károsítja, évente rendszeresen jól terem. Diói igen nagyok, jól törhetők.
Kalmar. Svédországban véletlen szerencse következtében keletkezett szívdió-
fajta, valószínűleg mindkét szülőjét közel ültették. Koronája nagy, széles.
Könnyen törhető diója van, a bél jól kifejthető. Jól terem. Annyira sűrű
fürtökben terem, hogy a kifejlődő diók sokszor nem elég szimmetrikusak.
Locket. John Gordon fajtája. Nagy, könnyen
törhető diójú fajta. Az Etter-re és utódaira, a CW
fajtákra hasonlít. Új, kipróbálás alatt van.
Love. Kanadai szívdió.
Marvel. New York-i, 1948-as születésű, a
Fodermaier és a Wright keresztezése. Hidegtűrő, -
30 C°-ot elviselő fajta. Gyorsan növő, termékeny.
Sajnos, korai kihajtású. Diója kicsi-közepes, jól
törhető, jó minőségű. A Wright-tal kölcsönösen jól
porozzák egymást.
Pyke. Igen korai érésű. Lapos diója van, jól törhető.
Rhodes. 1998-as. Kanadai, ontariói (más forrás szerint Tennessee-i). Csak mérsékelten
hidegtűrő. Korán termőre forduló, termékeny. Későn virágzik, megbízhatóan terem. Diója
közepesen nagy vagy nagy, vékony héjú, könnyen törhető. Az egyik legmagasabb dióbél-
aránnyal rendelkezik. A dióbél íze, minősége kiváló. Öntermékenyülőnek tartják.
Ritchie.
Rival. Hidegtűrő, jól termő fajta. Még -30 C°-on se károsodik. Diója közepes méretű,
szárítva jól törhető. Minősége, íze jó. Jó pollenadó a Wright fajta számára, és jól
termékenyül attól.
Rover. Gyengén termő.
Schubert. Bőven termő. Viszonylag
nagy, jól törhető diója van. Dióbele
kiváló ízű. Utóda az Imshu.
Shoka. 1989-es.
Simco. New York államban
termesztik.
Stealth. John Gordon fajtája. Nagy,
könnyen törhető diója van. Még
kipróbálás alatt áll. Újabb
hibridfajták szülője lehet.
Stewart. Kanadai, Brit kolumbiai.
Nagy, jól törhető diója van.
Stranger, Walter. Kevéssé ismertek.
Weschcke. Régi wisconsini fajta, nemesítőjéről elnevezve.
Westfield. Jelenleg is szaporítják.
Wright. 1930-as nemesítés, Pennsylvaniából. Igen jó téli hidegtűrő, bőven termő fajta. Korai kihajtású, a
tavaszi fagyok veszélyeztetik. Diója közepesen nagy, vajdió-jellegű. Dióbele is nagy méretű, a héjat
szorosan kitölti, ezért nehezen szedhető ki egészben. A bél jóízű, a vajdióéra hasonlít. Más leírás szerint
íze a legrosszabb a vajdiók közül. Betegségellenálló. Jól porozza a Fodermaier, Marvel és Rival fajtákat.

A szívdió-fajták csak kis részben önbeporzók. Ezért legalább két fajta legyen a kertben. Árutermelő méretű ültetvényekben a
pollenadást meg kell tervezni ültetés előtt, az a cél, hogy a virágzás ideje alatt végig legyen pollenszórás is.

Kanadában ötletes, eredményes módszert találtak az újabb, jobb szívdió-fajtajelöltek felkutatására. Akció keretében minden
érdeklődő magánszemély kaphat 10 szem szívdiót, elismert fajták dióját, vetési célra. A diók egy faiskolás kimaradt
készletéből származnak, de a diónként fizetendő 1 dollár díjat nem a faiskola kapja, hanem a diótermesztők szövetsége, ami
az akciót végzi. Természetesen, a részvétel feltétele a szövetségi tagság, és a csemeték fejlődéséről rendszeresen be kell
számolni. A legértékesebbek fajtajelöltek lehetnek, és talán még tulajdonosuk nevét is viselhetik.

A szívdió gyorsan termőre fordul, 2-3 évvel kiültetés után már terem.

Termése: 



11 éves szívdió ültetvény:

Betakarítását - gépi rázás és felszedés - a korai fagyok előtt kell megkezdeni.

Zöld dióburka pelyhes, húsos. A kopáncstalanított, tisztított, mosott szívdiót egy hétig kell szárítani.
Ha nem rázzuk a fát, hanem csak a hullott diót szedjük össze, a vékony kopáncs gyakran a szárítás
alatt hull le. Ha nem, a száraz dióról kézzel könnyen leszedhető.

Betakarítás után tartsuk néhány hétig hűvös, száraz helyen. A száradás mértékét néhány dió feltörése útján ellenőrizzük,
mielőtt tárolásra összeöntenénk.

A szívdió héjasan jól eltartható, a közönséges dióhoz hasonlóan. Törés után fennáll a dióbél olajainak avasodási veszélye. 

A szívdió növényvédelmi problémái azonosak, igen hasonlók a többi dióféléhez. A gnomóniás gombabetegséggel szemben,
amely a legtöbb diófélét károsítja, a szívdiót ellenállónak mondják. Az azonos termőhelyen élő vajdió rákosodása se támadja
meg.



A törzskárosító Melanconium oblongum gomba a szívdió fákra is átterjed a közeli feketedió vagy vajdió fákról. A Geosmithia
morbida által okozott rákosodás is megtámadja.

A xanthomonaszos bakteriózis ellen más dióféléknél megszokott módon, pl. réztartalmú szeres permetezéssel védekezhetünk.

A levéltetvek közül a nagy szürke levéltetűt, a Longistigma caryae-t emelik ki, amely jellegzetes szívdió-károsító. Azt
mondták, a következő kép a nagy szürke levéltetűt ábrázolja. Nekem inkább ragadozó fátyolka-lárváknak tűnnek, a
levéltetvek a szájuk alatt keresendők. A két szárnyas példány mindenesetre kifejlett fátyolka. 

A többgazdanövényes károsítók, mint például a levélsodrók a szívdión ugyanúgy előfordulnak, mint más gyümölcsfáinkon. Itt
levélsodró-lárva látható szívdión. 

Leveleit a Corythucha juglandis (walnut lace bug - magyarul talán csipkepoloska) szívogatja, ami a szürke dión is előfordul.
A nimfák feketék, 0,5-2 mm-esek, a kifejlett egyedek mintegy 3,5 mm hosszúak, 2 mm szélesek, egyedülálló megjelenésűek.
Átlátszó szárnyaik csipke-hatásúak. Kifejlett alakban telelnek át a fán, és későn, csak júniusban petéznek. A nimfák a
levélfonákon szívogatnak, aminek hatására a levelekből eltűnik a klorofill, megfehérednek. Színük később, nyár közepén
barnás-bronzosra változik, és az eredmény korai, augusztusi lombhullás. Feltűnő még a levélfonák fekete ürülékessége. A
kifejlett egyedek nem repülnek messze.

A hajtást és a zöld diót a Conotrachelus juglandis ormányos bogár és lárvája károsítja.

Mint láttuk, a változatnak a mandzsúriai dióval van hibridje.

Blunt. New York államban termesztik. Diója vajdió-jellegű, pedig mandzsúriai hibrid, a
Covel nevű mandzsúriai fajta keresztezett magonca. Csőrös orráról kapta nevét. A dió
alakja kerekded, mégis töréskor az oldaláról célszerűbb megütni. A bél szorosan ktölti,
mégis jól törhető, egészben kinyerhető. Dióbele édesebb, mint a szívdióké.

A szívdió és a feketedió közötti hibrid, mint diótermő fajta:



Filsinger.

Létezik hibridje a szürke dióval (vajdió) is. Ha a kereztezés során a szívdió bibéjére visszük fel a vajdió
virágporát, sima héjú diót termő utódot kapunk. George Hebden Corsan kanadai diószakértő végzett ilyen
keresztezést a két világháború között. És még legalább 15-félét. Nincs tudomásom róla, hogy munkáját
valaki folytatta volna. A vajdióval létrehozott hibridfajtákat a vajdiónál említem. 

   

Vajdió (szürke dió)

A vajdió jóval később kezd teremni, mint akár a közönséges dió, akár a feketedió. Tízéves kora
előtt nem lehet számítani termésre. Ez az időpont a termőhelytől, éghajlattól, talajtól is függ,
kiszámíthatatlan. Bár Kentuckyban már 3-4 éves korában termést várnak a vajdiótól.

A vajdió-fa 20 éves korától terem jól, 30-60 év között adja legnagyobb termését. Az évenkénti
terméshozam nagyon eltér, minden három évből egyben számíthatunk jó termésre.

Magyarországi termeszthetőségének gátját éppen az jelenti, hogy későn kezd teremni. Mivel
optimális élőhelye északabbra van, melegebb körülményeink között a fa szövetei lazábbak
lesznek, és a faj amúgy is erősen fogékony a farontó gombák kártételére. Húsz évnél nem várhatunk sokkal hosszabb
élettartamot.

A vajdió termesztése során is a fajtahasználat jelentőségére szeretnék rámutatni. Olyan dióméreteket, amik
összehasonlíthatók a közönséges dióval, csak kiválasztott fajtáktól lehet elvárni. Egy magonc fa termését Frans Geraets
hasonlítja össze egy - igaz, nagytermetű - közönséges dióval. 



A vajdió szelekciója, nemesítése során gyümölcstermelési szempontból értékmérő tulajdonságnak a termésmennyiségen kívül
az ízet és a törhetőséget tekintik. Gyümölcstermő fajtái:

Aiken. 1917-es születésű.
Alverson. Michigani.
Ayers. Michigani fajta. Feltörekvő fája van. Későn kihajtó, dús lombozatú. Kései virágzású. Diója közepes nagyságú, a
bél aránya 23 %, magasabb, mint más fajtáké. A héjból feles bél nyerhető ki.
Baker. Michigani.
Barney. Kanadai, Brit-Kolumbiai. Fája nagytermetű. Jól terem. Korai érésű. Diója nagy, nehezen törhető.
Bear Creek. Washington állambeli. Diója közepes méretű, jól törhető.
Beckwith. Ohioi. Hidegtűrő, jól termő. Közepes dióméretű (75-80 db/kg), jól törhető. A dióbél aránya 21 %, jó minőségű.
A fajták közül a leginkább életképes. 

Bliss. Igen nagy diója van.
Bohn.
Bountiful. Hidegtűrő. Későn virágzó. Öntermékeny, bőtermő. Augusztusban-szeptemberben érik, dús fürtökben. Jól
törhető, kellemes ízű. 



Buckley. Iowai. Szelekciója a könnyű törhetőségre irányult, tehát a többi értékmérő tulajdonságban gyenge. Fája erős
növekedésű. Korai kihajtású fajta. Diója igen nagy (25 g-os), de a bél aránya csak 17 %.
Chamberlin (vagy Chamberlain). New-York-i. Kiváló hidegtűrő. Mérsékelt növekedésű. Közepesen nagy, inkább nagy
méretű, nagyon kemény diójú. Más leírás szerint jól törhető. A bél a héjat nem tölti ki tökéletesen, viszont nagyon jó ízű.
Betegségekre fogékony. 



Craxezy vagy Crakeze. 1934-es, michigani. Nem kizárt, hogy hibridfajta. Jól termő, korai kihajtású fajta. Diója közepes
méretű, dióbéllel jól telt, jól törhető. A dióbél jó minőségű. Betegségekre mérsékelten fogékony.
Creighton. 1944-es. Széles körben ismert fajta. Erős növekedésű. Kései kihajtású és ősszel kései érésű fajta. Diói kicsik-
közepesek, jól törhetők. A dióbél a héjat jól kitölti, nagy része felesként nyerhető ki. Betegség-ellenálló.
DeVan, Doud, Doug, Edge. Négy ismeretlen fajta.
Fjoka. Ontariói. Alternálva, gyengén terem. Diója kisméretű, jól törhető. A dióbél aránya 24 %.
George Elmer. Nagy növésű. Diója közepes méretű, kerekded. Jól törhető, bele jó minőségű. Betegségekre fogékony.
Gray Road. Indianai.
Hancock. 1972-es. Koronája szétterülő, dióbele jóízű.
Helmick Henderson. Faanyagtermelési célra szelektált fajta.
Henick Hergert. Nagy diója van.
Herrick, Herrington. Indianai fajták.
Irvine.
Ivanhall. New York-i. Nagy diója van.
Johnson. New York-i. Jól törhető diója van.
Kennyglen vagy Kinneyglen. New York-i, 1998-as. Diója közepes, jól telt, jól törhető.
Kenworthy. Nagyon nagy méretű diót terem. Minnesotából származik.
Lingle, Loumis. Ismeretlen vajdió-fajták.
Love. Fája nagy, gyorsan termőre fordul. Diója kicsi, jól törhető, a bél jó minőségű. Betegségellenálló.
Luther.
Mandeville. New York-i. Nagy diója van, jól törhető.
Morehead. Kentucky-i fajta, 2000-ben ismerték el. Faanyagtermelési célra nemesítették, a vajdió rákos
megbetegedésével szemben ellenálló fajtaként.
My Joy. John Hershey válogatta ki, 1930-ban. A dió minősége jó.
New Discovery.
Painter. Nagy diója van.
Robinson, Rockville, Sherman, Sherwood, Simonson, Smith, Shyckle,
Thede, Thill, Utterback. Ismeretlenek.
Weschcke. Wisconsini, 1934-es. Rendkívül hidegtűrő, termékeny fajta.
Diója közepesen nagy vagy nagy, jól törhető, belseje sima, a bél
egészben nyerhető ki. A dióbél világos színű. (A dióhéj képe jobbra.)
Wright.

Termesztett vajdió a quebec-i Sainte-Anne-de-la-Pérade helység piacán,
2000-ben: 



 

Akár magról akarunk fát nevelni, akár ismert tulajdonságú vajdió-fajta alanyaként csíráztatjuk, számolnunk kell a
vajdiónak azzal a tulajdonságával, hogy az elvetett szemek gyakran csak a második évben csíráznak. Csírázó vajdió (Frans
Geraets felvétele): 

Vajdió házilagos szaporítása magról: 

A vajdiónak feketedió alanya is lehet, ez esetben hamarabb lehet termésre számítani. (Fordított esetben, vagyis feketediót
vajdióra oltva biztos az eredménytelenség, mert az alany növekedése elnyomja a nemest, értéktelen fát kapunk.)



A vajdió-fajták - a feketedióhoz hasonlóan - gyakorlatilag jól termékenyülnek saját
virágporuktól. Az idegenmegporzásnak a terméshozás szempontjából csak termésnövelő
jelentősége van, hiányában nem marad el a termés. 

Egyébként a vajdió a szívdióval kölcsönösen jól porozzák egymást.

Ha ültetni kívánjuk, tudjunk a következőkről.

Ültethető városi díszfaként, de sokkal jelentősebb erdőgazdasági telepítése, faanyagáért. Rendszerint deszkának
dolgozzák fel, nem furnérnak. Vannak a vajdiónak gyümölcstermő változatai is, de csak minden második-
harmadik évben terem, érzékeny a környezeti problémákra, az aszályra, a rovarkártevőkre és a
gombabetegségekre.

Faanyaga puha, nagyméretű edénynyalábokkal. Jól megmunkálható, felületkezelhető, festhető.

A közelmúltbeli nagyarányú gombakártétel miatt ezekben az években ritkák az idősebb példányai. Jelenleg hiány
van a vajdió faanyagából. A meglévő anyagból leginkább bútorok és dísztárgyak készülnek.

Környezeti feltételek iránti igénye széles határok között változik a vajdiónak. Az éves átlaghőmérsékletet
tekintve természetes előfordulási körzetén belül egyaránt megtalálható a 4 C°-os éves átlag (New Brunswick),
mint a 16 C°-os (Alabama). A termőhelyén elviselt legszélsőségesebb hőmérsékletek -34 C°-tól 41 C°-ig
terjednek. Összességében fagytűrőbb, mint a feketedió.

Termőhelyének egyes vidékein 630 mm az éves csapadék, máshol 2030 mm. A fagymentes napok száma pedig 103-210 között
változik. 

Jó vízáteresztő képességű, mélyrétegű, termékeny talajt igényel. Sekély, köves, vagy mészkő-platón lévő talajokon satnyán
fejlődik. Ritkán szokták magában ültetni, mert az árnyékot szereti, abban nő jól. (Egy erdészeti ismertetés szerint nem tűri az
árnyékot.) Más fafajokkal elegyesen ültetik, amelyek elviselik. Végleges tenyészterülete 12x12 m, de akár 15x15 m is lehet.
Elképzelhető az is, hogy véglegesen is elegyes maradjon az állományunk, más fafajjal.

Sikeres telepítéséhez, gyors növekedéséhez teljes talajforgatás szükséges. A talajelőkészítést az ültetés előtt egy évvel
végezzük el. Kezdeti növekedését a gyomok nagyon gátolják, ezért gondoskodjunk a teljes körű gyomtalanításról. Csak
ismert helyről származó, válogatott csemetéket ültessünk. Ügyelni kell, hogy a nővirágok virágzásakor legyen pollenadó fa,
mert egy fán belül nem egy időben nyílnak a hím- és a nővirágok. Ennek biztosítása a faiskolától megkövetelendő.



Első éves csemete korában a vajdió nehezen különböztethető meg a feketediótól. A következő két kép közül az elsőn látható
csemetéről a gazdája se tudja, hogy melyik diófajhoz tartozik. Egy kanadai internetes fórumon tette közzé a képet, segítséget
kérve az azonosításhoz. Én is onnan mentettem le. A második viszont biztosan a vajdió csemetéje. 

Az átültetést nem szereti, ültessük egyből végső helyére. Nagy térigényre számítsunk, mert amikor
teremni kezd, koronája szétterül.

Ha elültettük (vagy átültettük), erősen vissza kell metszeni, közel a talajhoz (5-10 cm). Ültetés után
mulccsal borítsuk a talajt.

Metszése során a magasan feltisztított törzsre kell törekednünk, 3-6 m magasságig, akkor kapunk
értékes faanyagot, egészséges, csomómentes törzset.

Ha kifejezetten gyümölcséért termeljük, nem kell a törzset felkopaszítani, ez esetben arra
törekedjünk, hogy a lombozat egészséges legyen. Nagy dióterméshez napfénnyel jól megvilágított
korona kell, ezért termőkorban a sűrítő ágakat ritkítani kell.

Tavasszal műtrágyázzunk, sohase nyáron.

A diófélék közül viszonylag későn kezd teremni, a termés mennyisége a fák nagyságával arányosan nő.



A fa rákosodása a legsúlyosabb termesztési probléma. Bármely életkorú és
terjedelmű fát képes kipusztítani.

Az 1960-as években a rákosodást okozó Sirococcus clavigigninti nevű gomba
járványszerűen söpört végig a teljes állományán. Ennek következtében az Egyesült
Államokban a vajdió-állomány erősen lecsökkent, és még nem állt helyre a korábbi
populáció. Kanadában a járvány miatt annyira lecsökkent a vajdió-fák állománya,
hogy védett fajjá nyilvánították.

A gomba kártétele hosszúkás, besüppedt rákos sebeket okoz a vajdión. Elhalt
ágakban, elszíneződött kéregben, valamint fekete lé eresztésében mutatkozik meg a
betegség. Mivel a gomba spórákkal - és feltételezhetően rovarok útján is - terjed, az
új állományokat a régiektől megfelelő távolságban, szeparáltan kell létesíteni. Azon
kívül, hogy a károsodott fákat kivágjuk, mást nem lehet tenni.

Lombrágó kártevőjeként említik az Amorpha juglandis (egyéb nevei: Cressonia
juglandis, Laothoe juglandis) nevű lepke hernyóját (képei a pekándiók
károsítóinál).

A vajdió károsítóit és betegségeit majd később külön tárgyalom, ott az említett
rákos betegségről is mutatok képeket.

Itt csak egy elrettentő képet mutatók.

A vajdió rákos betegségének nevezett gombakártétel miatt kipusztult vajdió fa: 

A rákosodás ellen jelenleg nem ismernek védelmet. Az a megfigyelés ad némi reményt, hogy a kipusztult állományokban is
maradt egy-egy egészséges fa, amelyen nem láthatók a rák jelei. Valószínű, megnövekedett természetes ellenállóképességgel
rendelkeznek ezek a fák, és elszaporításukhoz fűznek reményeket.

Díszfaként is ajánlják a vajdiót. Nagyméretű leveleivel, áttört hatású, szellős koronájával dekorál. Kertekbe, fasorokba
kisebb csoportokban vagy magányosan ültessük. 



Diótermő állománya Európában is van, Franciaországban, Périgordban. Hideg éghajlatú európai vidékek diótermő fája
lehetne.

A vajdió használható más diófélék, így a közönséges dió alanyaként is, de vajdiónak csak vajdió alanya legyen.

A vajdió és a közönséges dió hibridjét J. x intermedia alata néven és J. x quadrangulata néven ismerik. Létezik hibridje a
mandzsúriai dióval, a japán dióval, sőt, a kicsi dióval (J. microcarpa) is. Ezekről a hibridekről többet nem tudok.  

A szívdióval alkotott hibridje a Juglans cinerea x Juglans ailantifolia. Önálló latin nevén pedig Juglans x bixbyi. (Helytelenül
bisbyi-nek is írják.)

Ezt a hibridet angolul buartnut-nak nevezik, ami a vajdió és a szívdió nevének összevonása. A hibrid jelentőségét mindkét
szülője előnyös tulajdonságainak megőrzése adja. A vajdiótól a kiváló télállóságot és a dióbél rendkívüli ízét. A szívdiótól
pedig a bő termést, a jó törhetőséget és a díszfának is beillő megjelenést. 

A hibridfajtáktól a nagyobb termőképességet várják, ami alapja lehet a szívdió-termesztés felfuttatásának. A szívdió-vajdió
hibridek többségében a vajdió durva, nehezen törhető héját örökölték, de van köztük néhány sima héjú, szabályos alakú
változat is, amelyek diómérete nagyobb, a dióbél íze pedig jobb, mint a szívdióé. Ezek a változatok ígéretesek. Három hibrid a
szívdióval összehasonlítva: 



A szívdió-vajdió hibridek küllemükben is eltérnek a szívdiótól. Koronájuk kevésbé terül szét, sokszor határozottan egyenes
törzset nevelnek, faanyagtermelésre is számításba vehetők.

A hibrid talajigénye azonos a többi dióféle fa igényével, vagyis homokos, középkötött és agyagos
talajon egyaránt jól megél, ha a talaj mély rétegű, és nem áll meg rajta a víz. A talaj kémhatására tág
határok közt nem érzékeny, de inkább az enyhén alkálikus talajokat kedveli. A nedves, nyirkos talajt
igényli.

Csemetéje kereskedelmi forgalomban is kapható. Szaporítása Kanadában leginkább a diók egyéni edényben -
műanyagpohárban - történő keltetésével, majd végső helyére történő kiültetéssel és későbbi helybenoltással történik. Ezek az
eljárások azonosak a többi diófaj nevelésénél leírtakkal.

Valószínűleg a hibridhatás miatt a diófélék közül a legerőteljesebb növekedésű. 20 m magasra nő, jó télálló. Árnyékban
rosszul nő. A kiültetett első két télen zárt törzsvédővel kell védeni az erős téli lehűléstől.

A tavaszi fagyok is károsítják. Rövid ideig tartó -2 C°-os fagyot se visel el fiatal hajtása, virágja. A fagyok elmúltával újra
hajt, de virágot már nem hoz.

Erős főgyökere rendszerint egészséges.

Metszeni a nyugalmi időszakban és a nyár végén lehet. Egyéb időben az erős "vérzés" legyengítheti.

Ez a hibrid öntermékeny. Későn, május-júniusban virágzik. Virágzási hajlandósága az előző év időjárásától függ.

Diója viszont mondhatni, a legkeményebb héjú valamennyi dió között. 10-15-ös csomókban terem, korai érésű, a vajdióra
hasonlít. A dióknak határozott varratuk van, egyes fajták diófelszíne sima, és alakjuk a szívdióra emlékeztet.

Csemetéje kereskedelmi forgalomban kapható. Néhány fajtájáról tudok:  

Baker. A Mitchell-re hasonlít. Nehezen törhető.
Barney. Jó télálló, bőtermő fajta. Gyors növekedésű, gyorsan termőre fordul. Érési ideje korábbi,
mint a legtöbb dióféléé. Diója nagy, nehezen törhető, dióbele jó minőségű. Íze a vajdióéhoz hasonló,
de héja puhább.
Butterheart. Szív alakú termése van. Jól törhető, magas bélarányú, a bél felesen nyerhető ki, édes
ízű. Díszfának is megfelel. Porzófát igényel.
Canoka. Jól termő.
Coble. Életerős hibrid, vajdió alakú termése van. 7-8 db-os fürtökben terem.
Corsan. Kanadai, ontariói. Nagy növésű, egyenes törzsű fája van. Jól termő fajta. Diója teljesen
kerek. Faanyagtermelésre is figyelembe vehető.
Dooley. Szívdió-jellegű diója van.
Dunoka. Inkább a vajdióra hasonlít. Alternálva terem. Diói változó
méretűek, az átlagos bélarány 25 %.
Fioka vagy Froka. A legperspektívikusabb hibridnek mondják. Szép
fája van, jó télálló. Jól terem, minőségi termést produkál, de
alternálásra hajlamos. Diója jó méretű (120 db=1 kg), a dióbél aránya
24 %. Héja kemény, de jól törhető. Íze mint a vajdióé.
Filzinger. Szívdió-jellegű diója van. A Mitchell-re hasonlít. Nehezen törhető.
Helen. Vajdió típusú.
Mitchell. Kanadából származó hibrid, 1930-ból. Igen télálló. Igen termékeny. A legtöbb évben virágai egy időben
nyílnak, ritkábban hímelőző. Szívdió alakú, csúcsos, kívül kissé tüskés termése van. Könnyen törhető, héja belül sima, a
bél kissé szorosan áll benne, egyébként jóízű. Hátránya a tavaszi korai kihajtás. 



Pierce. Kiváló télálló. Olyan helyeken is megél, ahol a szívdió már nem. Igen gyors növekedésű, 5 éves
korában eléri a 6 m-es magasságot. Gyorsan termőre fordul, diói 10-15-ös fürtökben teremnek. Jól
törhető.
Sauber.
Walilick. Egyesült Államok-beli. Dióbele jóízű.

Mindezek a fajták szaporítás alatt állnak, szaporítóanyaguk beszerezhető, ha nem is hazai forrásból.

Dióbelét rendszerint nyersen fogyasztják, ízletes. Ehető olajtartalma jelentős, de könnyen avasodik.

Lehullott levelének juglontartalmát az eső a talajba mossa, ami több növényfaj (almafák, erikák, pimpók,
egyes fenyők) növekedésére káros, mérgező.

A feketedióhoz hasonlóan a vajdióra is érzékenyek a lovak. Erről később írok.  

Mandzsúriai dió

A mandzsúriai dióról megismerhető termesztéstechnikai ajánlások némileg eltérnek az elébb tárgyalt diófajoktól.



Ültetvényszerű termesztéséről nem tudok, csak arról olvastam, hogy Oroszországban az Altaj
hegységben és környékén erdősávokba ültették. A fák teremnek, de évi néhány tízezer tonnás
össztermésüket gyakorlatilag nem hasznosítják. Sokáig diótermő, elismert fajtájáról se tudtam, de
egy kedves német diótermesztő kolléga felhívta a figyelmemet a New York-i John Gordon
diófaiskola kínálatára, amelyben a mandzsúriai diót a Covel fajta képviseli.

Kinézetre a Covel diója pekándióra hasonlít, "fekete pekán" néven is említik. Mint egy
nagyméretű földimogyoró, arra is hasonlít, de erős belső válaszfala van, ami miatt a belet nem
mindig sikerül egészben kinyerni. Szívdióként törhető, bár kúpos csúcsa lényegesen erősebb.
Dióbele fényes sárga, íze édesebb, mint a szívdióé. Száraz, meleg helyen végzett tárolás során jó
ízét hamar, néhány hónap alatt elveszti.

Elérhető tehát, a Covel-csemete nem is drága, de igazi fajtakínálat nincs. Például Oroszországban, ahol nemcsak
természetes, hanem ültetett állománya is nagy, nincs elismert fajtája. Az orosz ültetvényeket erdőgazdálkodási céllal
telepítették, és csak az erdészeti csemetekertek foglalkoznak a szaporításával. Csírázási aránya gyenge, a magonc-csemeték
is nagyon drágák, átszámolva 3500-4500 Ft darabjuk. A mandzsúriai diófa terjesztésének a szaporítóanyag drágasága az
egyik legnagyobb akadálya.

Többségében magról kell fát nevelnünk magunknak. Valószínű, bőven fog teremni, de a diótermesztési cél elérése kétséges,
dióinak minősége bizonytalan lesz. Amúgy is nehézsége ennek a diófajnak, hogy a dióbél a héjat teljesen kitölti, héja
vastagabb, mint a mi diónké, tehát törése, válogatása sokkal nehézkesebb.

Teremni kezdő mandzsúriai diófa Oroszországban: 



A reális cél tehát a magonc fák szórványos nevelése, valamint a díszfakénti ültetés. Alkata, hatalmas levelei, őszi
lombszíneződése, fürtös diótermése díszítő hatásúak. Nyáron szinte trópusi kinézete van a fának. Jól bírja a városi levegőt is.
Magányosan, csoportban, fasorban egyaránt ajánlható. A magyar éghajlatnál sokkal hidegebbet is jól elvisel.

Igényei a talajra és a vízre korlátozódnak. Termékeny talajt igényel, amit nem borít időszakosan víz. Igényes a jó
talajművelésre, nem szereti a gyomosságot. Érzékeny a szárazságra, nálunk csak öntözéssel ajánlható. Végül fényigényes is.

Magvetés céljára az ősszel megszedett diói használhatók. Az igazi kérdés az, hogy honnan lehet
dióhoz jutni, mert a fa magyarországi példányáról nem tudok, és nem ismerek olyan faiskolát, ami
mandzsúriai diócsemetét nevelne. Nem feltétlenül kell a Távol-Keletre utazni, Észak-Európa legtöbb
országában találni mandzsúriai diót, akár közparkokban is.

A dió csíraképességét 2-4 évig jól megtartja.

Legjobb még ősszel elvetni a diókat, de ez esetben az egérféle rágcsálók ellen hatásos védelmet kell
találni. Ha nem vetjük el, hanem edényben homokban rétegezzük, a dió csírázásához szükséges
hideget úgy adhatjuk meg, hogy a tél folyamán kétszer-háromszor fagynak tesszük ki, 10-10 napra.
A közbeeső időben a homokot vízzel locsoljuk meg. Még így is alacsonyabb csírázási arányra kell
számítanunk, mint őszi vetéskor. Mit tegyünk, ha alacsonynak találjuk a csírázási arányt? Kínaiak erre is találtak megoldást.
Larix-fenyők gyökeréből, kérgéből vagy leveléből készített kivonatokkal locsoljuk meg a csíráztatni szánt mandzsúriai dió
szemeket. Megnő a csírázási százalék. (Ez a jelenség az ellenpélda a növényvilágban az allelopátiára. Amikor egy növény
hatóanyagai jó hatásúak, serkentőleg hatnak egy másik növény csírázására, fejlődésére.) És a csemeték első éves
növekedése, fejlődése is jobb lesz.

Egy másik ajánlás szerint a fenyőkivonat helyett mangán-vegyületek oldata is hasonló, csírázást serkentő hatású, azzal kell
meglocsolni a tavaszi csíráztatás előtt a mandzsúriai diószemeket.

A gyakorlatban jól bevált, hogy a télre rétegezett diót koratavasszal, március elején
kivesszük a homokból, edényestül forró vízbe mártjuk, újból homokba rétegezzük, és
szobahőmérsékleten tartjuk. Egy hónap múlva megjelennek az első csírák, két hónap
múlva gyakorlatilag az összes. A csírázó diókat vethetjük, vagyis földbe,
termesztőközegbe helyezhetjük.

A vetés mélysége 6-8 cm legyen, folyóméterenként 10-15 darabot vessünk.

Más diófajhoz képest is külön figyelmet érdemel, hogy a mandzsúriai dió csemetéje
gyorsan erős karógyökeret növeszt. Ha az első év végén nem emeljük ki, karógyökerét nem vágjuk el, később már nemigen
fogjuk tudni megtenni. Speciális kampós szerszámmal szokták ezt elvégezni. Ha csak a második évben vágjuk el a
karógyökeret, átültetés után a csemete nagyon meggyengül, nagyon gyengén fejlődik.

Bár a fa télen nagyon jól bírja a nagy hideget, Oroszországban, Tomszkban 42 C°-ot is elviselt fagypont alatt, egy másik
szibériai városban pedig 50 C°-ot is, azonban tavasszal a későtavaszi fagyokra levélzete érzékeny, fagykár előfordulhat. A
későtavaszi fagy a fát nem károsítja, hamarosan újrahajt, az elvesztett zöld hajtást pótolja.

Fiatal korában rendkívül jól metszhető a mandzsúriai diófa, szinte bármilyen faalak kialakítható. Ez a tulajdonsága



különösen alkalmassá teszi dísznövénynek, mert az adott környezethez leginkább megfelelő formájúra nevelhetjük. Egy
példa: a moszkvai központi arborétum mandzsúriai diófája: 

Rendkívüli.

A metszés idejére sem érzékeny, bármikor metszhetünk.

Hatéves korában kezd teremni, majd évente gyorsan növekvő termésmennyiséget produkálva kifejlett korra 30-40 kg-ot is
teremhet egy fa. 



Dísznövénykénti, városi fasorbeli telepítésére sok példa van. Én a szibériai, Kemerovó körzetbeli Oszennyiki város Kirov
utcáját tudnám a legérdekesebb példaként felhozni.

Városfásítás céljára való alkalmasságát a kazahsztáni biológus, Irina
Loginova szavainak idézésével tudom jellemezni: "A mandzsúriai
diófa hatalmas zöld koronája képes megfogni a port és a gázokat. A
diófa különleges baktericid anyagot, juglont választ ki, ami fertőtleníti
az atmoszférát. A diófákkal célszerű az autóparkolókat beültetni,
mert nagy, tollas leveleik megtisztítják a levegőt a benzingőztől,
acetiléntől és más szennyeződésektől. Nem véletlen, hogy
Fehéroroszországban életbe lépett a csernobili baleset miatt
károsodott területek dióligetekkel történő betelepítésének
programja."

Mivel a mandzsúriai dió diótermő jelentőségét igazán az adja, hogy
olyan hideg éghajlaton terem a mi diónk ízével majdnem azonos ízű
diót, ahol a közönséges dió nem él meg, felmerült a mandzsúriai dió és
a közönséges dió hibridizálásának gondolata, ami a két faj közeli
rokonsága következtében már sokaknak sikerült.

A hibridizálást úgy végezhetjük el, hogy a mandzsúriai dió nővirágára a közönséges dió virágporát visszük fel, pl. ecsettel. A
beporzott virágokat vattával, zacskóval le szokták fedni.

A közönséges dió virágporát áprilisban gyűjthetjük össze, hűtőben tárolhatjuk, és egy hónappal később, amikor a
mandzsúriai dió nővirágai nyílnak, akkor vesszük elő. A fordított irányú hibridizálás emiatt a virágnyílási idő különbözete
miatt nem megy.

Léteznek más próbálkozások is az északi diótermesztésre. Közönséges diót, az áhított vékonyhéjú fajtákat - a mandzsúriai
dióhoz képest minden közönséges dió papírhéjúnak számít - oltják mandzsúriai dió alanyra. De ez már nem a mandzsúriai dió
termesztése.

 

A FEKETEDIÓ TERMESZTÉSE
Tisztelt diótermesztő - és most már reménybeli feketediótermesztő -
Kollégám, a feketedió fát ugyanúgy kell nevelni, gondozni, mint a mi
diónkat. Tulajdonságai nagyon hasonlók. Az időjárásra, a
betegségekre, a művelésre a mi diónkhoz hasonlóan reagál.

Igaz, a közönséges dióról sincs sok diótermesztési szakkönyv, de
már rendelkezünk diótermesztési tapasztalattal, és a saját kárunkon
megtanultuk. Nem nagy az eltérés. A feketedió szaporításában,
nevelésében, növényvédelmében, stb. amit külön nem említek,
azokban a kérdésekben teljesen a közönséges diónál írottak szerint kell eljárni.

A feketedió-termesztés nem újdonság, 1750 óta telepítik Amerikában, bár ez a megfogalmazás így nem pontos. Az európai
telepesek telepítik 1750 óta. A mai Ontario területén az őslakos mohawkoknak olyan nagy telepített feketedió-erdeik voltak,
amekkorát azóta se telepített senki. 



Ha itt, Európában, Magyarországon a feketedió termesztésébe akarunk kezdeni, érdemes legalább az alábbiakon
elgondolkodni.

Jó vízellátású, jó víztartó, neutrálishoz közeli kémhatású, (bár elviseli a 4,6-8,2 közötti pH-értékeket), legalább 1,5 m
mélységig jó termőréteggel ellátott talajt igényel, olyan fekvésben, ami nem teljesen sík, hogy a fagyos levegő ne álljon meg a
területen. Széltől védett terület szükséges.

A feketedió éghajlat iránti igénye a feketedió típusától függ. Attól, hogy ősei milyen éghajlathoz szocializálódtak. Eredeti
élőhelyén - hogy a két szélsőséget említsem - Florida határán 280 nap, a Nagy Tavak vidékén 140 nap vegetációs szezont
igényel.

Északi típusai megelégszenek 7 C°-os éves átlaghőmérséklettel, a délieknek 19 C° kell. A faj átlagos, jellemző hőmérsékleti
igénye 13 C°, és legalább 170 fagymentes nap.

A tenyészidőszakban jelentős, legalább 900 mm-nyi csapadékra van szüksége a feketediónak. Ha ez nincs meg, - nálunk hogy
is lenne meg, - öntözni kell. 

Legjobban a semleges kémhatású, mélyrétegű, tápanyagban gazdag talajt szereti, az ilyenen nő és terem a legjobban. A talaj
legyen nedves, nyirkos, de ne álljon meg rajta a pangó víz. A vizes talajhoz képest jelentős fejlődési előnyt, gyorsabb
törzsvastagodást mértek amerikai kutatók a jó vízgazdálkodású talajokon.

Ilyen kísérlet több is ismert. Az egyik: Arkansasban kétéves feketedió oltványokat ültettek ki 9x15 m-es térállásba, füves
területre. A talajvíz szintjétől függően vizsgálták a fák növekedését. Ahol a talajvíz szintje nem emelkedett 1,5-2 m-nél
közelebb a felszínhez, ott a feketedió növekedése a háromszorosa volt annak, mint ahol a talajvíz kb. 1 m-re megközelítette a
felszínt. A kísérleti telepítés így nézett ki június 21-én: 



Száraz helyen, dombtetőn, meredek lejtőn a feketedió nem fog jól teremni. Dombos vidéken a dombok északi és keleti
oldalának az alja a legmegfelelőbb.

Egy-egy termesztett fafaj számára ha ideális termőhelyet keresünk, gyakran alkalmazzuk azt a módszert, hogy a kiszemelt
területen vagy annak közelében szépen díszlő fákat vagy egyéb növényeket figyeljük meg, és annak alapján bíráljuk el, hogy
a termőhely mennyire felel meg a szándékunkban álló fának. Nos, a feketedió esetében ilyen fogódzónk nincs. Nemcsak azért,
mert nem illeszkedik a hazai ökoszisztémába, de azért sincs, mert eredeti élőhelyén, az amerikai kontinensen sincs olyan
jellemző társ-növénye, amivel az igényei megegyeznének. Jól alkalmazkodik a különböző ökoszisztema-rendszerekhez, és ez a
tulajdonsága teszi alkalmassá, hogy a hazai körülmények közé is beillesszük. Nagy általánosságban mondhatjuk, hogy ahol a
nyárfa, a tölgyfa, a juhar, a kőris, a szilfa megél, ott a feketedió is. Amerikában azt is megteszik, hogy faanyagnak nevelt
feketediósba utólag "aljnövényként" akácot telepítenek, és ez jó hatású a feketediók további fejlődésére. Tehát ahol az akác
jól érzi magát, ott a feketedió is.

Ha feketediósunkból faanyagot is szeretnénk nyerni, az ültetvényt 3-6 m törzsmagasságig fel kell kopaszítani, rendszeres
metszéssel. Így érhetünk el egyenes rajzú, csomómentes, értékes faanyagot. Ez esetben a diótermés viszont csökken. A
feketedió erdészeti és kertészeti hasznosítása nehezen egyeztethető össze. A jó diótermő fák deszkaanyagának értéke
általában alacsony, mert törzsük rövidebb, anyagukban görcsök, csomók találhatók, évgyűrűik szélesebbek, ezáltal
faanyaguk lazább, és magasabb a világos színű faanyag aránya a törzsön belül.

Előre el kell dönteni, számunkra melyik a fontosabb. Ebben a fejezetben a feketediónak csak diótermesztési célú
hasznosításával foglalkozom. 

Előnye a diótermelési célú feketedió-ültetvénynek az erdészeti célú ültetvénnyel szemben, hogy valamivel gyengébb talajokon
is jó eredményt lehet elérni. 



A feketedió tápanyagigényes fa, igényli a rendszeres makro- és mikroelem-trágyázást. A műtrágyát kora tavasszal kell
kijuttatni. A műtrágya-igényt szak-laboratóriumi vizsgálattal határozhatjuk meg.  

Létezik egyszerű tápanyagszámítási ajánlás is, amit az Egyesült Államok diótermesztő gazdái számára dolgoztak ki. Eszerint
az ültetéskori tápanyagellátáson túl a kezdeti években úgy számítjuk ki a szükséges műtrágya-mennyiséget, hogy a talajszint
fölött 10-15 cm-rel megmérjük a fák átlagvastagságát. Minden hüvelyk - 2,5 cm - törzsvastagságra félkiló 10-10-10 %
hatóanyagú műtrágyát szórunk ki, február végén.

Savanyú talajon, figyelembevéve a műtrágyák talajsavanyító hatását is, a talaj kémhatását évente mérjük meg, ne
csökkenjen 6,0 pH alá. Megelőzésként meszezzünk.

A nyomelemek nagyon fontosak a diótermesztésben, főleg a cink kritikus. Cink hiányában rosszul köt termést a fa, és
gyengén terem. Virágzás után közvetlenül permettrágyázzunk, 1-2 evőkanál cinkszulfátot kb. 5 liter vízben oldva. Kétszer
vagy háromszor permettrágyázzunk, két-három hét elteltével. Ha nem permettrágyaként, hanem a talajra juttatva adunk
cinket, akkor a cink-kelát ajánlottabb, mint a cinkszulfát. Például egy rész 10 %-os cink-kelátot 10 rész nitrogénműtrágya-
oldathoz. A cinktrágyázás a termőkorú fáknál is fontos. 



A fekete dió származási helye az USA középső és keleti része. Kanadában a Nagy-tavak és a Szent Lőrinc-folyó vidékéig
termesztik, de állítólag északabbra is termeszthető, ha megfelelően megvédik.

Mivel eredeti élőhelye az északamerikai sűrű erdőkben van, termesztése során is a
sűrűbb ligetszerű állomány a célszerű. Faanyag céljára sűrűbben, diótermesztési célra
ritkábban kell ültetni. Legelőre is szokták telepíteni, mert tapasztalat szerint
rovarriasztó hatása is van, alatta kevesebb a rovar. Hasonlóképpen káros hatással van
sok, a közelébe ültetett növényre, pl. különösen a paradicsomot irtja.

Hova ültessük a feketediót? Ültethetjük zárt állományba, de gyakori az a megoldás is,
hogy a mezőgazdaságilag művelt területen ültetnek nagyobb sorközű feketedió-sorokat,
és a sorok között mezőgazdasági termelést végeznek. Szerintem az ilyen gazdák
magukban se döntötték el, hogy mezőgazdasági termeléssel vagy feketedió-
termesztéssel kívánnak foglalkozni. Mégis sokan vannak ilyenek. Ezt a
termesztésmódot itthon nem látni, Amerikában "agroforestry"-nek nevezik.

Szerintem az agroforestry-művelésnek a mezőgazdasági termelés szempontjából
ugyanúgy megvannak a hátrányai, mint a diótermesztés szemszögéből. Előnyeit nem
látom. Erről a művelésmódról a feketedió fatermelési technológiájánál szól majd egy fejezet.

A legnagyobb diótermést a szabadon álló feketedió-fák adják. 



Diótermelési célra a feketedió-fákat legsűrűbben 1,8x2,4 m-re ültethetjük egymástól. Az ilyen sűrű - és a valamivel ritkább -
állomány a diósgazdának azt az elgondolását árulja el, hogy a diótermés mellett az értékes faanyagra is számít. Legtágabban
pedig 5x5 m-re szokták a diójáért termesztett feketediót ültetni.

Mihelyt a koronájuk összeér, az állományt a felére kell ritkítani, amely ritkítást később
szükség szerint ugyanígy ismételjünk meg. Idővel 15x15 m-es kötés is kialakulhat, a nagy
fáknál.

A diójáért termesztett feketedió fák végső térállása általában nagyobb, mint a közönséges
diófáké. Befolyásolja a tervezett térállást a telepíteni szánt feketedió fajtája is, a fajták
alkatukban is eltérnek. Jobbra két fajta alkatának összehasonlítása.

Az 1,8x2,4 m-re ültetett diótermő feketedió ültetvény 10 éves korában felére ritkítható,
majd a fejlettségtől, a törzsátmérőtől függő időben a felére ritkítás még háromszor
ismételhető, legutoljára 60 éves korban, évi 1 cm-es törzsátmérő-vastagodást feltételezve. 



 

Fiatal feketedió ültetvények: 



 

Ellenőrzött, faiskolából származó oltványt ültessünk! Faiskolások arra is figyelmeztetnek, ügyeljünk arra, hogy a nővirágok
nyílásakor legyen pollenadó fajta is, mert egy fának a hím- és nővirágai nem egy időben nyílnak. De a pollen-ellátottság
kérdése nyitott, mások szerint nem kell a feketediónak pollenadó fa.

A feketedió nemesítése jelenleg is folyik, faanyagnevelési és diótermesztési célra egyaránt. Igaz, nem nálunk, leginkább csak
Amerikában. A diótermesztés érdekében a nemesítés céljai jelenleg: A termőhelyen kései rügyfakadás, betegség-ellenállóság,
korai termőre fordulás, dióminőség (héj vastagság és törhetőség), valamint a dióbél színe. Újabb nemesítési cél a közönséges
dióhoz hasonlóan az oldalrügyön is termő diófajták előállítása. (Ez érdekes cél, mert ilyen még nincs.)

Feketedió-nemesítők: Tony Zerr és Loy Shreve 

Szaporítása hagyományosan magról, korszerűen pedig vegetatív úton történik. Egyaránt állítanak elő oltással, szemzéssel és
gyökerezetéssel csemetéket. Így a fajta minőségében biztosak lehetünk, de nem várhatjuk, hogy a diótermés szempontjából
értékesebb egyedek bukkannak fel ültetvényünkben.

A feketedió oltványokhoz alanyként a saját fajt, a feketediót használják Amerikában is. Általában ismeretlen származású
magvakból nevelik meg, de a Missouri Egyetemen már folynak a megfelelő alanyfajta kiválasztására irányuló kísérletek. 31
fajtajelölttel kísérleteznek, több mint öt különböző helyszínen. Azt remélik, a feketedió-oltványok nagyobb százaléka fogja
túlélni az első néhány évet, és fejlődésük jobb lesz. De eredményről még nem tudok. Ritkábban a szürke dió is előfordul a
feketedió alanyaként. 



Ha magról szaporítjuk, feketedió-állományunk vegyes, többségében gyengébben termő, kevésbé értékes lesz. De magunk is
nevelhetünk feketedió-oltványokat.

Magvetésre szedett feketedió: 

 

Magvetéshez az érett feketedió szemek felszedése után buroktalanítás és mosás szükséges, és
még ősszel el kell vermelni a diót. A mosás során a víz felszínére került diókat ki kell dobni,
azok értéktelenek. Rosszul teltek ki béllel, és csíraképtelenek lesznek.

A jobboldali rajz John Gordon munkája, ő burkos feketedió csírázását rajzolta le. A burok
elbomlása megkezdődik a tél folyamán, amikor nyirkos talajrétegben telelnek a vetésre szánt
diók. Mivel nem mossa a diót, nem a fajsúlyuk alapján szelektál. Feltör néhányat, és a
nagyobb, teltebb béllel rendelkezőket részesíti előnyben. Nem magról nevel fákat, hanem
alanynak csíráztat. Tapasztalata szerint a nagyobb, teltebb belű diókból már az első év végén
oltható vastagságú csemete fejlődik, a gyengébbekből pedig csak két év múlva.

A feketediónak a sikeres csírázáshoz típustól függően 90-120 nap a csírázás előtti
hidegigénye. Sok dió a második-harmadik évben kel csak ki.

A vermelést legalább 8 cm vastagságú nyirkos homokban kell végezni, és kifejezetten hűvös
helyen kell teleltetni, pl. hűtőházban.

A vermelés idején Penicillia és egyéb közönséges szaprofita gombák károsíthatják a
magvakat. A vermelőhomok fertőtlenítéséhez gombaölőszeres belocsolás szükséges.

Egy másik magvetési módszer a magvak helybevetése. Ebben az esetben erős varjú- és
rágcsáló-kárral is számolnunk kell, mivel a diókat már rögtön érés után a földbe helyezzük. A
kár csökkentésére nagyon ajánlható a bádogdoboz-módszer, amikor (nem alumínium, hanem
bádog) üdítős és konzerves dobozokba földbe ágyazott diókat "ültetünk". A doboz teteje
természetesen nyitott, az aljára pedig vágjunk kereszt alakú nyílást, és a lapkákat
hajtogassuk kifelé. Így a diógyökér ki tud nőni, és mégis védve van a pockoktól. Amikor a diócsemete annyira megerősödik,
hogy már nem fér a dobozba, szétfeszíti azt, mivel addigra a doboz már elrozsdál. Hogy az elrozsdálásban biztosak legyünk,
ajánlatos használatbavétel előtt a doboz galvanizált bevonatát tűzben leégetni. Ha csak alumínium (sörös) dobozunk van, a
doboz oldalát is végig kell vágnunk, hogy a diócsemete szétfeszíthesse.

A diókat oldalukra fektessük a földben, és kb. 4 cm földdel takarjuk. Ha van fűrészporunk, 2 cm-es takarást abból is
kaphatnak, de ne vastagabbat, mert az alja bepenészedhet. A fűrészport tartsuk nedvesen.

Ha tavasszal, márciusban vetjük, majd csak 18 C°-on fog csírázni. A télre elvermelt diókkal nincs különös teendőnk, de a
levegőn telelt diókat egy hétig hideg vízbe kell áztatnunk. Cseréljük gyakran a vizet.

A módszer leírása során azért említek következetesen diót és nem feketediót, mert - anélkül, hogy máshol megismételném - ez
a módszer változtatás nélkül alkalmazható a többi diófaj termesztése során is. 



A csírázó feketedió erős karógyökeret és hajtást indít. Kezdetben az igen tápanyagdús sziklevelek tápanyagából nyeri
sejtjeinek, szöveteinek építőanyagát és a csírázáshoz szükséges energiát. A dió tápanyagai egy hét után fogynak el, attól
kezdve magára van utalva. 

 



 

A fiatal magoncok áprilisban vagy májusban kelnek ki. Jó körülmények között 90 cm-t is nőhetnek az első évben, és ezzel
együtt gyorsan nagy gyökeret fejlesztenek. A feketedió-csemeték éven belül a legnagyobb növekedést a nyár közepétől a nyár
végéig produkálják.

Attól kezdve, hogy a kelő diócsírák megjelennek, a vadnyulak károsíthatják. Védekezésként raschel-zsák anyagú
műanyaghálót húzhatunk a csemetesor fölé, amit ősszel felszedünk.

Első éves magoncok: 

 

A feketedió csemetekori, kifejletlen levele a közönséges dió levelére hasonlít. 

Csemetenevelés cserépben: 



Feketedió-csemeték első éves hajtásnövekedése Németországban: 



Az első év végén kiemelt, magról kelt csemeték már erős, jól fejlett főgyökérrel rendelkeznek. Egy éves csemetéknél mértek
már 120 cm-nél hosszabb főgyökeret is, réti agyagtalajon. Általános a 65-70 cm-es főgyökér, jó vízellátottság esetén.

Első éves csemeték csúcsrügyének indulása áprilisban: 

Első éves hazai feketedió-csemete: 



Második éves: 

Nagy gyökérzetüknek köszönhetően az átültetést jól bírják, de 2-3 évig a gyomokkal
nem tudnak konkurrálni, rendszeres gyomirtást igényelnek.

A csemeték második életévében folytatódik a főgyökér növekedése, és emellett sok
oldalgyökér is fejlődik.

A gyökértömeg egyébként a talajtípustól függ, homokos talajon nagyobb a gyökerek
kiterjedtsége. Száraz talajon pedig a főgyökér fejlődik gyorsabban.

Mivel a feketedió gyökérzete számára előnyös az egyes gombafajokkal való szimbiózis,
előfordul, hogy már a csemetekertben beoltják Glomus deserticola vagy G. etunicatum,
esetleg Gigaspora margarita fajú gombafonalakkal. Ilyen esetben nagyobb növekedést
tapasztaltak. Az oltás csak annyi, hogy átültetéskor vagy kiültetéskor a csemeték
gyökerét a felsorolt - vagy fel nem sorolt egyéb - gombákat tartalmazó oldatba mártják,
egy vödörben.

Vannak a feketedió-csemete számára ártalmas talajlakó gombák is, a Phytophthora
citricola és a Cylindrocladium fajok.

Jó hír a feketedió-termesztők számára, hogy az utóbbi években előretört a feketedió-
termesztésben is az oltványhasználat. Oltással, szemzéssel, üvegházi neveléssel állítják
elő a kipróbált, biztos termésű feketedió-fajták csemetéit. 



 

Rossz hír viszont, hogy az oltás, szemzés eredményessége még nem tökéletes, ezért a csemeték nem olcsók. Igaz, hogy
előfordultak már 80-100 %-os eredések is, de nagy általánosságban a 30-80 % az elfogadható eredés. Az oltványok kiültetése
után is előfordul 10-30 % pusztulás.

Oltványok előállításához alanynak - ugyanúgy, mint a mi közönséges diónknál - gyakorlatilag bármilyen fajtájú, vagy
ellenőrizetlen magonc feketedió alkalmas. És ugyanúgy, mint a mi diónknál, az ellenőrizetlen, vegyes fajtájú alanyhoz képest
előnyösebb, ha alanynevelés céljára bevált, szakmailag elismert fajtát használunk. A feketedió esetében ilyen alany-fajták
például a Kwik-Krop, a Sparrow és a Thomas.

A feketedió diótermő fajtáiról valamivel később beszélek, a téma annyira nagy, hogy szétfeszítené ennek a fejezetnek a
kereteit.

Itt csak egy különlegességről, az ágyúgolyóról.



Tisztelt Kollégám, van Észak-Karolinában - nem tévesztendő össze Észak-Kaliforniával - egy
feketedió-fa, Wilson város közelében.A jobboldali képen látható. És csodájára is járnak.
Akkora diókat terem, mint egy ágyúgolyó, 45 dekásakat. Ezért cannonball-tree-nek nevezik.

Diói állítólag jól törhetők, a bél aranysárga színű, nagy darabokban nyerhető ki, a törés során
95 %-ban negyedes bél érhető el. A kinyerhető bél aránya 35 %.

Értékei miatt gyors szaporításába is kezdtek.

A következő képeken örvendező kislány és fiatalember tulajdonképpen csak reklám-feladatot
hajtanak végre, mert az ágyúgolyó-fajtájú feketedió-fa szaporítása sem diójáról történik, mint
ahogy a képek sugallanák, hanem vegetatív úton, a nemes, ágyúgolyót termő fa vesszőit oltják
feketedió-alanyokra. 

 

A feketedió fajtáinak ismertetése során a megporzásról, a porzófajtákról gyakorlatilag szó sem esik, Amerikában sem.
Ennek az az oka, hogy a feketedió a közönséges diónál jóval kevésbé igényes az idegenmegporzásra. Terméshozás
szempontjából saját virágporral is kielégítően termékenyül. Az idegenmegporzás lehetősége a nagyobb termésben jelentkezik.

Kiültetés előtt álló, faiskolai feketedió-oltványok nyáron és lombhullás után, mélynyugalmi állapotban: 

 

Vásárolhatunk konténeres csemetét is, a fiatalember - valószínűleg főnöke megbízásából - 6
dollárt kér érte.  

Ha feketedió-telepítésünket nem vásárolt oltvány használatával, hanem saját oltvány
előállításával kívánjuk megoldani, három lehetőségünk van.

1. Helybe vetés és helyben oltás
2. Házi faiskola létesítése
3. Konténeres csemete nevelése

1. A feketediós leendő területét gondosan munkáljuk el. Minden leendő diófa helyére
helyezzünk koratavasszal 2-3 rétegezett feketedió-szemet, 5 cm mélyre. Rögtön jelöljük meg a
helyét, a környékét pedig tartsuk állandóan gyommentesen. Az első év folyamán a legszebb
növekedésű csemetét hagyjuk meg, a többit tőben vágjuk ki. A csemete növekedését július
közepén segítsük kevés műtrágyával, és mihelyt megszárad a talaj felszíne, állandóan öntözzük meg.



2. Mélyrétegű homokos vályog talajt válasszunk a faiskola részére, hogy ki tudjuk majd emelni és át tudjuk ültetni a
csemetéket. Koratavasszal készítsünk finom, aprószemcsés magágyat. A magvakat 5 cm mélyre ültessük, a sorok távolságát
úgy szabjuk meg, hogy kerti géppel művelni tudjuk. A sorokban a tőtávolságot 6 cm-re javasolják amerikai szakemberek. A
faiskola területét műveljük rendszeresen, tartsuk állandóan gyommentesen. A talaj felszíne legyen állandóan nyirkos. Július
közepén a sorokba szórjunk kevés műtrágyát. Az első éves csemetét kiszedni a következő év márciusában lehet. Legalább 40-
50 cm mélyen vágjunk a gyökerek alá, és minél több vékony gyökeret is igyekezzünk megmenteni.

3. Konténernek a legkülönbözőbb anyagú, méretű és alakú edények jók. A lényeg az, hogy a konténer alja nyitott legyen,
nehogy a főgyökér az edény alján körkörösen kezdjen nőni, ami a konténeres diócsemete-nevelés szokásos problémája.

A második éves alany oltható, szemezhető. Ezek az eljárások azonosak a közönséges dió csemetenevelése során leírtakkal.

A diójáért termesztett feketedió metszése a csemete kiültetésétől a fa termőkoráig
teljesen azonos a közönséges dió metszésével. Röviden összefoglalva: A nevelés
idején a gyors növekedés, a szép koronaforma kialakítása a cél, termőkorban pedig
a korona szükség szerinti ritkítása, a rossz helyzetű és az elhalt ágak kivágása.

A feketedió-ültetvény ápolása nem okoz különös nehézséget, a gyomok irtásába
maga a fa is besegít, gátolja más növények növekedését. A területen növő egyéb
fákat, cserjéket, gyomokat mindenesetre rendszeresen irtani kell. Még a fák alatti
gyep is csökkenti a diótermést, bár az a haszna megvan, hogy lejtős területen
gátolja az eróziót. Gyepes területen a feketedió-szüret jobban elvégezhető, mint
művelőeszközzel művelt és a szüretkor esetleg sáros földön. 

Fiatal feketediós Franciaországban, meglehetősen nagy gazban: 

Jó körülmények között a fiatal, még nem termő feketedió-ültetvény átlagos évi növekedése 90-120 cm is lehet.



A diójáért termesztett feketedió esetében is felmerül a köztestermesztés gondolata, lehet vele foglalkozni. A képen
karácsonyfának ültetett fenyő alkotja a köztest. Feketediósban kevésbé nevelnek köztesnövényeket, mint a közönséges dió
ültetvényeiben. Például a mogyoróval való sűrítést kimondottan kerülendőnek tartják, mert az együttes termesztés egyik
héjas gyümölcsnek se felel meg igazán. 

Mekkora termésre számíthatunk a feketedióból?

Szerintem jóval kisebbre, mint a mi diónkból.

A diójáért termesztett, nem erdei sűrűségben nőtt feketedió-fa négy-hat éves korában már
mutogatja termését. Tíz éves kora körül kezd teremni, talán 25 kg-ot hektáranként, de 12 éves
korában már 110-120 kg/ha terméssel számolhatunk.

20-30 éves korára éri el teljes termőképességét, amit még további 10-20 évig tart meg.

De jó termést csak 2-5 évenként ad. Egy másik feketedió-kutatói megfogalmazás szerint az
évek 40 %-ában várható jó termés. Nem beszélve arról, hogy dióit legtöbbször egyesével
hozza, ritkán látni termésfürtöt, mint a következő hármas fürt: 

De az is szép, ha csak két dió van egy fürtben. 



A feketedió esetében még annyira se terjedt el a nemesített, elismert diófajták
termesztése, mint a közönséges dió esetében. Igen sok feketedió-termelő Amerikában is
a közelben növő ismert, jó hozamú, egyenletesen termő, nagy dióméretű fákról szerzi be
a szaporítóanyagnak való vesszőt, és maga szaporít.

Így nem lehet csodálni az előbb említett alacsony terméshozamokat. Szelektált fajta
(oltvány) ültetése esetén, valamint műtrágyázással a fenti mennyiségek
megtöbbszörözhetők. Egy missouri kutatás eredménye szerint egyedül a műtrágyázás a
kétszeresére emeli a terméshozamot.

A terméshozam, a dióméret, a törhetőség annyira egyedi tulajdonságai a - vad -
feketedió fáknak, hogy csak ismert fáról vagy fajtából származó szaporítóanyaggal
érdemes dolgozni.

A feketedió-csemete ültetése, évekig tartó nevelése annyira
azonos a közönséges dióéval, hogy arról kár is lenne szót ejteni.
Csak a kártevőkben, betegségekben van kisebb eltérés. A törzs, a
levélzet betegségeiről, károsítóiról a faanyagcélú feketedió-termesztés leírásakor ejtek szót, de külön
fejezet is foglalkozik azokkal. A diótermés károsítói közül itt a Conotrachelus retentus-t (walnut
curculio) említem, amelynek lárvája a fejlődő diótermésbe fúrja magát, és a "júniusi hullás" néven
ismert diókárt okozza. Amerikában.

Értékes tulajdonsága a feketediónak, - és ebben a közönséges dióra hasonlít, - hogy a gombabetegség
vagy mechanikai sérülés miatt fiatalon kipusztult feketedió fa tősarjakról jól újul. Ha a sarj tényleg a
fa tövétől indul, nagy biztonsággal nem tartalmazza belső fás részében a gombafonalakat, így az új fa

erőteljes lesz. Növekedése ekkor igen gyors, mert kifejlett gyökérzet látja el tápanyagokkal. 

A feketedió-termesztés leghangulatosabb része a szüret. Egészen megragadó, a hatása alól senki se tudja kivonni magát. 



Szüretkor a legtöbb feketedió-gazda megvárja, amíg a dió lehull. A mókusok viszont nem várják meg a teljes érést, hanem
előbb is körberágják a diókat, és kieszik belüket. Készletfelhalmozásukkal is termésveszteséget okoznak a gazda számára.
Ha meg akarjuk előzni, az érett dió le is rázható, vagy le lehet verni dióverő póznával.

Kisüzemi körülmények között a feketediót ugyanúgy verni szokták, mint a közönséges diót. A földről való összeszedésére
egyszerű szedőszerszámok is alkalmazhatók, amelyekkel nemcsak a felszedés gyorsabb, a szedőmunkás keze se feketedik be.



 

A valóságban nem ilyen idilli a feketedió szezonja. Ahogy a zöld burok színesedik, sárgára, barnára, feketére, úgy színesedik
belül a dióbél is, ha feketéig nem is, de sötétbarnáig. Ha sokáig a fán vagy a fa alatt marad, romlik a bél minősége, íze. Ezért
ültetvényszerű termesztésben rázni kell a fát, és a termést mielőbb buroktalanítani.

Feketedió szüret a kiskertben: 



 

Frissen betakarított feketedió-termés: 

Feketedió-szüret után - ugyanúgy, mint a közönséges dió szürete után - a diót
kopáncstalanítani és szárítani kell, akár közvetlenül meg akarjuk törni, akár
héjasan kívánjuk tárolni. Ha elmarad a kopáncstalanítás, az a bél sötétedéséhez és
ízromláshoz vezethet. Az édeskés, jellemző dióíz "földízűvé" változhat, amit nem
mindenki kedvel.

Szüretkor még nincs a burok a héjra száradva, még húsos. Egy fa termését még
kézzel is buroktalaníthajtuk, néhány fára pedig akár egy kukoricamorzsoló is

megfelel. Utána meg kell mosni a diót, és 2-3 hétre hűvös, száraz helyre kiteríteni száradni. 



 

Ha nincs, nem kapható feketedió-buroktalanító gép, a feketedió-termesztők saját buroktalanító gépek konstruálására
kényszerülnek, mert a burkos dió tárolása kellemetlen, és burokkal együtt a vevők se veszik meg. Ilyen házi szerkesztésű
gépet konstruáltak Cobjon-ék is (következő kép), és igény esetén másnak is készítenek.

Na, ugye, hogy mégis van feketedió-buroktalanító gép, akkor is, ha nincs. Tavasszal kell megrendelni, hogy őszre meglegyen. 

Ez a gép víz nélkül dolgozik, folyamatos üzemű, üzembiztos. A baloldali rekeszben gyűlő kopáncs megszárítható, és például
gyógynövényként felhasználható. A jobbra gyűlő feketedió viszont valóban fekete lesz a burok leválasztása után, ezért egy
gyors mosás igencsak ajánlott.

A villanymotorral hajtott gép működési elve igen egyszerű. Belsejében forgó lapok ütik le a dióról a burkot, és a burkos



diókeverék balról jobbra halad. A gép alja rácsos, amelyen a burok kiesik, a dió nem. A dió jobboldalt a szabad nyíláson át
hull ki.

Hasonló gépet konstruált Bill Lane, aki nemcsak konstruktőr, hanem diónemesítő is. A Football nevű fajtákat és a Grand
Championt nemesítette. 

Ügyes emberek maguk is tudnak feketedió-buroktalanító gépet konstruálni. Gázpalackból, a rajz szerint. 

Feketedió mosó, buroktalanító, fehérítő (igen, az is!) gép egy amerikai szakmai bemutatón: 

Amikor még puha a feketedió burka, áztatással segíthetjük elő a burok leválasztását. 

Feketedió felvásárlás Amerikában: 



A feketedió-termesztők problémája ugyanaz Amerikában is, mint a világon szinte minden parasztnak, gyümölcstermesztőnek:
Ki vannak szolgáltatva a monopolhelyzetben levő felvásárlóknak. Akik nem szégyenlősek, amikor le kell nyomni a
felvásárlási árat. A legnagyobb amerikai feketedió-felvásárló és feldolgozó, Hammons-ék, például magyar pénzre átszámítva
90 Ft-ért veszik a termelőktől a feketedió kilóját. De ez az ár csökkenhet a szezon folyamán, ha nő a kínálat.

Ha a feketediót a következő tavaszon csíráztatni fogjuk, a kopáncs rajta maradhat. Persze ekkor a romló kopáncs fekete,
koszos nedvet ereszthet.

Ha vevőnk úgy igényli, feketedió-termésünket meg kell törnünk, ami - tudjuk - nem könnyű munka. Amerikában már
fejlesztettek ki erre a célra gépeket, kisüzemek részére. Egy kézi meghajtású lendkerekes és egy elektromos törőgép: 

 

Ha a kézi törést meg kívánjuk könnyíteni, törés előtt a diót 1-2 órára áztassuk be.
Lecsöpögtetés után egy zárt tartályban, pl. műanyag hordóban) füllesszük 10-12 órán át.
Igaz, hogy a bél is vesz föl valamennyi vizet, de könnyebben elválik a héjtól.

A feketedió bélkihozatala lényegesen gyengébb a mi diónkhoz viszonyítva. Fajtától függően
26-40 %-ra lehet számítani, és nem feles, hanem negyedes bélre.

Mindenesetre ha eljött a szüret, kóstoljuk meg saját termésű feketediónkat. Törjünk meg 10
db átlagos nagyságú feketediót és ugyanannyi közönséges diót, és tegyük a belét egy-egy
tányérra. És állapítsuk meg tárgyilagosan, részrehajlás nélkül, hogy a mi közönségesnek mondott diónk kétszer annyi,
sokkal jobb ízű dióbelet produkál, mint az amerikaiak feketediója. 



És héjasan is tetszetősebb a mi diónk. 

Az összehasonlító vizsgálat után már nem vágyunk arra, hogy az amerikai diót együk.

Mit tegyünk hát feketedió-termésünkkel? Dobjuk piacra. Feketedió kínálat héjasan, kb 1 $/kg áron: 

Itt pedig fontjáért kérnek 5 dollárt, tehát kilóra kb. 2000 Ft. Héjas dióért. Nem semmi. 



Feketedió-bél a piacon: 

 

Ha a vevők megkérdik, hogy mennyiért adjuk a feketedió-belet, jó, ha tudunk róla, hogy a szokásos kialakult piaci ára 10,5
$/kg. Annyiért megveszik.

Máshol is kísérleteznek a feketedió-termesztés honosításával. Kína délebbi területein nagy területeken jártak sikerrel az
ezirányú próbálkozások.

Tisztelt dióültető Kollégám, biztosan felmerült Önben a gondolat, hogy nem fog feketediót ültetni.

Rendben van, ez is egy tiszteletre méltó álláspont. De kérem, fontolja meg a gondolatot, hogy ha nem is akar feketediót
termeszteni, földbirtokának határát akkor is egy elegáns feketedió-fasorral jelölje ki, mint az alábbi fasor tulajdonosa is
tette. Ugye, milyen jól néz ki? 

Ha nem is ültetünk, a feketedió magától is nő, nálunk, Magyarországon is. A réges-régen feketedió alanyra oltott diófák
amikor elpusztulnak, a feketedió alany sokszor kitör, és önálló fává nő, akár egy árutermelő dióültetvényben is. 



Körülötte pedig csoportosan kelnek magoncai.

A feketedió tehát jól érzi magát nálunk. Mégis meg kellene próbálkoznunk a termesztésével.

Rendben van, de milyen fajtát válasszunk? Erről szól a következő fejezet.

 

A feketedió diótermő fajtáiról

A fajták felsorolása 
A fajták ismertetése 
Táblázat egyes feketedió-fajták tulajdonságairól 
Fényképeik  

A feketediónak vannak száz éve elfeledett fajtái is, pl. a Taylor. 



A feketediónak ma is rengeteg ismert és még több ismeretlen fajtája létezik. Irodalmuk
is áttekinthetetlen. Például ilyen a Black Gem (jobbra) és a Cooksey is (itt lent),
amelyekről van ugyan fényképem, de csak annyit tudok róluk, hogy egy faiskola
kínálatában szerepelnek, szaporítja őket. 

De vannak ismert fajtái is feketediónak, azt mondják, több, mint 400. Magam a következő
elismert fajtáiról tudok, az éghajlati beosztások között átfedés is van, egyes fajták eltérő
éghajlaton is teremnek, de nem egyformán viselkednek.

Hideg (kanadai és észak-USA) éghajlatra: Adams, Bayfield, Beck, Browser, Burns, Clermont,
Cutleaf, Daniels, Davidson, Elmer Myers, Emma K, Farrington, Hare, Harney, Krouse, Lamb,
Leon Pounds II, Neel 1, Northwestern, Ohio, Paterson, Pearl, Ridgeway, Rowher, Sauber 1,
Sauber 2, Schreiber, Sepic 2, Sparrow, Stabler, Thomas, Vandersloot, Weschcke.

Mérsékelt éghajlatra: Beck, Bicentennial, Boellner, Brown Nugget,
Card, Cochrane, Cranz, Davidson 629, Davis 2, Demings Purple, Eldora,
Emma K, Farm Thomas, Farrington, Football II, Grand Champion,
Grundy, Hare, Hay’s, Iowa 1, Kitty, Krause, Kwik Krop, Leavenworth 1,
Ludi, McGinnis, Mintle, Mitchell, Myers, Ogden, Ohio, Peanut, Pfiester
1, Pritchett, Rabbit Ridge (Ridgeway), Rock, Rowner, Rupert, Sparks
127, Sparks 147, Sparrow, Splichal 1, Stabler, Stambaugh, Surprise,
Thatcher, Thielenhaus (vagy Theilenhaus, nem tudom pontosan) 47-47-1,
Thomas, Throp, Todd, Wright’s G-4, Yate’s Clermont 

 

Meleg éghajlatra: ‘Student Orchard’, Thomas. Létezik még a Purdue fajta is, ezt Texasban ültetik.  



Néhány feketedió fajtáról a néven kívül is van információm.

Adams. Iowai. Viszonylag hidegtűrő. Diója jól törhető.
Bayfield. Wisconsini. Nagy növekedésű, bőven termő. Jó télálló, diója könnyen törhető.
Bicentennial. Diója kemény, jól telt belű, termékeny.
Brown nugget. Jól termő. Diója kicsi, kerek. Vékony héjú. Bélaránya 32 %. A bél negyedesen jól kinyerhető, világos,
fényes.
Bowser (vagy Browser). Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel, nyílt koronájú, oldalágai nem
hosszúak. Alternáló terméshozásra hajlamos.
Burns. 1941 óta az első, 1973-as elismertségű fajta Kanadában, ontariói tulajdonosáról elnevezve, aki
1967-ben figyelt fel az akkor már jól termő, vékony héjú diókat termő fára. A gyors elismerés annak is a
következménye, hogy fejlett, negyven éves termő fát kellett megvizsgálni. Dióit a Cornell Egyetemen
McDaniels vizsgálta be, és megállapította, hogy az addig ismert összes - mintegy 35-féle - feketedió-fajta
tulajdonságait felülmúlják. A fa alkatra ugyanolyan, mint a Bowser. Kártevők - ellenőrzött vizsgálatok
szerint - kevésbé támadják, mint a többi fajtát. Diója kicsi, de ezt ellensúlyozza, hogy vékonyhéjú, magas
bélarányú. Egy kilóban 96-110 db dió van, a dióbél aránya 29,5-34,4 %.
CES 604. Niagara vidéki, átlagos méretű diókat termő fajta. A dióbél aránya 32,6 %.
Clermont. Ohio-ból származik. Keskenyen feltörekvő, nem terebélyesedő alkata miatt nem szorul
neveléskori metszésre. Bőtermő. Északon is jól beérik. Diója közepes méretű, - 60 db nyom egy kg-ot, -
vékonyhéjú, 28-36 % béltartalommal. Íze kiváló. Baktérium-rezisztens.
Daniels. 1978-as fajta. Termékeny. Kisebb-közepes méretű diót terem, feketedió-viszonylatban igen
vékony héjjal. Könnyen törhető, a 40-41 % bél jó minőségű.
Elmer Myers (vagy Myer). Ohio-i származású. Magasra növő fája van, rövid ágakkal, ezért
gyakorlatilag nem igényel neveléskori metszést. Alternáló terméshozásra hajlamos. Tavasszal későn
hajt ki, ősszel későn érik. Diója kicsi-közepes méretű, viszonylag vékony héjú. Jól törhető. Bélaránya
nagyon alacsony, 25,4 %. A dióbél jóízű.
Emma K. Illinois-ból származik. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. A kedvező
alkatot úgy kell elképzelni, mint pagodaformát, egy ginkgo-fáét. Erős, határozott központi tengely,
fölfelé egyre rövidebb oldalágakkal, így a lombfelület igen jó megvilágítású. Jó terméshozamú fajta,
de egy jótermésű év után hajlamos a következő évben gyengébben teremni. Lombja késő őszig a fán
marad. Diója közepes-nagyméretű, ovális alakú, némileg lapított, hosszúkás. 1 kg dióban 66 db van.
Az egyik legvékonyabb héjú, törhető. A bélarány 35 %. A bél jó minőségű, főleg darabosan nyerhető
ki, kisrészben felesen. Kiváló ízű. 



Farrington. Diója nagy, 44 db tesz ki egy kilót. Bélaránya nagyon alacsony, 27 %.
Football. Nagy, ovális diója van. Vékony héjú, 32 % béltartalmú. Többségében negyedesen nyerhető ki. Hibája, hogy
alternatívan terem, és fogékony a bakteriózisra.
Football 2. A hideg éghajlathoz jól alkalmazkodott, oldalrügyön is termő fajta. A dió mérete közepes, 57 db van 1 kg-
ban. Jól törhető.
Grand Champion. Új fajta, 1999-ből, a Football leszármazottja. Bill Lane fajtája, aki a Football fajtával is foglalkozott.
Egy kilóban 54 dió van, a dióbél aránya 32,2 %.
Hambleton. A fajta értékeiről nem tudok mit mondani, csak a képe áll rendelkezésemre.
Hare. Illinois-i eredetű. Jól termő. Nagy diója van. Jól törhető. A dióburoklégy gyakrabban károsítja,
mint más fajtákat.
Krause vagy Krouse. Iowai, 1940-es születésű, rendszeresen jól termő, északi termőhelyre való fajta.
Jó téltűrő. Bőven, kiegyenlítetten terem. Nagy diója van. A Daniels fajtára hasonlít, de jobban, jól
törhető. Béltartalma 30-35 %.
Kwik Krop. Magasan feltörekvő alkata van, nem terebélyesedik szét.
Lamb’s Curly. Rendszeresen terem, bár kisebb diókat. Elsősorban tetszetős, göndör hatású faanyagáért szelektálták ki,
elsősorban faanyagnak való. Alkata is inkább feltörekvő, kevés oldalággal.
Leon Pounds II. Nagyon bőtermő. Diója vékony héjú. Rendkívül magas, 55 %-os a bél aránya. Dióbele ízletes.
Minnesota. Agroforestry művelésbe ajánlják. 

 
Neel 1. Későn fordul termőre. Vékony héjú. Dióbele szívalakú, kiváló ízű.
Northwestern. Jó télálló.



Ohio. Anyafája Ohioban volt. Gyengébben télálló. Alkata
szétterülő, nevelési korban metszése figyelmet igényel. Alternáló
terméshozásra hajlamos. Diója kiválóan törhető, bélaránya 30 %,
dióbele jóízű. Rendkívüli tulajdonsága a feketedió-fajták között,
hogy más diófajokhoz a legjobb az affinitása. Egyrészt a vajdió
alanyhoz, másrészt készségesen hibridizálódik a szívdióval és a
vajdióval.
Paterson. Iowai. Igen télálló, kiválóan törhető, kiváló ízű.
Pearl. Gyenge téli fagytűrő. Egyéb tulajdonságai jók.
Ridgeway. Illinois-i. 1984-ben ismerték el. Jól termő, nagy diójú.
Jól törhető diója van, 35 % bélarányú. Baktériumellenálló.
Rowher (vagy Rohwer). Iowai. 1926-ban elismert, jó télálló, korán
termőre forduló fajta. A dió mérete változó, 44-55 db ad ki 1 kg-
ot. Könnyen törhető, a bél rendkívül világos színű, a bélarány 35-
37 %.
Rupert. Jól termő fajta. Kicsi, kerek diója van. A héj közepesen vastag, a bélkihozatal 26 %-os. Jól törhető, bele igen jó
minőségű. A dióbél krémszínű, könnyen negyedesen szedhető ki.
Sauber 1. A Sauber fajták nem igazi feketediók, hanem a feketedió és a szívdió hibridjei, ahol az apa
feketedió volt, az anya pedig a Fish fajtájú szívdió. De gyakorlatilag feketedióknak minősülnek. A Sauber
1-et 1970 óta termesztik. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. Nagyon jól terem,
változóan nagy diókat (44-55 db/kg). Problémája az alternatív terméshozásra való hajlam, gyakorlatilag
csak kétévente terem. A feketedió-fajták közül a legkönnyebben buroktalanítható. Törése hasonlóan
nehéz, mint más feketedió-fajtáké. A dióbél aránya 39 %, a dióbél világos színű, jó minőségű. A héjtól jól
elválik. Egészben is kinyerhető, mint a szívdióé.
Sauber 2. Termőképessége elmarad a Sauber 1-től. Kiválóan törhető. A dióbél aránya 37 %.
Sol. Nagy diójú illinoisi fajta. Egy kilót 45 db dió tesz ki. A bélarány 23,3 %.
Schreiber (vagy Schrieber). 1941-es. Rendszeresen terem, nem sokat, de igen nagy méretű diókat (33-44
db/kg). Diója a Thomas Myers-re hasonlít. Kiválóan törhető. A héj vastagsága a feketedióra jellemző, a bélarány 30 %.
A dióbél jóízű.
Shenandoah. Diója elég nagy, 55 db fér 1 kg-ba, bélaránya 32,8 %.
Sparks 127. Iowa-ból származik. Hideg éghajlatra is nagyon jó. Korán termőre fordul. Diója kisebb, 66 db ad ki 1 kg-ot,
a dióbél aránya viszont magasnak számít az átlagos 33 %-os kihozatalával. Könnyen törhető.
Sparks 147. Bőven termő fajta. Diója közepes nagyságú, csőrös alakú. A dióhéj igen vékony, a dióbél aránya 38 %.
Könnyen nyerhető belőle nagy méretű negyedes dióbél.
Sparrow. 1935-ös fajta. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. Korán
termőre fordul, rendszeresen terem, ha nem is bőtermő. 1 kg-ban 55-66 db dió van. A
bélarány 28 %, a bél jóízű, minőségi.
Stabler. Gyengén télálló. Hosszú életű, szép növekedésű. Nagyméretű diója van. Könnyen
törhető, bélaránya 32 %, a dióbél egészben nyerhető ki diójából. Érdekessége a Stabler
fajtának, hogy fanedve a legbővebb és legédesebb a feketediók között, juharsziruphoz
hasonlóan csapolható. Ezért a fajta potenciálisan hármas hasznosítású: diótermésre, édes
nedvre, végül faanyagra. A következő képen alkata látszik, utána az oltás évében termést hozó csemetéje. 

 



Stambough. Az egyik legnagyobb diójú fajta, 42 db van egy kilóban. Bélaránya szinte a
legalacsonyabb, 25,6 %.
Surprise. 57 db dió felel meg 1 kg-nak. A dióbél aránya 33 %, de csak negyedesen nyerhető ki,
mert a héjat szorosan kitölti.
Thorp. Gyenge fagytűrő. Sok diója egyrekeszű.
Vandersloot. Gyenge fagytűrő. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel, mert
oldalágai nem hosszúak. Diója igen nagy.
Weschcke. Wisconsini. Igen télálló, kiválóan törhető, kiváló ízű. A Weschke nemesítője,
névadója: Carl Weschcke. 

És mindenek előtt a Thomas (Thomas Myers). A legáltalánosabban ültetett fajta, 1980-as, pennsylvaniai születésű. (A
dátum nem biztos, 1950-ben már említik.) Termőre fordulása korai. Neveléskori metszési igénye kevés, mert ágai nem
terebélyesek. Rendszeresen és bőven terem. Késői kihajtású, betegségellenálló. Diója igen nagy, 44 db már 1 kg. A
dióbél a héjat jól kitölti, aránya 38 %. Jól törhető, vékony héjú.

Thomas fajtájú feketedió képei: 

 

 

A feketedió szerintem legjobb fajtája a Thomas. Az alapfajtól csak annyiban
különbözik, hogy minden értékmérő tulajdonságában felülmúlja fajtársait. Faanyaga jó
minőségű, dióbele szalmaszínű, fényes, ragyogó, telt, szilárd, jóízű. Ízét jellegzetesnek,
erősnek mondják. Vegetatív úton, feketedió alanyra oltva szaporítják.

A Thomas jellemzően apomiktikus diófajta, vagyis termékenyülés nélkül is magas
arányú terméshozásra képes, amint azt kaliforniai diókutatók megállapították.

Magyarországi viszonyok között a feketedió egyetlen fajtája sincs kipróbálva.  



Feketedió-fajták virágzási és érési adatai 
(a Missouri Egyetem nyomán)

Fajta neve Rügyfakadás Nővirágzás kezdete Teljes nővirágzás Pollenszórás kezdete Virágzás típusa Virágzástól érésig Érés
Beck 04.28 05.15 05.21 05.16 Hímelőző 128 nap 09.25
Bowser 04.29 05.09 05.14 05.19 Hímelőző 128 nap 09.17
Brown Nugget 04.16 04.27 05.01 05.10 Hímelőző 131 nap 09.08
Cranz 04.29 05.19 05.21 05.11 Nőelőző 130 nap 09.27
Crosby 2 05.02 05.10 05.19 05.20 Hímelőző 142 nap 10.03
Davidson 04.12 04.23 04.28 05.09 Hímelőző 132 nap 09.04
Drake 04.28 05.06 05.13 05.15 Hímelőző 151 nap 10.09
Elmer Myers 05.01 05.10 05.17 05.23 Hímelőző 128 nap 09.18
Emma K 04.20 04.23 04.30 05.06 Hímelőző 148 nap 09.23
Football 04.15 04.27 05.01 05.06 Hímelőző 156 nap 09.30
Grundy 04.20 05.10 05.12 04.28 Nőelőző 122 nap 09.13
Hare 04.29 05.07 05.16 05.20 Hímelőző 143 nap 09.30
Harney 04.27 05.08 05.15 05.16 Hímelőző 133 nap 09.26
Hay 05.05 05.14 05.22 05.24 Hímelőző 135 nap 10.03
Higbee Mill 05.04 05.17 05.27 05.25 Hímelőző 131 nap 10.02
Jackson 04.16 04.27 05.02 05.09 Hímelőző 155 nap 09.28
Knuvean 04.18 05.11 05.17 04.29 Nőelőző 136 nap 10.01
Kwik Krop 04.26 05.05 05.09 05.18 Hímelőző 148 nap 10.03
Mintle 04.17 05.14 05.19 05.01 Nőelőző 129 nap 09.23
Mystry 04.16 04.29 05.04 05.11 Hímelőző 141 nap 09.19
Neel 1 05.03 05.12 05.21 05.21 Hímelőző 141 nap 10.05
Ness 04.16 04.27 04.30 05.10 Hímelőző 168 nap 10.18
Ogden 04.23 05.06 05.10 05.13 Hímelőző 168 nap 10.18
Ohio 04.24 05.07 05.08 05.15 Hímelőző 140 nap 09.18
Patterson (Emma K) 04.16 04.25 04.30 05.06 Hímelőző 153 nap 09.28
Pound 2 04.24 05.08 05.17 05.20 Hímelőző 143 nap 10.01
Pritchett 04.18 04.28 05.06 05.12 Hímelőző 134 nap 04.14
Rhower (Thomas) 04.28 05.07 05.13 05.20 Hímelőző 145 nap 10.02
Sarcoxie (Kwik Krop) 04.25 05.04 05.09 05.15 Hímelőző 141 nap 09.25
Sauber 1 04.26 05.06 05.14 05.18 Hímelőző 134 nap 09.20
Sauber 2 (Sparrow) 05.08 05.14 05.17 ? Hímelőző 118 nap 09.05
Schessler 04.13 04.22 04.29 05.06 Hímelőző 129 nap 09.04
Scrimger (Sparrow) 04.27 05.10 05.14 05.15 Hímelőző 117 nap 09.05
Shreve 05.02 05.08 05.17 05.17 Hímelőző 147 nap 10.04
South Fork 04.14 05.06 05.09 04.28 Nőelőző 158 nap 10.08
Sparks 127 04.25 05.07 05.12 05.16 Hímelőző 118 nap 09.04
Sparks 129 04.23 04.27 05.06 05.15 Hímelőző 125 nap 09.28
Sparks 147 05.03 05.11 05.15 05.18 Hímelőző 131 nap 09.21
Sparrow 04.26 05.11 05.13 05.16 Hímelőző 119 nap 09.06
Surprise 04.25 05.06 05.10 05.15 Hímelőző 143 nap 09.30
Thomas 05.02 05.06 05.15 05.21 Hímelőző 145 nap 10.02
Thomas Myers 05.05 05.11 05.21 05.21 Hímelőző 131 nap 09.26
Tomboy 04.18 04.27 05.01 05.09 Hímelőző 135 nap 09.10
Wiard 04.28 05.14 05.24 05.09 Nőelőző 125 nap 09.21

 

A táblázat fajtáinak érő termése így néz ki, (a Davidsonról nincs felvétel): 



       

     

     



     

     

     



     

     

     



     

     

     



     

     

     



     

     

     



     

     

     



 

A PEKÁNDIÓ TERMESZTÉSE
Vázlat: 
A pekándió-termesztésről általában 
Pekándió-fajták 
Pekándió-termesztés Amerikában 
Pekándió-termesztés Mexikóban, Argentinában 
Pekándió-termesztés Ausztráliában 
Pekán- és hikoridió termesztés Kínában 
És Európában?  

A pekándió-termesztésről általában

Ha most azt várja tisztelt pekándió iránt érdeklődő Kollégám, hogy ebből a fejezetből megtanul pekándiót termeszteni, nagyot
téved. A pekándió-termesztésről ezernyi amerikai szakkönyv szól, kezdve H. Harold Hume 1906-os tankönyvétől (The Pecan
and its Culture), ami ma már elektronikus formában is hozzáférhető. Éntőlem csak néhány megjegyzést várhat ebben a
témakörben. Biztató szavakat, hogy vágjon bele nyugodtan.

A pekándió termesztése Amerikában a vándorló, nomád életet folytató őslakos indiánokig nyúlik vissza. Ma már jól ismert,
hogy mielőtt a pekándiót termesztésbe vonták volna, éves vándorlásaik során táborhelyeiket a jelenlegi Texas és Mexikó
területén ott választották meg, ahol természetes pekándió-ligetek voltak. Egyes indián törzsek legfontosabb őszi élelme volt a
pekándió.

Első, termesztett ültetvényeit Észak-Mexikóban az 1700-as években hozták létre a spanyol gyarmatosok és a ferences
szerzetesek. Az Egyesült Államok területén Long Islanden 1772-ben jelent meg az első ültetvény, amit gyors ütemben
másoltak kisebb birtokokon, házikertekben is. Texasban jövedelmezőbbnek bizonyult, mint a hagyományos
gyapottermesztés. Az amerikai termesztés növekedésének újabb hulláma 1880-tól, majd 1920-tól kezdődött, ez utóbbi a mai
napig is tart.

A pekándió-kereskedelem 1820-ban kezdődött, amikor az észak-mexikói pekántermést Spanyolországba kezdték exportálni,
a Mexikói-öböl menti francia telepesek pedig a Karibi szigetekre.

A pekándió a jégkorszakok előtt Európában is otthonos volt. A hazaival azonos éghajlat alatt is termesztik Amerikában,
termesztésével mi is nyugodtan megpróbálkozhatunk.



A pekándió-fát gyakorlatilag ugyanúgy kell felnevelni és gondozni, mint a többi diófélét. Ha
már van diótermesztési tapasztalatunk, nyugodtan próbálkozhatunk termesztésével.
Szakirodalom Európában nincs. A mi körülményeink között a gyakorlatban alakul ki
minden. A közönséges dió termesztéséről viszonylag részletesen írtam. És valamit a
feketedióéról is. Ennek a két diófajnak a termesztési eljárásai a pekándióra is
alkalmazhatók.

A pekándió a mi diónk rokona. Azonosak a tulajdonságai, viselkedésmódja egyezik a mi
diónkkal. A termesztés problémái és szépségei is azonosak.

Ültetése, ültetés utáni metszése szó szerint azonos a mi diónkkal. A tőtávolság nagyobb,
legalább 10, de inkább 15 m legyen.

Fiatalkori metszése során a kívánt, szép faalak kialakítása a cél, termőkorban pedig a
ritkítás, a rossz helyzetű és az elhalt ágak kiszedése. Központi vezért nem szoktak a
pekándió-fán hagyni. A közönséges dióval szemben a gyakoribb hegyesszögű, V-elágazás
okoz gondot, amiket le kell metszeni. Az elágazások 45°-nál nagyobbak legyenek.

Mindenek előtt - a mi diónkhoz, a Juglans regiához hasonlóan - a pekándió-termesztés során is az ismert fajták
használatának jelentőségére kívánom felhívni tisztelt leendő pekándiótermesztő Kollégám figyelmét. A következő, török
képen is ezt oktatják. Balra a magonc pekánfa termése, jobbra pedig egy ismert fajtáé. 

Kérem, figyelje meg a következő amerikai grafikont, ami a pekándió össztermésének alakulását mutatja. Mindegy is, hogy az
össztermés Amerikára vonatkozik-e vagy az egész világra, a tendencia a lényeg.

A fölső ugráló vonal az ismert fajtákból álló ültetvényekre vonatkozik, az alsó, szaggatott ugráló vonal pedig a magról kelt
(magonc) pekándiókra. Mindkét vonalon belül a trendet jelölő vonalak a tárgyévet megelőző 10 év átlagát jelentik, amiben az
alternatív terméshozás és az egyes évek időjárásának szerepe került kiszűrésre.

Szembeötlő, hogy fejlődést csak a fajtadióktól lehet várni, a pekándiók esetében is. 



Ha pedig nem szűrjük ki az évek közti alternálást, akkor a pekándió-
termesztés legnagyobb nehézségét látjuk. Azt, hogy a jól termő évek után
következő évben alig van termés. Márpedig a diókereskedők, a piac állandó,
megbízható szállítást várnak el egy termesztőtől, mert a fogyasztónak nehéz
megmagyarázni, hogy az egyik évben van áru, a másikban nincs.

A fogyasztó már csak ilyen, nem ismeri a termesztés körülményeit, és nem
ismeri el nehézségeit. Amerikában is ilyen a fogyasztó, nemcsak itthon. Arra
kell tehát törekednünk a grafikon ismeretében, hogy inkább mérsékelten, de
megbízhatóbban termő fajtákkal kezdjünk foglalkozni.

A pekándiónak a gyors, egészséges növekedéshez fontos a nitrogénműtrágya,
mert a talaj természetes nitrogéntartalma kevés számára. De csak kis adagok
kellenek az első években, és csak júniusig bezárólag, mert a nyár második
felében adott nitrogén a hajtások beérését hátráltatja, és növeli a fagyveszélyt. Ammónium-nitrát vagy ammónium-szulfát
kell.

A fiatal csemete tövétől távol szórjunk egy keveset a talajra, amit aztán kapáljunk be. Még hatásosabb, ha műtrágyázás után
öntözünk is. Egyébként teljesen felesleges tányérozni a pekáncsemete környékét, nem kell mélyedést készíteni.

A termőkorú pekánfa nitrogénműtrágya-igényét úgy határozhatjuk meg, hogy a törzsátmérő minden centiméterére 20 dkg
műtrágyát számítunk, és a törzs 1-1,5 m-es körzetét kihagyva a lombkorona alá és azon kívülre szórjuk szét. Korán,
közvetlenül a kihajtás előtt. Ha a fa virágzás után jól berakódott terméssel, ugyanezt a műtrágyamennyiséget adjuk ki még
egyszer, május végén vagy június elején. És mindkétszer nagyon ajánlatos beöntözni.

A mi diófánk igényén túlmenően a pekándió a cinket is nagyon igényli. Azt viszont csak permettrágyaként tudjuk kiadni.
Áprilistól augusztusig kéthetenként ajánlott egy cinktartalmú levéltrágyázás. Az első hét évben.

Öntözni még ajánlatosabb a pekánfát, mint a közönséges diót. Nagyon vízigényes, hetente 50 mm-t igényel. Kéthetenkénti
öntözés ajánlott, amit csak augusztusban gyérítsünk, de akkor se hagyjunk fel vele teljesen. És ne feledkezzünk meg a
pekándió kiterjedt gyökérzónájáról, ami a törzstől mért távolságban kétszer akkora, mint a lombkorona széle!

A gyomirtásban legyünk ugyanolyan gondosak, mint a saját, közönséges diófánk körüli gyomtalanításkor.

Hogy miért lenne érdemes megpróbálkoznunk a pekándió termesztésével? - ezt a kérdést akár tisztelt diótermesztő Kollégám
is feltehette volna, hiszen mindkettőnknek megvan a sikerélményünk a mi közönséges diónk termesztésében is, egyéb
sikerélményre már nincs szükségünk.

Feltehette volna, de én tettem fel, és mivel én propagálom a pekándiót, nekem illik rá válaszolnom is. A következő kép ad rá
magyarázatot. Egyidős diófákat látunk rajta. Jobbra a közönséges diót, balra a pekándiót. Kétszer akkora. A magassága is,
a termőfelülete is.

Igaz, a kép nem nálunk, hanem Törökországban készült. A törökök megpróbálják. Mi miért nem? 



Valószínű, azért, mert sem a várható terméshozamot nem ismerjük, sem a lehetséges eladási árat.

Magyarországon eddig valóban nem próbálta ki senki, mennyit tud teremni egy hektár pekándiós. Amerikában megadja az 1
tonnát egy hektárra, a jól gondozott, jól termő ültetvény. Öt-nyolc éves korában kezd teremni.

Az ár pedig jóval magasabb Európában, mint a közönséges dióé, és jóval magasabb, mint Amerikában, ahol terem. Mennyibe
kerül egy kiló héjas pekándió? 12-13 euróba Németországban, a - jaj, most majdnem leírtam, melyik - üzletláncban. És még
avas is! Ugyanott a legszebb, osztályozott magyar héjas dió 3-4 euróért kapható.

Persze, azt ajánlom, kezdetben ne vigyük túlzásba a pekántelepítést. Ne ültessünk többet, mint amennyit jól tudunk gondozni,
beleértve a rendszeres öntözést is. Az amerikai pekánkertekkel is sokszor ez a gond, a meggondolatlan nagyratörés, ami a
dióskert elhanyagolásához vezet, vagyis az eredménytelenséghez.

Először kicsiben próbáljuk ki, van-e elég időnk, munkaerőnk, öntözővizünk, és ami szintén nem mindegy, pénzünk a
pekándiós felneveléséhez. 



Mert egy pekándió-csemete - hazai csemetenevelés híján - 35-40 euróért szerezhető be, ami a négyszerese a közönséges
dióoltvány árának. Pedig a pekándió-csíráztatás nem nagy ügy. 

Gyökere sokkal gyorsabban nő, mint felfele. 

Ezért kelés után rögtön magas termesztőedénybe kell ültetni. 



Vagy ki a szabadba, ha nem akarjuk oltani. 

Oltócsapok, vesszők Amerikából rendelhetők.  

Pekándió-fajták

A pekándió-fajtákat két nagyobb ökotípusra szokták osztani. Az északi típusok a virágzástól 160-180 nap alatt hoznak
termést, a déliek kb. 210 nap alatt. Délen 285 olyan napot igényel a pekándió a vegetációs időben, amikor az éjszakák se
hidegek.

Egy északi ültetvény: 



Amerikában nagy ünnep a Hálaadás ünnepe, amin jellemzően pekándiót is szoktak fogyasztani. Régi próbálkozása a
pekándió-termelőknek, hogy a hálaadási ünnepre biztosan, nagy mennyiséget tudjanak előállítani, hogy északi típusú fajtákat
déli termőhelyen termeljenek, mert a rövid tenyészidőszakot délen is megtartják. A gond csak az, hogy az északi típusok
kevés és kisméretű diót teremnek.

Az első, név szerint ismert pekándió-nemesítő egy Antoine nevű rabszolgahajcsár volt, Louisianában. Első, nevesített fajtáját,
a Centennialt 1846-ban szelektálta, aminek 1865-ben már 126 példánya volt. Az első kertészeti ültetvényeket ebből a fajtából
telepítették. Az 1800-as évek végén már rendelkezésre állt a Moneymaker, a Frotscher és a máig népszerű Stuart. 1900 után
felgyorsult a nemesítés, keresztezéssel hozták létre az Admirable, a Favorite, a Forkert és a most is elterjedt Desirable
fajtákat. Így kezdődött. Néhány régi pekánfajta: 

Ma már a pekándiónak mintegy 1000 fajtáját tartják számon, ami gyakorlatilag megismerhetetlenül sok változatot jelent.
Nagyot tévedtem, amikor a dióskönyv korábbi változataiban elkezdtem részletesen ismertetni őket. Ebbe a próbálkozásba
belebuktam.

Mit tegyen mégis, aki kíváncsi a pekándió fajtáira? Nem tudok okosabbat, keresse fel a http://aggie-
horticulture.tamu.edu/carya/pecans/pecalph.htm egyetemi weblapot. Ott leírások olvashatók, képek nézhetők, ezek a fajták
klasszikusnak tekinthetők. Tudom, hogy a weblapok nem örökéletűek, tulajdonosaik egy pillanat alatt eltüntethetik, de nincs
más, annyi fajtája van a pekándiónak, hogy csak egy elektronikus könyvtárban férnek el. Elkezdtem fényképezgetni ezeket a
klasszikus fajtákat, de nem sokra mentem. 

http://aggie-horticulture.tamu.edu/carya/pecans/pecalph.htm


Pekántermés Kanza fajtából: 



Itt pedig néhány, más helyről származó információ. Pawnee és Lakota: 



Tehát, mint mondtam, a pekándió-fajtákat két csoportra, északi és déli típusokra osztják, ami a gyakorlatban négy csoportot
jelent: déli termőhelyre valókat, a déli és északi termőhely közöttieket, északiakat és szuper-északiakat.

Pekándió változatok: 



A termés közel 90 %-át 33 fajta adja, ezen belül négy, a Desirable, a Stuart, a Western és a Wichita emelkedik ki, amelyek
az összes termésnek mintegy a felét teszik ki. Jelenleg, mert a fajtaváltás folyamatos. Ezt a négy fajtát mégis tárgyalom, az
említett adatbázis alapján.

Desirable. Keresztezéssel állították elő 1903-ban, szülei a Russel és a
Success. Jó vízellátást igényel. Fája erős növekedésű. Ágrendszerének
hibája, hogy sok a hegyesszögű elágazás, figyelmes metszést igényel.
Hímelőző virágzású. Hat éves korában már terem, de csak 8-10 éves
korában várható számottevő termés. Termésmennyisége mérsékelt, de kiegyenlített. Diótermése
kedvező méretű, nagy, 95 db ad ki 1 kg-ot. Diója lapított, vékony héjú. A dióbél aránya 50-55 %.
Igen jó minőségűnek értékelik dióját, bár ízre nem kiemelkedő. A betegségekre nem fogékony. Október végén érik.
Termése: 

Stuart. 1886-ban válogatták ki, magoncok szelekciója során. A fajta jól alkalmazkodik a különféle
talajtípusokhoz. Fája erős növekedésű. Közepesen terem. Késői, nőelőző virágzású. Érési ideje
korai a pekándiók között. Közel elliptikus diója van, kerekded alappal, tompa csúccsal. Jellemzően
sötéttel csíkozott. 1 kg-ban átlag 112-114 db diószem van, 47-49 % dióbél nyerhető ki belőle. Bele
aranyszínűtől a világosbarnáig változik, laposabb-mélyebb barázda húzódik rajta. Betegségeknek
jól ellenáll. Az Egyesült Államok leggyakrabban telepített pekándió-fajtája. 



Western. 1924-től tartják nyilván, magonc-szelekcióból származik. Különösebb gondozás nélkül is szép, erős fát nevel.
Sajnos, betegségekre nagyon fogékony. 7-8 éves korában kezd teremni. Diója hosszúkás-elliptikus, hegyesszögű
csúccsal. Aszimmetrikus. Keresztmetszete kör alakú. A dióhéj felülete durva. 125 db dió nyom 1 kg-ot, a bélkihozatal
aránya 58-59 %. A dióbele aranyszínűtől a világosbarnáig változik. Mély barázdája diótöréskor sok törmeléket
eredményez. Termése: 

Wichita. Keresztezett fajta, 1940-ből. Tetszetős megjelenésű fát nevel, de
metszése figyelmet érdemel a sok V-elágazás miatt. Fája mérsékelt
növekedésű, korán, 5-7 éves korában termőre fordul, jól terem, de nem
minden évben. A téli fagyok károsíthatják. Virágzása nőelőző jellegű.
Kerek keresztmetszetű, hosszúkás, hegyes diója van, kerekded alappal.
Diója nagyobb méretű, 95 db tesz ki 1 kg-ot, 62 % bél arány mellett.
Dióbele aranybarna, sekély barázdával, közepesen édes ízű. A Wichita más pekándiófajták általános alanya is egyben.
Előnye még más pekándió-fajtákhoz viszonyítva, hogy lombozata ellenálló a korai lombhullást okozó betegségekkel
szemben. Termése: 

Másik kép a Wichitáról: 



A déli típusú pekánfajták közül ismeretes még a Curtis, McMillan, Mississippi 10, Moreland, O'Barr, Pyzner (Catwalk) is.
Ezeket is szaporítják, jelenleg is.

A Podsednik vékony héjával és a dió méretével tűnik ki, kb. 45 db tesz ki 1 kg-ot, ami a mi diónknak is becsületére válna. 

Három déli fajta: Podsednik, Forkert, Choctaw: 



Újabb déli fajták: Mandan, Byrd. 

Még két kép a Byrdről: 



Witte és egyéb, ismeretlen fajták: 

A texasi pekándió-fajták: 



Az említett adatbázisban nem szereplők közül északiak:

Hausmann. Indianaból származik, Jerry Hartmann szelektálta. Jó hidegtűrő, és eddig nem tapasztalták, hogy alternálva
teremne. Diói nagyok, 65-85 db egyenlő 1 kg-mal.
KS-112. (A betűjel Kansasra vagy Kentuckyra utal.) Jó télálló fajta. Koronaalakja szétterülő. Rendszeresen terem.
Tavasszal kései pollenszórású. Diói közepes méretűek, október közepén érnek. A dió héja vékony, a dióbél jó minőségű.
Yates 68. Indianai eredetű. Tíz évvel ez előtt még nem volt számjelzése. Diója közepes-nagy, 130-155 db/kg. Vékonyhéjú.
A dióbél aránya közel 60 %, könnyen felesként nyerhető ki.
Yates 127. Ugyancsak indianai, a Major fajta magonca. Jól terem. Diója közepesen nagy, 140-155 db/kg, igen vékony
héjú. Ha a csúcsán ütik meg, az egész dióbél egyben is kinyerhető. A dióbél aránya 55-62 %, jó minőségű.
Az újabb fajták pedig: Doc Smith, Gage, Glen Minor, Grotjan, Howell, Jay Ford, Lattus, Loyd, Princeton.

Hideg, északi termőhelyre ajánlják még a Campbell NC-14, Cornfield, Deerstand, Dejay, Diken, Fritz Flat, GI Long, Gibson,
J-1, J-7, J-11, J-13, Jumbo, L-3, L-4, Lucas, Oaks, PK Jumbo, S-24, Snaps fajtákat. Néhány kép ezekről: 

     

 

Ezek már az őszi fagyok előtt beérnek. Dióméretük közel 2,5-3 cm-es, ami azt jelzi, hogy a termés kineveléséhez az öntözés
elengedhetetlen.

Közülük figyelemreméltó a Snaps, nemcsak legkorábbi érésideje, hanem papírhéja miatt is. Hátránya viszont a vastag burok,
ami a szárítását késlelteti.

Magánszemélyek is foglalkoznak pekándió-fajták felkutatásával.



A legutóbb felsorolt pekánfajták közül a Cornfield, Deerstand, Snaps Early fajták John Gordon fajtái. 

Észak-Dakotában Gary Stegmiller a saját fajtái közül a Stegmiller 3-at tekinti olyannak, ami az északi körülményekhez jól
adaptálódott. Már 25 éves, elviselt már -42 C°-ot(!), és megelégszik 100-120 fagymentes nappal. Sajnos, ilyen éghajlaton diói
nemcsak kicsik, de nem is egészen teltek.

Carl Weschcke, aki feketedióval és többféle hikorifajjal is foglalkozott, mindegyikben létrehozva a Weschcke nevű fajtákat,
ilyen néven pekándió-fajtát is előállított. Tudomásom szerint kipróbálása megkezdődött Németországban.

William Reid kansasi pekánkutató és szakértő a saját kertjében a Greenriver fajta magoncaként fedezte fel a KSU-OF1 jellel
jelölt fajtát, ami később az Oswego nevet kapta. Kétszer annyit terem, mint szülőanyja. Diója héjasan és bélként egyaránt
megkülönböztethetetlen a Greenriverétől.

Új pekándiófajták felkutatása, a fajtanemesítés nagy erőkkel folyik napjainkban is. Az említett - és a sok nem említett -
magánszemélyek mellett Texasban, Brownwoodban intézményi szinten foglalkoznak vele. Fajtakeresztezési munkájuk már
most figyelemreméltó. A nemesítő munka céljai:

nagyobb terméshozam,
gyorsabb termőrefordulás,
vékony dióhéj,
jó törhetőség,
korai érésidő,
betegség-ellenállóság,
kiváló íz.

A Brownwood-i pekánfajtákat elsősorban a nevükről lehet felismerni, hagyományos indián törzsek neveit kapják: Wichita,
Cheyenne, Sioux, Choctaw, Shawnee, Apache, Comanche.

Európai körülmények között is van már tapasztalat a pekándió-fajták honosításáról.

Franciaországban a már említett Desirable fajtán kívül az Elisabeth és a Navaho fajtákat termesztik. Az előbbi kifejezetten
melegigényes, termése megnyúlt, jó minőségű. A másik jól termő, nagy diójú, de fő erénye, hogy a Desirable jó porzófajtája.
Fája kisebb, termése október közepén érik.

Spanyolországban pedig A Wichita és a Western mellett a Grabohls fajta fordul elő.



Nagybritanniában a következő pekándió-fajták termesztésével próbálkoznak.
Tapasztalataik:

Canton. Igen nagyméretű, vékony héjú diója van.
Carlson 3. Kanadai eredetű, gyorsan termőre forduló fajta.
Devore. Korán termőre fordul, megbízhatóan terem. Diója apró, (260
db/kg), de jóízű.
Fisher. Nagy növekedésű, későn termőre forduló. Jó télálló. Késői
pollenszórású. Megfelelően termékeny. Korai érésű. Diója közepes méretű,
jól törhető, jóízű. (képe jobbra)
Fritz. Diója korán érik, közepes méretű.
Gibson. Hímelőző virágzású. Bőven, megbízhatóan terem. Diója jól törhető,
közepes méretű, jóízű. A bél jól kitölti a héjat.
Green Island. Iowai eredetű, a világ legészakibb pekándiója. A leginkább
télálló, legnagyobb diójú fajta. Termékeny is, jóízű is.
Lucas. Jó télálló, korán termőre forduló, nőelőző virágzású. Diói kicsik-
közepesek (220-260 db/kg). Jól törhető. Bele a héjat jól kitölti, olajos, jóízű.

Mullahy. Kanadában is kultivált iowai fajta. Valószínűleg más hikoridióval létrejött hibrid. Jó télálló, -35 C°-ot is elvisel,
termékeny. Diója elég nagy, szinte teljesen feles bél nyerhető ki, a bél íze kiváló.
Rock. Az amerikai Középnyugaton szelektált, nagyméretű diót termő fajta. Megbízhatóan, jó minőségben terem. Korai
érésű.
Voiles 2. Északi típus, jó télálló. Korai érésű, az évek többségében északon is beérleli termését.
Witte. Északi vidékekre való, késői termőre fordulású. Hímelőző virágzású. Korai érésű. Diója meglehetősen nagy (130-
150 db/kg). A dióbél aránya 44-50 %.

A pekándió előfordulási területének északi határán, Kanadában termelhető
fajtái a Snaps Early (képe balra), Theresa Foster, Snag, Best's Early és a
Carlson No 3 (jobbra). Ezek már augusztusban beérnek, ugyanakkor fájuk
elviseli a kemény hideget.

Ezek a fajták annyira hidegtűrők, hogy Európában Skandináviában is
(Svédország, Dánia) kipróbálásra ajánlják például a Snaps Early-t és a Carlson
3-asat. Dániában a Westergaard faiskola szaporítja is mindkettőt. De ha a téli
hideget el is viselik, nem biztos, hogy terméshozáshoz is meglesz a
hőmennyiségük.

Németországban Peter Rüth foglalkozik a pekándió népszerűsítésével,
termeszthetőségének kutatásával, fajtakipróbálással és szaporítással. Az ő
véleménye szerint Európa legészakibb vidékeinek pekánfajtája a Norton lehet,
ami a fenti listákból hiányzik. 



 

Peter Rüth két, nemes oltványa: Kanza és Waco 



Északi vidékeken a déli pekándiók nem tudják terméseiket beérlelni. A bél sokszor nem tölti ki teljesen a héjat. És fordítva,
déli vidéken az északi fajták nem bírják az állandó, éjjel-nappali meleget, és termésük ezért nem érik be.

Peter Rüth Ausztriában készült felvételeinek tanúsága szerint a melegebb éghajlathoz képest, a közép-európai rövid és hűvös
nyár is elegendő a Witte pekándiófajtának ahhoz, hogy megéljen és beérjen: 



Kiterjedt pekándió-termesztés folyik Kína hat tartományában is. A termesztett fajtákról azonban csak annyit tudok, hogy
helyi fajták és amerikai déli típusok fordulnak elő.

A pekándió-fajták magyarországi termeszthetőségéről nincsenek kísérletek, a diótermesztéssel foglalkozó kutatóintézet se
vizsgálta honosíthatóságukat. Tisztelt kísérletező kedvű Kollégám ezen a területen hírnevet szerezhet.

Magyarországon melyik lenne a leginkább alkalmas pekánfajta? Fogalmam sincs. Talán a Major, de annak diója nagyon
elaprózódhat, és egyedül nem ültethető, párja kell legyen, a kölcsönös beporzás céljából, ami talán a Schley lehet?

Mivel a pekándió fák nem önbeporzók, és a vegetatív szaporítás miatt egy fajta összes fája genetikailag azonos fának
tekinthető, a diótermő ültetvényekben gondoskodni kell pollenadó fák telepítéséről, amelyek pollenszórási ideje a termelt
fajta nővirágainak nyílásával esik egybe. Ez elméletileg egyszerű, a gyakorlatban azonban ennél jóval bonyolultabb, mert a
virágzás idejét időjárási (stb.) tényezők is befolyásolják. Ezért szándékosan lehagytam az alábbi, a hím- és nővirágzás idejét
tartalmazó táblázatról a dátumokat. A fekete szín a pollenszórást, a piros a nővirág nyílását mutatja. Az amerikai fajták
nálunk úgyis máshogy viselkednek, virágzásuk idejét illetően. De arra jó a táblázat, hogy a fajták nagyjából
összehasonlíthatók. Persze, a táblázat helyességéről csak nagy általánosságban vagyok meggyőződve, mert egy másik,
hasonló amerikai táblázat szerint például a Pawnee erősen nőelőző, szemben ezzel a táblázattal. 



És arra is jó az összeállítás, hogy felhívja a figyelmet az idegenmegporzás fokozott jelentőségére a pekándió-termesztésben.
Itt ez a kérdés még fontosabb, mint a közönséges diónál. A pekándiófák nagyobb része gyakorlatilag önmeddő. Sőt, az sem
elég, hogy legyen az ültetvényünkben korai és késői pollenszórású porzófajta egyaránt. Mert gyakori hiba Amerikában is,
hogy az elültetett porzófák nem a megfelelő időpontban bontják barkáikat. Korán, vagy későn.

Talán hasonlít éghajlatunk Kentucky-éra. Ott is északi típusú pekánfajták telepítését ajánlják, az alábbi táblázattal
jellemezve a virágzás idejét, de csak nagy vonalakban vázolva a pollenszórást és a nővirágok fogadókészségét. 

 



A kielégítő beporzás érdekében a pekándió-termelők pótbeporzást is szoktak végezni.
Összegyűjtik, tárolják, majd megfelelő időben szélnek eresztik a megfelelő
pollenmennyiséget. A tárolásnak mínusz fokokon, relatív nedves levegőn kell történni. (Mi
mindent kell tudni és csinálni egy diótermelőnek!)

A pekándió nemesítése, új fajták előállítása során sokféle cél elérésére kell egyidőben
törekedni. Ilyenek: a korábbi termőre fordulás, a nagyobb termésméret, béllel jól kitöltött
magház, az alternatív termőévek kiegyenlítése, betegség-ellenállóság.

Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy tökéletes pekándió-fajta nincs, bár törekszenek rá.

Itt egy újabb összeállítás, Peter Rüth munkája. Az Európában szóbajöhető pekánfajták tulajdonságait sorolja fel, főleg abból
a szempontból, hogy a Colby fajtához viszonyítva mennyivel érnek előbb vagy később. Ezek mind északi típusok. 

A Carya-diók egymás közeli rokonai, a fajközi hibridek nagyszámúak. A pekándió kromoszómaszáma 32.

A pekándiónak a más Carya-fajokkal létrejött hibridjeire részletesebben a hikoridiók termesztésének fejezetében térek ki.  

A pekándiónak C. laciniosa-val (shellbark hickory) a C. x nussbaumeri-nek nevezett hibridjeit köznapi nyelven hikánnak
mondják, ugyanúgy, mint a pekándiónak a C. ovata-val létrehozott hibridjeit.

A pekándiónak a C. tomentosa-val közös hibridje a C. x shneckii, amelynek egy fajtája ismert, a Siers.

Egy pekándió-hibrid: 



Egy természetes úton hibridizálódott, magról kelt hikánfa: 

   

Pekán- és hikoridió termesztés Kínában

Kína a maga több mint 200.000 tonnás termésével igen jelentős pekándió-termelő.

Kínában a pekándiótermesztésnek van ugyan kutatóintézete, de a kutatásra nincs kiemelt állami program. A kínai állam a
diótermesztőkre hagyja a pekándió-termesztés felfuttatását, maximum két bemutatókertet tart fenn. Ezekben kutatják a
kínai hikori jobb termeszthetőségét, a műtrágyázását, beporzását, növényvédelmét, valamint a kipróbálás alatt álló amerikai
pekándió-fajtákat.

Fajtakísérlet Jünnanban: 



És egy másik kínai kísérleti telep, ahol magoncokat, oltványokat vizsgálnak: 





Kínában a hegyes Jünnan tartomány, a Jangce folyótól délre eső Hunan tartomány és a Nanking környéki Anhui valamint
Henan tartomány jelenti a pekándió-termesztés körzetét. Ezeken a déli vidékeken a telek enyhék, rendszerint nincs hidegebb
-5-6 C°-nál, és biztosan nincs hidegebb -12 C°-nál. Az éghajlat megfelel az Egyesült Államok kaliforniai éghajlatának, azzal
az eltéréssel, hogy az éves csapadékmennyiség 1000-1500 mm.

A pekándió-termesztés vidékén a középkötött és az agyagos szerkezetű öntéstalajok a jellemzők. Például a következő képen
megfigyelhető narancssárga homokos vályog. 



A talaj sok helyen agyagos, amit a pekándiók és a téglagyárak azonos elterjedése is jelez. 

Ugyanilyen a domboldalak talaja is, ahol a pekándió-sorok számára lépcsőket alakítanak ki. 



A legjobb, sík fekvésű talajokat természetesen a rizsnek tartják fenn, a pekándió ezért is kerül a lejtőkre, amelyek
szárazabbak, kevésbé jók. 

A pekándió mellett a helyi hikoridió-fajokkal, a Carya cathayensis-szel és a C. tonkinensis-szel
foglalkoznak, ez utóbbit alanyként is használják. (A Carya cathayensis-t amerikai pekándióra
is oltják.) Ezen kívül mintegy tizenöt éve kipróbálás alatt áll több mint 40 amerikai pekánfajta
is, nemcsak déli, hanem északi típusok is.

A köztermesztésben a kínai hikorit a Carya tonkinensis-re és Platycarya, Pterocarya és
Cyclocarya alanyokra is oltják. Minden szaporítási módban az alacsony eredési százalék jelenti
a fő problémát.

A Carya tonkinensis egyik anyafája, amelynek magjait csemetenevelésre használják, jobbra
látható.

Hunan tartományban a Jangbi kutatóállomáson a pekándió két elismert kínai fajtáját is
kinemesítették:

Jin Hua-1. Szelektált magonc. Minden jellemzője a bő termésre utal, nyolc diós
termésfürtjei gyakoriak. Rügyei feltűnően nagyok.
Shao Xing. Szintén szelektált magonc.

A Jin Hua-1 fajta csemetekorú és idősebb példánya: 



 

(Az utóbbi kép a jellemzően nőelőző pekánfajták bemutatására is alkalmas.)

A hazai és az import pekánfajtákat természetesen vegetatív úton szaporítják, amiben a helyiek nagyon jártasak. Egy
gyakorlott kínai dolgozó 8 óra alatt 1000 oltványt képes készíteni, míg Amerikában 500-zal is elégedettek. 



 

 

Kínában minden talpalatnyi termőhelyet többszörösen is kihasználnak. A faiskolai nevelésben a fiatal pekáncsemetéket kb.
120 cm széles ágyásokba ültetik, amelyek közti ágyásokat például szójával hasznosítanak. Vagy helyi fenyőfélék csemetéivel.
Ki mivel. 



A faiskolai nevelésben részesülő pekáncsemeték közé 4,5x4,5 m-es kötésben véglegesnek szánt pekáncsemetéket is ültetnek,
a későbbiekben árnyékadó céllal. 

A mutatott kísérleti telep mellett nagyüzemi csemetenevelés is folyik. Pekándió alanynevelés: 



Oltóvessző termelésére szolgáló pekándió-anyatelep fiatalon: 

A kínai hikori kultiválásáról külön is szólni kell.

Ültetvényeiben a szokásos sűrűség 225 fa/ha, tehát mintegy 2/3-a a fák tenyészterülete a nálunk szokásos dióültetvények
térállásának. A tipikus termés 450-750 kg/ha, messze elmarad a mi diónk termőképességétől. Kísérleti ültetvényekben elértek
1500-3400 kg/ha termést is. Már létezik elismert fajtája is, és megkezdték oltványainak nagyobb tömegű terjesztését.

De a jelen még az erdei vad fák termésének összeszedése, feldolgozása.

A kínai hikori élőhelyének falvaiban a községhez tartozó hegyoldalak kijelölt területei név szerint vannak a falusi családok
részére kimérve, akik jogosultak a termés betakarítására és értékesítésére. 



Birtokviták persze, vannak. Ezért egyes családok ma már kerítéssel jelzik illetékességi területüket. 

Így is van birtokvita, és tettlegességig fajuló lopás is. Ezért - olvasni a Linan-i rendőrség újságjában - minden évben a kínai
hikori szürete idején megerősített rendőri jelenlétet tartanak az erdőkben. Egy rendőrségi propagandafelvétel a helyszínről
(még szerencse, hogy a tettenérésre megjött a fotós is, meg a tolvajt játszó statiszta is): 



A hikoridiók kínai szürete természetesen egyáltalán nincs gépesítve. Dióverése ugyanolyan fárasztó, fára mászva ugyanolyan
veszélyes, mint más, diótermő fáké. De nincs mese, fel kell mászni, le kell verni, nehogy másé legyen a termés. 



Persze, a dió felszedése is kézi munka. 



A beszállítás is, a faluba. 



A gépesítés a faluban kezdődik, elektromos meghajtású, egyszerű, csigás-pálcás buroktalanító géppel verik le a diószüretkor
még természetesen a dión levő burkot. 

Egy másik buroktalanító gép, a Barton-ra hasonlít: 



Itt vége is a diófeldolgozó gépsornak, a többi munkát kézzel végzik. Mosás: 

A rossz diószemeket rögtön mosás után kapkodják ki. 



Szárítás: 

A termőhely központjában, Linan városban a téren is diót szárítanak. 



A kínai hikoridió termése a kereskedelmi forgalomból is beszerezhető. Héjasan forgalmazzák, úgy jobban eláll, leginkább
zsákos kiszerelésben kapható. 

A hunani hikori dióbelét dobozolva árulják. 

 

Kínában a szemét se szemét, abból is árualapot, pénzt csinálnak. Reciklálnak. A buroktalanításkor hegyekben gyűlő
dióburkok között törött diók is találhatók. Ezeket is összeszedik, csomagolják, eladják. A vevők pedig fizetnek érte,
megveszik. Mert nem látták, hogyan készül. 



Beszélni kell a kínai pekán- és hikoridiók károsítóiról is. Legveszélyesebbek közülük a Sesiidae nemzetségbe tartozó
farontók, amelyek a termőkorú pekánfák tömeges pusztulását képesek okozni, mert a törzset vagy az ágat a kéreg alatt
körbefúrják, és ezzel megyzűnik a fa tápanyagainak le-fel áramlása. A kínaiak "sárga farkú farontó"-nak nevezik. 





De előfordul a nálunk is jól ismert kis farontó (Zeuzera pyrina) is.

A kínai pekán (hikori) fák levélzetét a lombrágó hernyók közül az Amerikában ismert pekánkárosítóhoz, a Cossula
magnifica-hoz nagyon hasonló lombrágó károsítja. 

Termését pedig a mi almamolyunk közeli rokona, a Cydia caryana. 



   

A pekándió-szüret gépesítése

Tisztelt pekándiótermesztő Kollégám géppel is szüretelhet, vannak direkt erre a célra kifejlesztett kézi eszközök, de még
inkább rázó, seprő, felszedő, manipuláló gépek. Egy egyszerű, kiskertbe való pekándió-felszedő szerkezet csak egy hajlított
rugóból áll. 

Nemcsak a mi közönséges diónknál, a pekándiónál is létezik a rázásmentes szüret. A lehullott diót a füves talajról csak össze
kell szedni. Tisztább és egyszerűbb a szüret.

Már a hazai gyakorlatban is ismert - szakmai találkozón bemutatásra került - a kézi diószedés megkönnyítésére,
meggyorsítására szolgáló, amerikai gyártmányú diószedő taliga. A diót nagy biztonsággal felszedi, a kézi diószüretet



háromszorosára gyorsítja. Nos, ezt a diószedő taligát Amerikában a pekándió felszedésére is használják, természetesen
sűrűbben álló műanyag-ujjakkal. 

Mint minden nagy ötlet, a diószedő taliga technikája is továbbfejleszthető. A kézi munka helyett bármilyen apró kerti
traktorral elvontatható a diószedő taliga - az előző képeken láthatótól eltérő gyártmány - gépesített változata. Mivel ennek
már nem kell ugyanolyan könnyűnek lennie, mint a kézi változatnak, már nem műanyagból, hanem vasszerkezetből készült. 



A képen látható változat vontatott kivitel, a traktor mellett fut, így a taposási kár megelőzhető.

Figyeljük meg ezt a gépet alaposabban, mert a hazai kisebb diós gazdaságok diószüretében jól használható ötleteket látunk.
Hasonló gép itthon is építhető. 

Az ujjas műanyagkerekek nagyobb méretűek, mint a kézi taliga kerekei, így a gép is nagyobbra építhető, levél-, burok- és
szenny-eltávolítóval szerelhető fel. A kerekek által felkapott pekándió a felső egységbe, a tisztítóba ürül, majd onnan hull az
alsó, rácsos tartályba. 



A tisztító belső tengelyét a gépre szerelt önálló robbanómotor hajtja meg, a lomb, burok, stb. oldalt távozik. 

Mivel a gép nehezebb, nem lehet a műanyag-ujjakra terhelni a gépet. Bár a műanyagkerekeket - a kézi taligával azonosan -
nem látták el meghajtással, sőt, egymáshoz képest is elforoghatnak közös tengelyükön, tehát a gép nagyon fordulékony,
szóval a meghajtást a talajtól kapják, mégis szükséges melléjük szerelni két gumikereket, ami a gép súlyát viseli. A
gumikerekek magassága fix.

Persze, ehhez a géphez nagyon sima talaj kell, de nagyon szimpatikus gép. 



És most jöhet a pekándió-szüret rázásos technikája. 

      

  

A rázott, poros-sáros talajról összeszedett pekándiót mosni és szárítani kell. Szabad levegőn a szárítás három hétig tart,
ezalatt a dió nedvességtartalma 8,5-9 %-ra csökken. A bél végső állapotában 4,5 %-ra is leszáradhat.

Mivel a rázásos szüreti technológia a nagyüzemek technikája, a mosó- és a szárítóberendezések is a nagyüzemek számára
készülnek. 
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Ugyancsak a nagyüzemek igényét szolgálja ki az elektronikus osztályozó: 

 

Nagyüzemi törő, héjszétfúvó, válogató berendezések: 



    

A kisebb pekándiós gazdaságok részére is készülnek gépek.

Felszedőgép, ami menet közben, a dióskertben is tisztít, buroktalanít: 
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Pekándió beszállító pótkocsi: 

Speciális pekándió buroktalanító gép: 



A leválasztott burok: 

Pekándió törő gépek: 



    

Megtört, de még válogatatlan pekándió: 

Törés után a következő feladat a bél és a héj szétválogatása. Ez jóval könnyebb, mint a mi diónk esetében, teljesen
gépesíthető. Egy házilagos szerkezet, egy önálló szétfúvó és kisebb- nagyobb üzemi megoldások a bél-héj szétfúvóval
egybeépített törőgépekre: 

    

Láttuk, a kisüzemi pekándiómanipuláló gépek felöntőgaratosak. Ezek kiszolgálására speciális adagológaratokat is
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gyártanak Amerikában. 

A pekándiónak is kialakultak a kereskedelmi szokványai, mint a közönséges diónak. Héjasan is szokták értékesíteni, ezt kézi
válogatás előzi meg. 

Ha a pekándió héjasan kerül értékesítésre, (10-15 %-ban), a vevő elvárja a méret szerinti kalibrálást. Erre szolgálnak a
következő gépek. 



  

A konténerben tárolt pekándió ürítése a vevő kamionjára: 

A pekándió belét értékesítésig 70 %-ot meg nem haladó relatív nedvességtartalmú levegőn kell tárolni, de még biztosabb az
avasodás megelőzése, ha hűtőkamrában, +2 C°-on végzik a tárolást. A hűtőkamrás tárolás a raktári rovarkártevők ellen is
véd. Ha lefagyasztják, -8 C°-on maximális ideig megőrzi a bél a frissességét, fogyaszthatóságát. Ha fagyasztáskor
nyomokban ammóniát is adagolnak a levegőbe, az a belet burkoló hártyát gyorsan, hatásosan sötétíti, de a pekándió ízét
egyáltalán nem befolyásolja.

Tisztelt reménybeli pekándió termesztő Kollégám, képzelje el, hogy az amerikai pekándió-termesztők körében előfordul



rovarokkal fertőzött pekándiótermés is. A pekándiót károsító rovarok elgázosítására szolgál a következő képen látható
gázosító kamra. Csak félve mutatom be, a pekándiótermesztés és manipulálás gépei végén, annyira ellentétes könyvem
kiemelt témájával, az ökológiai diótermesztéssel. De tudjunk róla, hogy ilyen is van. Amerikában. 

Tisztelt gépész Kollégám, többet nem tudok mondani a pekándiószüret gépesíthetőségéről. De nem is érdemes, mert mire a
még el se telepített pekándiófáink megnőnek, a technika addig is rohanvást fejlődik. Csak győzzük utolérni.

A keletkezett pekándió-héjat legegyszerűbben kerti utak felszórására vagy virágágyások mulcsozására használhatjuk. Vagy
baromfialomként. Megőrölve pedig hasonló felhasználási lehetőségei vannak, mint a mi diónk vagy a feketedió héjának.
Fémtisztítószer, növényvédőszerek töltelékanyaga, súrolószappan dörzsanyaga, stb.

   

Pekándió-termesztés Mexikóban, Argentinában

A pekándió Mexikó északi részén is őshonos. Előbb ott volt, mint bármelyik ember, az amerikai őslakosokat is beleértve.

Mexikói termesztéséről négyszázötven éve vannak feljegyzések. Alvar Nuńo Cabeza de Vaca volt az első, aki a mexikói
természetes pekándió-fákról az európaiaknak beszámolt. 1529-1535 között írta le, hogy a vad mexikói indián törzsek a
pekándiót nemcsak erdei gyümölcsként eszik, hanem lakóhelyük közelében óvják a jól termő pekándió-fákat. Azokat,
amelyek a vízfolyások mellett nőttek.

De már Hermán Cortes 1519-es felfedező hadjáratán is megemlékezett az útközben látott diófákról, a pekándió-fákról.

A mai értelemben vett pekándió-termesztés 1904-ben kezdődött meg Nuevo Leon tartományban, Edoban, ez már hivatalosan
nyilvántartott termesztés volt.

Mexikó legnagyobb diótermesztője Celso Rodríguez, 1920-ban Chihuahua szövetségi államban, Rosalesben kezdte meg a
telepítést. 1940-ben pedig Crisoforo Caballero, La Cruz helységben végzett nagyobb telepítést.

Chihuahua után hamarosan Sonora, Nuevo Leon, Durango és Coahuila területén is nagyobbarányú telepítések kezdődtek.

Jelenleg Mexikóban főleg a következő fajtákat termesztik:

Cheyenne. A legjobb minőségű pekándiónak tartják. Dióbele gömbölyded, krémszínű. A kereskedelemben minőségi
pekándiónak számít. Kézzel könnyen törhető. Ajándék gyanánt is vásárolják.
Pawnee. Korai érésű, előnye van a piacon, mert először jelenik meg, ezért főleg héjasan értékesítik. Színe és íze kiváló.
A bél aránya 56-58 %.
Sioux. Kisméretű, de magas minőséget képviselő pekándió. Héja nagyon vékony. Bele világosabb színű, mint más
fajtáké.
Desirable. Diója nagy, aranyos árnyalatú, bele jó ízű, jó minőségű. Könnyen tisztítható, a bél aránya kb. 57 %. Késői
érésű.
Shawnee. Diója nagyméretű, aranyos árnyalatú. Vékony héjú, könnyen pucolható. Bélaránya 57 % körüli. A legkésőbbi
érésű.
Shoshoni. Nagy, kerekded, könnyen törhető diója van. Színe sötét aranyszínű. Késői érésű.
Wichita. Közepes méretű, 56-58 % bélarányú pekándió. 



A mexikói pekándiótermesztők az Egyesült Államokban kidolgozott elméleti megoldások és gyakorlati tapasztalatok
átvételével dolgoznak. Rendelkezésükre áll az a szellemi és szervezettségi háttér, ami amerikai kollégáiknak is.

Saját szakmai szövetségük is van, ami rendszeres, sűrűn megtartott rendezvényekkel, előadásokkal, bamutatókkal segíti
tagjait. Információs rendszerükben nemcsak az új kutatási eredményekről adnak tájékoztatást, hanem szinte hetenkénti
gyakorisággal készítenek piaci elemzéseket, árelemzéseket.

Pekándiós csemetekert Mexikóban: 

A mexikói pekándió nemcsak az Egyesült Államok piacán jelenik meg, hanem része a világkereskedelemnek. Még a
hatalmas dióexportőr Kína piacán is jelen vannak. 



Fel is dolgozzák a pekándiót. A kukoricaliszttel kevert pekándiólisztet csak el kell keverni vízzel, és kész a pekándiós
energiaital. 

Hogy mikor fogjuk a mexikói színvonalat hazai dióinkkal megközelíten? Fogalmam sincs.

A pekándió termesztése Argentinában is terjed. A Pampákon 4000 hektárnyi pekándió-ültetvény található. Hogy ez mennyi?
80 %-a a magyarországi - nem pekán, hanem közönséges dió - termőterületnek. 2007-2008-ban az argentin pekándió-
ültetvények 1000 mm esőt kaptak, jelentős volt a barnafoltosságnak nevezhető levél- és terméskárosodás, a Cladosporium-
gomba kártétele.

Argentinában széles a fajtaválaszték, amelyekből a Choctavot, Harry Kinget, Mahant, Maramecet, Shoshonit, Pawneet
propagálják leginkább.

Csemetekerti képek Argentinából: 







Argentin pekándió-ültetvény: 





Faanyag-célú, erdőnek nevelt pekándiós: 

   

Pekándió-termesztés Amerikában



A pekándió természetes élőhelyét az észak-amerikai kontinens déli felének jó
vízgazdálkodású öntéstalajai képezik. De jól alkalmazkodik más élőhelyekhez is.

Az Egyesült Államokon belül a termesztés a déli államokra összpontosul, bár vannak
északi fajtái is, azok kevesebbet teremnek. A legtöbb termést Georgia állam produkálja,
egymagában az USA termelésének több mint egyharmadát. Jellemző, hogy Georgia állam
kormányzója minden év november hónapját hivatalosan is a pekándió hónapjává
nyilvánította.

Nagy termelők még Texas, Alabama, Oklahoma és Új-Mexikó.

Egy kutatás kimutatta, hogy összefüggés van a termőhely és a termés mennyisége,
minősége között. De nemcsak a termőhelytől, hanem a termőév csapadékellátottságától,
a fagyoktól, vihar- és egyéb károktól is függ. Ezekkel szemben viszont jó tulajdonsága a
pekándiónak, hogy jól elviseli a talaj lúgosságát, magas sótartalmát, a felszín lejtősségét,
a szmogot, a gombafertőzést, a gyomosságot. És nem igényes a talaj kötöttségére.

Termelési körzete: 

Másik forrás szerint: 

Egy másik kutatás eredménye szerint a fa évgyűrűi nemcsak az adott év időjárásától függően vékonyabbak vagy
vastagabbak, hanem attól függően is, hogy az adott évben mennyi termést adott a fa. Megkülönböztethető tehát a
pekándiónál termőév és növekedési év.

Fiatal pekándiós: 



Pekándiós kertek: 

 

A pekándió jellemzően nagyra növő, nagy térállást elfoglaló fa. Ha fiatalon sűrűbben telepítik is, végső térállása 15x15 m
lehet.



A pekándió-ültetvény ritkítása: 

A pekándiót úgy jellemzik, mint „notóriusan alternatívan termő” fát. Erről a tulajdonságáról - úgy látszik - nem lehet
leszoktatni. Bár a köztermesztésben nagyarányú a nemesítés nélküli, „vad” fák aránya, szelektálására, keresztezésére a
kertészek nagy figyelmet fordítottak. 

Ha pekándiót akarunk telepíteni, mélyrétegű, jó vízgazdálkodású (jó víztartó képességű) talajt válasszunk. A tömör agyag
nem olyan probléma, mint a közönséges diónál.

És napos fekvést is igényel.

A pekándió gyökere jobban bírja a talaj vízborítottságát, mint a közönséges dió gyökere,
sőt, a feketedióhoz képest is hosszabb idejű vízborítást visel el.

Bár a pekándió-fajták klíma iránti igénye nagyonis eltér, általában elmondható, hogy a
pekándiónak téli hidegigénye is van.

A pekándió meleg nyarat is igényel, 140-210 napos fagymentes tenyészidőszakot.
Nagybritanniai telepítéseinél sokszor ez a feltétel hiányzik ahhoz, hogy hajtásai őszre
beérjenek.



A pekán-fákat ritkán szaporítják magról. Vegetatív úton az oltás és a szemzés a szaporítás
gyakorlata. Az oltóvesszőt (fiatal, egészséges vesszőt) az anyafákról nyugalmi állapotban
szedik, és még kihajtás előtt oltják az alanyra, ami lehet az általánosan alanyként használt
fajtákon kívül bármilyen fiatal pekándió-csemete is. Az alanynevelés céljára kiváló
pekánfajták, mint a Colby és a Giles kiváló téli hidegtűrésükkel tűnnek ki.

A magvetés céljára betakarított pekándiót felszedés után 24 órán át vízben kell áztatni, és
buroktalanítani kell. Ez után legalább 8 cm vastagságú nyirkos homokban kell elrétegezni,
és kifejezetten hűvös helyen kell teleltetni, pl. hűtőházban. Sokszor téli rétegezés nélkül is
kielégítően csírázik a pekándió, de néhány napos hidegvizes beáztatás szükséges.

A pekándió ősszel is, tavasszal is vethető. Őszi és tavaszi vetés esetén a rágcsálók elleni
védelemről egyaránt gondoskodni kell, sűrűszövésű műanyaghálóval. Ha tavasszal vetünk, a
vetést egyhetes hidegvizes áztatás előzze meg. A vizet naponta cseréljük.

Fekvő helyzetben helyezzük a magvakat a földbe. Húzzunk rájuk 4 cm földet, majd 2 cm
fűrészport, végül újabb 2 cm földet, hogy a fűrészport a helyén tartsa. Ha tavasszal vetünk,
nem kell fűrészporos takarás, de ha a föld felszíne megszárad, locsolni kell.

A csírázás megindulásához a diófélék magvai közül a pekándió igényli a legnagyobb meleget. Üvegházban, vagy kisebb
tételben délre néző ablakban gyorsíthatjuk a csírázás megindulását. 

Előbb a gyökere indul, majd május végén, június elején, amikor a föld már elég meleg, a hajtáscsúcsok is megjelennek a
felszínen. Zöldes vagy vöröses fogpiszkálónak néznek ki kezdetben, kirojtosodott csúccsal. Gyomirtószert csak addig
permetezhetünk, amíg az első hajtáscsúcsok meg nem jelentek. Ha már megjelentek, csak kézzel gyomlálhatunk. 



A magvak konténeres nevelése nehéz, a gyorsan növő főgyökér mélyre akar hatolni. Már másfél hónap múlva mélyebb
konténerbe kell átültetni. 

Pekándió oltványok házilag is előállíthatók. A módszer teljesen azonos a feketedió-oltványok házilagos előállításával, vagy a
közönséges dió oltási módszereivel. A szabadföldi oltás ideje május vége. Oltóvesszők: 



 

Alanynak egyaránt használnak pekándiót, más hikorifajokat, sőt, hikánokat is. Ajánlják az ún. flap graft oltási módszert. Ez
azért jó a pekándióra, mert igen egészséges kérge van, jobban bírja ezt az oltást, mint a közönséges dió. 

  

Az alany egy méter magasságban ujjnyi vastag legyen. Az oltás helye 120 cm magasan lehet. Az alany ha vékonyabb, három
lebenyt vágunk a kérgén, ha vastagabb, pl. 2,5 cm-es, négyet. 

A nemes csap téli állapotban megszedett, beviaszozott, hűtőben tartott vessző lehet. 1-2 mm-rel vastagabb vagy vékonyabb is
lehet, mint az alany.

Rendkívül éles késsel dolgozzunk, olyannal, amivel egy papírlapot el lehet vágni.

Az oltáshoz a májusi fagyok elmúltával kezdünk. Az alany kérgét lehántjuk három vagy négy lebenyben, 12 cm hosszon, a
megmaradt farészt pedig 10 cm-en vágjuk ki. Ezután az alany méretéhez faragjuk az oltócsapot. A csap alján friss, élő farész
legyen. Ha az oltócsapon még szaporító kambiumszövet is marad, előnyösebb. Úgy helyes, ha - a kép szerint - a



szaporítószövetnek minél nagyobb felülete érintkezik az alannyal. Az alany minden lebenye teljesen fedje be a nemes csap
vágott részeit. Ugyanakkor a farészből is minél kevesebbet vágjunk ki.

Munka közben ha süt a nap, úgy álljunk az alanyhoz, hogy testünkkel árnyékoljuk. Gyorsan dolgozzunk, a seb minél
rövidebb ideig maradjon nyitva.

Összeillesztés után szorosan, légmentesen kötözzük körbe teflonos szalaggal az oltást, alulról felfelé haladva. Húzzuk,
szorítsuk meg. Utána legalább két rétegben elekromos szigetelő szalaggal, vagy sebkötöző elsősegély-szalaggal is kössük be.
Végül rögzítő kötés is kell. Jó, ha erősebb alufóliával is betekerjük. 

Ha nem a nemes hajt ki előbb, a környező rügyek hajtásait vágjuk le.

A fiatal pekándiófa helyben is oltható. Kéreg alá oltással, illetve az úgynevezett nyílhegy-oltással: 

   

Helyben oltotás eredménye: 



Pekándió-csemeték: 

 

Házilag szaporított konténeres pekáncsemeték: 



A pekándió-csemeték ültetésekor ügyeljünk arra, hogy a fa nagy termetű, nemcsak felfelé, de oldalirányban is kellően nagy
helye legyen, mondjuk 15 m. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagy fa nagy gyökérzeten él, különösen a főgyökere miatt
mély talajt igényel.

Első éves pekándió csemete: 

Mély talajba, meleg, nedves helyre ültessük. Nem kell nagy ültetőgödör, az a lényeg, hogy a gyökere kényelmesen elférjen.
Olyant is olvastam, hogy többszázas pekándió-telepítést is csak fúrógéppel készítettek elő, 20 cm széles lukat fúrtak, igaz, 1
m mélységben.

Fiatal pekándió telepítés: 



Elfogadott gyakorlat, hogy az erdészeti faneveléshez hasonlóan a pekándió-fákat kezdetben sűrűbb térállásban tartják, mint
amilyen a végső térállás lesz. Például 1,8 m x 2,4 m kezdeti sűrűségből is kiindulnak, és fokozatosan ritkítanak. De a ritkítást
nem erdészeti módon végzik, hanem akár termőkorban is markológéppel, gyökérzettel együtt emelik ki a fákat, amiket így új
termőhelyükön el is ültetnek. Takarékoskodás a termőterülettel. Persze ehhez amerikai szintű túlgépesítés kell.

Az első képen a gyárilag új pekándió-átültető gép éppen megérkezik a dióültetvénybe, a másodikon pedig már viszi is új
helyére a termő pekánfát. 

 

A pekándió - bár elvileg kevesebb neveléskori alakító metszést igényel, mint a közönséges dió, - metszésére is gondolni kell. A
metszése viszont északi vagy déli termőhelytől, fajtától, speciális körülményektől annyira függ, hogy a metszési ismeretekbe
nem kívánok mélyebben betekinteni. Egy érdekesség: a metszés ideje. Leginkább júliust és augusztust ajánlják, amikor a fa
már kevésbé nedvezik, és a metszés után még van ideje a télre felkészülni.

Idősebb korban pedig egész ágak kiszedésével a korona fényviszonyait is javítani kell.

Arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy a pekándió igen vízigényes. A mi viszonyinkra is érvényes, hogy a
tenyészidőszakban mindig igényli a vizet, egy szezonban 500 mm öntözés a csapadéktól függetlenül is szükséges. Úgy
mondják, száraz nyáron minden héten igényel 30 mm öntözővizet. 

 

A következő képen is árasztásos öntözés céljára előkészített pekándiós kert látható. 



Vízhiánynak mondják a pekánlevél végének elszáradását. 

Ugyancsak vízhiánynak, nyári vízhiánynak mondják, ha a pekándió már ősszel elkezd csírázni. Nem gyakori, és inkább csak
a meleg, déli termőhelyeken fordul elő. (A képen a pekándió hibridje, hikán diótermése.) 

A vízellátás mellett a tápanyagellátásra is figyelniük kell a pekándió-termesztőknek. Nagy általánosságban az mondható el,
hogy nitrogénre, káliumra és magnéziumra van leginkább szüksége az ültetvényszerű termesztésbe vont pekán-fáknak. A
mikroelemek közül pedig cinkre, bórra, vasra, és nagyon ritkán nikkelre.

A konkrét tápanyagszükséglet megállapítására laboratóriumi levélanalízis ajánlott, júliusi, augusztus eleji levelekből.
Talajvizsgálat pedig inkább csak a telepítés előtt, a kémhatás megállapítására, az esetleges meszezés elvégzése előtt.



Valószínű, hogy a levélanalizáló szaklaboratórium, amelyhez fordulunk, nincs felkészülve pekándióból. Valószínű, még nem is
hallottak róla. Ez esetben nyugodtan másoljuk ki és adjuk át részükre a következő, a szükséges tápanyagszintet tartalmazó
táblázatot. (Ingyen adjuk, ha ők se kérnek a vizsgálatért pénzt.)

Elem Mennyiség
Nitrogén 2,5-3,3 %
Foszfor 0,12-0,3 %
Kálium 1,25-2,5 %
Magnézium 0,35-0,6 %
Kalcium 1,3-1,5 %
Kén 0,25-0,5 %
Cink 50-100 ppm
Vas 50-300 ppm
Mangán 100-800 ppm
Bór 50-100 ppm
Réz 6-30 ppm

Leginkább a nitrogénellátás határozza meg a pekándió-fák növekedését, a fák egészségi állapotát, biztosítja az évenkénti
megfelelő termést, végső soron az ültetvény jövedelmezőségét. Ha a fák nitrogénszűkében vannak, a fák növekedése gyenge,
és a fák kevésbé ellenállók a gombákkal szemben. A túlzott nitrogénellátottság a levelek túlzott növekedésében mutatkozik,
színük sötétebb, és sokszor a termés is kisebb.

Két kritikus időszakban igényli a pekánfa leginkább a nitrogént. Koratavasztól a levelek növekedéséhez, nyár elején pedig a
dióbél kifejlődéséhez. Az első időszak a kritikusabb, a másodikban - ha a nitrogén-ellátottság gyenge, - a pekánfa a
levelekben lévő nitrogénből pótolja a termés kifejlődésének nitrogén-igényét. Tehát márciusban és május-június folyamán
indokolt a nitrogén-műtrágyát kijuttatni.

A szükséges nitrogénműtrágya-mennyiség becslésére kialakult irányszám a pekántermesztők körében, hogy a termés
mennyisége 10 %-ának megfelelő abszolút mennyiségű (nem hatóanyagban számolt) 34 %-os nitrogén-műtrágyát kell kiadni,
öntözött körülmények között. Száraz művelésben pedig 120-200 kg-ot, hektárra átszámítva.

Van másik nitrogén-műtrágyázási módszer is. Ha nem termő évet követően műtrágyázunk, elég, ha áprilisban adjuk az első
adagot, mert az előző évben a fák tartalékolható mennyiségben is vettek fel nitrogént, tehát nem kell annyira korán kezdeni a
pótlást. Ez a termőév, amikor nagy a termés, és a nagy termés kinevelése később is igényli a nitrogént, tehát a második adag
a nyár közepén, júliusban adandó.

A hosszú, forró nyarú Georgiában, amely az Egyesült Államok pekántermesztésének nagyobb részét adja, későbbi,
augusztusi, szeptemberi nitrogén-adagolások is előfordulnak, különböző meggondolásokból. Ezeket szerintem nem kötelező
követnünk.

És nagy termésű év után a következő tavasszal újból korán kell kezdeni a nitrogénezést. Ezzel a kisebb termésű év esélyeit
javítjuk, és hozzájárulunk az alternálás csökkenéséhez.

A foszfor a pekándió energia-tárolásában és faanyagtermelésében játszik fontos szerepet. Az Egyesült Államok körülményei
között ugyanaz a tapasztalat a foszfor-pótlásról, mint nálunk a közönséges dió esetében, vagyis a talajok általában a fa
számára eleget tartalmaznak és biztosítanak. De biztosat a levélanalízis mond.

A foszforhiány tompa fényű, matt levelekben mutatkozik. A leveleken nem látszik világosabb, klorotikus elszíneződés. Ha
olyan nagy a pekántermés, hogy a pekánfa a levelekből is pótolni kénytelen a terméshez szükséges foszfort, a levél szélén
perzselésnyom jelenhet meg. A túlzott foszfor-koncentráció azért is káros, mert egyenesen zavarja a nitrogén, vas, cink, réz
felvételét a pekánfa számára.

A foszfor a talajban nem vándorol el. Ha telepítéskor 50-100 kg/ha foszforpentoxid hatóanyagot juttatunk a talajba, az sok
évig elég.

A káliumnak a szénhidrátok fán belüli áramlásában, a sejtek ozmózisos nyomásának szabályozásában van szerepe. Valamint
az enzimek aktivizálásában. A pekánfák téli fagy elleni ellenállóképessége is nagyrészt a káliumszinttől függ.

Az egészséges fában a nitrogén és a kálium szintje között bizonyos egyensúly áll fenn. Ha a levelek káliumszintje alacsony, és
a pekángazda bőséges nitrogén-löketet alkalmaz, felléphet a nitrogén-hervadásnak nevezett levéltünet, ami súlyos, akár
júliusi levélvesztést okozhat. A hajtások és a fa alsó részén kezdődik, és gyorsan halad felfele. (A pekándió nemes fajtái közül
a Desirable és a Schley különösen érzékeny erre.) 



 

Szabálytalan levélér-közi klorózisos foltokban jelentkezik a káliumhiány tünete. A foltok el is halhatnak.

Előfordul, hogy a termés káliumigénye a levelekből vonja el a káliumot, nagy termés esetén. Ilyenkor nemcsak a korai
lombhullás lehet a kár, hanem a vesszőbeérés elmaradása, valamint az apró, kifejletlen, rosszul telt termések is.

A magnéziumhiány ritka a pekánfákon. Száraz, homokos, savanyú talajokon fordul elő. A magas nitrogénszint is okozhat
magnéziumhiányt. A levélerek közti klorotikus elszíneződés karácsonyfa-alakot adhat a zölden maradt levélrészeknek, a
megnéziumhiány erről ismerhető fel.

A cinknek a virágzásban, a termés méretében és nagyságában van szerepe. Hiánya néha a lomb és a hajtás fejlődésének
visszamaradásában is megmutatkozik. A fiatal levelek görbültségéről, a levélszél hullámosságáról vehető észre a cinkhiány.
Bonyolult, itt nem részletezhető esetekben is relatív cinkhiány léphet fel. 

Bár talajon keresztül is pótolható, mert nem vándorol a talajban, a cinket mégis leginkább levéltrágyaként juttatják a
pekánfákhoz.

A vas a klorofill alkatrészeként nélkülözhetetlen a pekándiónak, hiányában nincs fotoszintézis. Vashiány abszolút értelemben
nem szokott a talajban előfordulni, inkább túlzott kalcium-többlet, hideg idő, nedves tavaszi időjárás, magas cink-, foszfor-
vagy mangánszint okozhat vashiányos tüneteket, amelyek ha tavasszal jelentkeznek is, később el szoktak múlni.

A vas hiánya a nitrogén hiányához hasonló. Világosak, klorotikusak a levelek, főleg a fiatal levelek.

Ahány oka van a vashiánynak, megszüntetésére is annyi a módszer.

Amikor nikkelhiány lép fel a pekándiósban, akkor a levelek jellegzetes egérfül-formára torzulnak. Ez karbamid mérgezési
tünet, az ureáz enzim, amihez a nikkel szükséges, hiánya. A karbamid nem tud ammóniává alakulni. Levéltrágyában
pótolható. 



A bór a káliumhoz hasonlóan a szénhidrátok mozgatásában vesz részt. A bórhiány a termékenyülést is gátolja. Igen ritkán
fordul elő, nagy mennyiségben viszont mérgező.

A pekándió gyorsan nő, nagyra nő, 25-30 méteresre is, mégse számítsunk gyors termőre fordulásra. 6-10 év alatt fordul
termőre, vagyis ilyen idősen hozza első jelentősebb termését. 70 éves korában terem igazán jól. Termésére 200 évig biztosan
számíthatunk.

Mekkora termésre? Azokon a vidékeken, ahol termesztik, 8-10 éves fák alól 9-27 kg-ot szednek össze fánként, a 16. évtől 45-
68-kg-ot várnak el, az idős fák egyedenként megadják a 200 kg-os termést, de kivételesen jó körülmények között előfordult
már 360 kg-os termés is. A rekord egy fáról 450 kg. 

 

A pekánfa nagy fa. Árnyéka is nagy. A pekánterméshez viszont megfelelő fénymennyiség is kell. Akkor mondhatjuk a
pekánkertet jó fényellátottságúnak, ha nyáron, déli napsütésben a talajfelszín legalább 50 %-át fény éri.

A fényhiány tüneteit és károsító hatását nem kívánom ragozni, gondolom, érthetőek anélkül is, hogy magyaráznám.

A megoldás a termő, nagy méretű pekánfák ágainak ritkítása. Hasonló a probléma is, megoldása is, mint a mi diónknál.
Ágak is ritkíthatók, fák is kiszedhetők. Általában az ajánlható, hogy a ritkítás inkább a bőtermő év előtt legyen elvégezve.

A nagyobb pekándiófákat metszeni is szokták. Kézzel, vagy emelőkosaras géppel reménytelen, nagyüzemben csak a durva
munkát végző tárcsás metszőgépek jöhetnek számításba. 



A sűrűséggel ellenkező irányú probléma, környezeti kár a napégés. 

Ezt a tünetet pedig egyszerűen csak környezeti kárnak jelölik: 

Az erősen alternáló termésű pekándió fajták termesztésének fontos munkaművelete a bőven termő években a kifejlődő
termés ritkítása. Erre azért van szükség, mert a fának egyszerűen nincs elég tápanyaga, főleg nem tud elég szénhidrátot
termelni a túlzott termés kineveléséhez. Georgiában nagy elmélete és gyakorlata van a ritkításnak, ha tisztelt pekándió-
termesztő Kollégám belevágott a pekándió termesztésébe, ajánlom, helyben tanulmányozza a kérdést. A júliusi hónapot
ajánlom erre a célra, amikor gyakori farázásokat láthat az ültetvényekben. 

A rázást a dióbél fejlődéséhez kell igazítani. Amikor a keresztülvágott zölddió keresztmetszete a csúcsi rész körül
határozottan színesedik, a pekándió ritkítható. Ebben az állapotban van a jobboldali dió, a baloldali pedig azt a stádiumot
mutatja, amikor még korai rázni. 



A dióbél kifejlődésének ideje az egyes pekánfajták esetében nagyon eltér. William Reid kutató ugyanaznapos felvételei
néhány fajtáról: 

 

A ritkító rázás akár háromszor is elvégezhető, de legalább kétszer. Egyszer a fasor irányában kell megrázni a fát, egyszer
pedig keresztben. Egy rázás 2-3 másodpercig tartson, ne tovább. Termőhelytől, fajtától, termésberakódottságtól és még
egyéb tényezőktől függ a szükséges ritkítási mérték. Ezt minden pekándió-gazdának magának kell kikísérleteznie, saját
viszonyai között.

A pekánfajták felsorolásakor már szó esett a megporzás kérdéséről, ami a pekándió esetében eltér a közönséges dióétól.
Fordított a helyzet, mint nálunk, mert amíg a közönséges diót inkább a túlporzás fenyegeti, a pekándió-fajták esetében
idegenmegporzás szükséges.

Nem mindegy a porzófajták közelsége-távolsága se. Megfigyelték, hogy ha a porzósor 50 m-nél távolabb van, a termés 30 %-
kal alacsonyabb, mint ha közel lenne.

Ha a porzófákat a termő sorokba ültetjük, arra kell ügyelnünk, hogy a diótermés jellemzői hasonlóak legyenek mindkét fajta
esetében. Az egyöntetű áruminőség céljából.

Azért, hogy a megporzás különböző időjárású évjáratokban is megfelelő legyen, fő árufajtánk mellé két porzófajta ajánlható,
meglehetősen nagy számban. Például minden ötödik fa porzó lehet. Ez egyúttal azt a követelményt is támasztja, hogy a
porzófajtának is jól termőnek kell lenni, árudiót kell produkálni. És a porzófajtát porozza be a termőfajta. Vagyis az



egyiknek hímelőzőnek, a másiknak nőelőzőnek kell lennie.

Persze, ennél jóval bonyolultabb a pekándió szaporodásbiológiája. A virágzás ideje például a fák korától is függ.

A pekándió-termesztők is szeretnének úgynevezett papírhéjú diót termeszteni. Túl
azon, hogy a nagyon vékony héj leginkább csak a déli fajták tulajdonsága, a
papírhéjúságra törekvés a déli termőhelyeken se könnyű. A papírhéjú pekándiót
inkább támadják a gombák, könnyebben hozzáférnek a dióbélhez rovarok, és
terített asztal például a mókusok számára. A betegségek és a rovarkártevők több
permetezést tesznek szükségessé. A diószürettel is sietni kell, mert a vékonyhéjú
diók a talajon is könnyebben fertőződnek.

A pekándió érése, szürete, a termés szüret utáni manipulálása legalább annyi
érdekességet (más megfogalmazásban: nehézséget) rejt, mint a mi diónké. A
problémák hasonlók, de a megoldások eltérhetnek.

Érettnek akkor mondható a pekándió, amikor burka felnyílik. Ez időtől kezdve
gyorsan lehull. Ilyenkor kell a termesztőnek a legnagyobb madár- és mókuskárra
felkészülni. A burokrepedés kezdetén kell szüretelni.

Északi termőhelyen éréskori, korai fagykár is károsítani szokta a termést. Ha a
fagy olyankor jön, amikor a pekándió burka még nem nyílott meg, és ezért a
csonthéj se tudott száradni, nem beszélve a dióbél magas víztartalmáról,
tönkremehet a termés. (A közönséges diót ha hasonló kár éri, a burok, de főleg a
csonthéj megvédi a belet, aminek már amúgy is alacsonyabb a víztartalma.)

Szüret előtt: 

 

Szüretkor így néz ki a pekándió: 



A pekándió a diószüret idején száraznak tűnik. Mégis többnapos szárítást igényel, mielőtt raktározásra összeöntenénk.
Tárolásra szellőző konténer, hűvös helyiség alkalmas.

Az érett, szárított pekándió hosszú ideig eláll. Hűtőben még inkább, lefagyasztva pedig korlátlanul.

A pekándió-termesztők fejében is felmerült a dióskert területe többszörös hasznosításának gondolata. Létezik pekándiós
agroforestry is (l. később), de a legegyszerűbb, ha a fák alatti területet legeltetéssel hasznosítják. 

A pekándió kártevői, betegségei azonosak is, hasonlóak is, mint a mi diónk vagy a feketedió hasonló bajai, de el is térnek.
Később önálló fejezetben szerepelnek.

Vegyszermentesen, ökológiai jelleggel is termeszthető pekándió. Amint a nürnbergi biokiállításon is látható. 



Ha tisztelt Kollégám gondosan nevelte fel saját ültetésű pekándió-fáit, már csak szüretelnie kell:

 

Szüretelt pekándió: 



Ha tisztelt pekándió-termesztő Kollégám gondosan ápolta fáit, és a pekándió-szüretet is időben elvégezte, ilyen szép termésre
számíthat:



A pekándiónak is kialakultak a kereskedelmi szokványai, mint a közönséges diónak. De olyan méretbeli egyenletességet ne
várjunk, mint a mi diónktól, mert nem lehet egy fajtából egy kertet, egy kereskedelmi tételt kiállítani. 

A pekándió törve kapható feles bélként, darabos bélként, a törmeléket pedig lisztnek nevezik. Kapható előre ízesített
pekándió-bél is. 

   

A pekándió ára a közönséges dióénak mintegy háromszorosa. A héjas pekándiót mintegy 2,5 $/kg áron vehetik meg a
fogyasztók, a feles és a darabos pekándióbél fogyasztói ára pedig kb. 12 $/kg.

A pekándió-bél felhasználása a bél osztályozottságától függ. A feles bélből igényes cukrászsütemények készülnek: 

  



A nagyobb darabok szintén elegáns süteményekhez valók. 

  

Az apróbb darabok aprósüteményhez, fagylalthoz kellenek. 

  

A pekándió-törmelék pedig torták behintésére és jégkrémekbe kiváló. 

  

Választék pekándióból, legalábbis Amerikában. Íme: 

 

 

A héjas pekándió egy évig is károsodás nélkül őrzi meg a dióbél értékes beltartalmát. Megtörve viszont a dióbél olajai



avasodásnak indulnak.

Ha szüretelt pekándiónkat nem akarjuk eladni, hanem magunk fogyasztjuk el, tudjunk róla, hogy ajánlatos a pekándióbelet
fogyasztás előtt megmosni. A dióhéj belső felületén lévő rugalmas, parafa-szerű anyag ugyanis tannintartalmú, és ha töréskor
a pekánbél közé kerül, némileg keseríti az ízét. Aki műértője a pekándióbél ízlelésének, határozott különbséget tud tenni a
mosatlan és a mosott pekánbél íze között.

A mosást legcélszerűbben úgy végezhetjük, hogy egy tál langyos vízbe borítjuk a pekándió-belet. Megfigyelhetjük a víz
elszíneződését. Öntsük le a vizet, és engedjünk rá újabb adag vizet. Ha a víz többé nem színeződik el, a mosást befejezettnek
nyilváníthatjuk.

Ezután a dióbelet nem kell megszárítani, ha azonnal felhasználjuk, például pirítjuk. A pirításhoz lapjukra fektetve terítsük a
pekánbelet egy tepsibe, és 10 percig tartsuk a sütőben. Nem kell közben megmozgatni. De jó, ha a sütőből kivéve azonnal
hozzákeverünk kevés vajat, - két evőkanállal fél kilóhoz, - és ízlés szerint megsózzuk.

De másra is jó a pekándió. Fája értékes keményfa, hasznosításáról később lesz szó. Furnérlemeznek dolgozzák fel, padlót,
parkettát készítenek belőle, bútorok, szerszámok készítésére használják, legrosszabb esetben eltüzelik.

Faanyaga ugyanolyan értékes, mint a feketedióé vagy a közönséges dióé, de viszonylagos ritkasága miatt nincs kialakult
piaca. Északi termőhelyen a faanyagcélú nevelés inkább számításba jön, mint délen. Az Egyesült Államok déli részén a
pekándió-faanyag árát nagyban lerontja, hogy szinte csak a viharkáros diótermő fák törzséből van kínálat, amelyek valóban
nem érnek annyit. Mindenesetre a pekándió-termesztés során a faanyagnevelés szempontjaira is gondolni kell.

Pekándió-fából készült dekoratív edény: 

A pekándiót díszfaként is ültetik.

   

Pekándió-termesztés Ausztráliában

Milyen az ausztrál pekándió-termesztés? Nagyon nagyüzemi.

Rövid képes összefoglaló a traawaallai ültetvényről, amely a semmiből, hatalmas tőkeráfordítással jött létre 1970-80 között.

Tetszik tudni, mikor volt ez? Azalatt, mialatt itthon arról folyt az irodalmi vita, hogy "kicsi vagy kocsi?" - mert mindkettő
nem lehet egyszerre, anyagiak miatt. Ez akkor volt, amikor Brezsnyev elvtárs Magyarországon járt, és - olyantól hallottam,
aki tőle hallotta, - az lepte meg, hogy Magyarországon vannak emberek, akiknek két nadrágjuk is van. Mert egy is elég, ha
rendben tartják. Mint a Szovjetunióban. Mondta is, hogy "Janosom Kadarom" - ezt én hallottam a tv-ben.

Szóval, amikor Magyarországon nem ültethettünk dióültetvényt.

Az ausztrál nagygazdának a pekántelepítést csemeteneveléssel kellett kezdenie, ha jól sejtem, texasi fajtákkal. 



Amíg a csemeték nőttek, elvégezték a talajfelszín kialakítását. Helyenként embermagasságú talajréteget mozgattak meg,
teljesen vízszintesre simították, és helyszínen betonozott nyílt öntözőcsatornákat építettek. Akkora gépekkel dolgoztak,
amekkorákat Magyarországon nem látni, kis ország lévén, tán el se férnének, például közútjainkon se. Szó szerint. Ezeket a
képeiket nem másoltam ide. Ez nem gyümölcstermesztés, hanem mélyépítés, de még inkább felszíni bányaművelés. Szóval,
kívül esik a diótermesztés körén.

A teljesen vízszintes talajfelszín előnye, hogy az öntözőcsatornákból - a vizet egy közeli folyóból nyerik - egyszerű
szivornyákkal borítható a víz a sorközökbe, amint azt 1962-ben a hajdúszoboszlói állami gazdaság kukoricaöntözésénél is
megfigyelhettük.

De az a tapasztalat, hogy a legvízszintesebb talajfelszín sem eléggé vízszintes. Amikor egyszer a közeli folyóból árvizet kapott
a pekándiós, világosan látszott, hogy hol dombosabb, hol laposabb az ültetvény talaja. Szóval, a legnagyobb ráfordítás mellett
sem egyenletes az öntözés. Nem ajánlott példa, nem mutatom.

Ma már nagyok a fák. 



Hatékonyan, iparszerűen dolgoznak. Traktoraik elképesztőek, máshol nem látottak. 

A hatalmas területen kézi metszés szóba se jöhet. Tárcsás sövénymetsző gépeket alkalmaznak, egy- és kétemeleteseket,
akkor is, ha a művelésmód nem az a kimondott sövényművelés. (Úgy hallottam, a texasi pekánfajták között vannak
oldalrügyesek, - amely tulajdonság a mi diónkban is több fajtában megvan, - amelyek bírják a durva metszést.) 



De létezik náluk igazi sövényművelés is. 

Rázógépeik is nagyok, hatékonyak. Nem ponyvára, a földre dolgoznak. 



Felszedés előtt rendresöprik a diót és minden egyebet, ami a fáról lehull. Felszedőgépük többféle volt, többféle van. 







Úgy látszik, jelentős az utóhullás is, mert lombhullás után is rendre söpörnek és felszednek mindent. 

A pekándiót szárítják, szállítják, osztályozzák. 



És terem is. 



   

És Európában?

A pekándió termesztésével másutt is kísérleteznek. Egy törökországi kísérleti ültetvény: 



Hogy a következő képen látható pekánligetnek mi az érdekessége? Az, hogy Ausztráliában van. Még az ausztrálok is
előttünk járnak a pekándió-termesztés terén. 

Mi meg ebben is le vagyunk maradva. De nemcsak mi, egész Európa. Az öreg kontinens teljesen leszakadt a
pekándiótermesztés élvonalától. Szinte nem is próbálkozik vele senki.

Ezért kell kiemelni Peter Rüth müncheni magánszemély tevékenységét, aki magánszorgalomból, hobbiból, az európai
lakosság hasznára, keresi a pekándiótermesztés európai lehetőségeit. Amerikai szaporítóanyagot hoz be, csemetéket olt,
nevel, és segíti az érdeklődőket.

Az érdeklődők nagyon kevesen vannak, egymástól távol, és nem is ismerik egymást. Peter Rüth-öt se. Nemes pekándió-fái
München belterületén, egy társasház kertjében: 









Európában nagyon ritka a pekándió-fa. Roussillonban láthatunk egy nagyobb házikertet pekándió-fákkal betelepítve, talán
Jacques Tonnel ültetvénye. 



Provanszban, Mazanban letelepedett egy amerikai nyugdíjas, Robert Kiehn. Neki már Texasban is volt egy nagyobb
pekándió-ültetvénye, de azt a fiára hagyta. Itt csak hobbiból próbálkozik. "Miért ne?" - ez a jelszava. Mazant a pekándió
európai fővárosává szeretné fejleszteni. De már 77 éves. 



 

Első fái - Chocktaw fajtájúak - most kezdenek teremni. 

Olaszországban egyedül a csizmasarokban, Lecce mellett, Cutrofianóban folyik pekántermesztés, a Sirgola mezőgazdasági
vállalkozás területén. Az ötletet az adta, hogy a hagyományos, délolasz mezőgazdasági termelést diverzifikálni kell, meg kell
keresni azokat a ritka, érdekes, értékes haszonnövényeket, amelyeket a fogyasztók várhatóan jól megfizetnek. Így az elsők
között kezdtek a kiwitermesztésbe, és lefordítani se tudom azokat az egzotikus gyümölcsneveket, amikkel még foglalkoznak.
A pekándió is az értékes egzotikumok közé tartozik. Három déli fajtájuk van, a Kiowa, Wichita és a Shoshoni. 



A fák már jól teremnek, a termést héjasan, internetes csomagküldés útján értékesítik. A vállalkozás áruja: 

A következő kép egy 75 éves görög kollégát ábrázol, Grigoriosz Makriszt, aki próbaképp 47 pekándió fát ültetett. A kedvet
egy ismeretterjesztő filmtől kapta, és nem is tudott róla, hogy az Egyesült Államok a pekándió hazája, hanem Brazíliából
szerzett szaporítóanyagot. Végeredményben nem baj, mert görög éghajlatra úgyis a déli típusok valók. Idén (2011-ben) már
250 kg termést vár a fáiról. 



Ha görögbe megyünk nyaralni, meg is kereshetjük. Larissza felől Athén felé indulva az úttól és a vasúttól keletre,
Sztefanovikio Magneszia faluban találjuk.

Hasonló éghajlaton a törökök az északi pekán-típusokra fordítják figyelmüket. Egyéni szinten is, vállalkozási szinten is. Egy
hozzáértő török Kolléga, - a neve talán Mete Pamuk, - és egy isztambuli pekándió-szaporító vállalkozás segíti az érdeklődő,
lehetséges termesztőket. Az égei parton kívül török Trákiában és a Fekete-tenger mentén tevékenykednek. A
Törökországban kipróbált északi pekántípusok: 

A szaporított, elterjesztésre ajánlott fajták mind Amerikából származnak. Canton, Fisher, James, Kanza, Lakota, Mahan - és
annak keresztezése, - Major, Mohawk, Mullahy, Norton, Pawnee, Peruque, Shepherd, Warren 346, Yates 68 és 128. 



 

A pekándió-fák termőkorában 30-40 kg héjas termést könnyen elképzelnek fánként. Törökországi pekándió-ültetvény és
termése: 

 



Hát, igen, megint lemaradtunk, de ebben én is hibás vagyok. Miután a fenti, Isztambul-környéki pekándiós próbálkozásokat
leírtam, tudomásomra jutott, hogy ezek nem elszigetelt esetek Törökországban. Szinte minden tájegységen létesültek már
ültetvények, egyedül a Gallipoli-félszigeten vagy 10 db. A pekándió itt kopogtat határainkon, és nem akarjuk beengedni.
Mentségem legyen, hogy más se szólt előbb.

Magyarországon szerintem az északi típusokkal érdemes próbálkoznunk. Azt írja egy tapasztalt amerikai kolléga, hogy New
Yorktól Ontarióig a pekándió lehetne a legáltalánosabb diótermő fa, annyira jó fajtái vannak már északi viszonyokra.
Vannak annyira télállók és korai érésűek, mint a helyi feketediók. A közönséges dióról nem is beszélve. Nálunk nincs olyan
hideg, és tenyészidőszakunk is hosszabb, mint Ontarióban.

Egy osztrák pekándió-fa és termése. De ez is csak egy házikerti fa. 



Mert tudomásom szerint itthon csak ez a négy - az alsó képen a baloldali négy - pekándiófa található, egy hazai dióskert
sarkában, és ezek se teremnek, szinte semmit se.



Magyar érdeklődők, persze, vannak, de nincs tapasztalat, amin elindulhatnának. A cél pedig itt van előttünk. 

 

A HIKORIDIÓK TERMESZTÉSE
Vázlat: 
Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory 
Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - Shellbark hickory, Kingnut hickory 
Ovális hikori - Carya ovalis 
Vizi hikori - Carya aquatica 
Keserű hikori - Carya cordiformis - Bitternut hickory 
Kerek hikori - Carya glabra 
Nemezes hikori - Carya tomentosa - Mockernut hickory



A hikoridiók termesztése elképzelhetetlen lenne az amerikai északi diótermesztők
szövetsége (NNGA) mintegy százéves tevékenysége nélkül.

Teljesen demokratikusan, önkéntesen, önerőből, önszerveződő módon dolgoznak.
Évente írásban (ma már digitálisan) foglalják össze törekvéseiket,
tapasztalataikat, eredményeiket. Érdemes tanulni tőlük, évkönyveik kb. 1972-ig
visszamenőleg az internetről is elérhetők.

Még nem késtünk le semmiről, idei összejövetelüket július 22-25 között tartják a
Kentucky Állami Egyetemen, Lexingtonban. Ott tagfelvétel is van, emellett több
diósfarm meglátogatása is benne van a programban.

Tisztelt univerzális diótermesztő Kollégám, a hikoridiók termesztéséről mindaz a
jó - vagy nehézség? - elmondható, mint a Juglans-diókról.

Ezért nem is mondom el. Csak annyit, hogy valamennyi hikorifaj esetén, beleértve
hibridjeiket is, 15x15 m-es térállásra számoljunk. És arra, hogy tíz év után
kezdenek teremni.

Vízigényesek. Tápanyagigényük - Kentucky tapasztalatok szerint - nem nagyon
tér el a feketedió tápanyagigényétől.

Felsorolom a diótermelési célra számításba jöhető Carya-diókat, kivéve a már
korábban részletesen tárgyalt pekándiót és kínai hikorit.

Fajonként elég sok nevesített fajtát is felsorolok, és a hozzájuk tartozó hikánokat
is. De már elég régen olvasgatom a fajtaleírásokat, és az a megállapításom, hogy a hikoridiók nevesített fajtái meg se
közelítik a mi diónk jobb fajtáit. Pedig elég sokan keresik a jó hikorifajtákat, már vagy 150 éve. Mindenki a magáét dícséri,
vagy ha nem is dícséri, ígéretesnek, további vizsgálatokra alkalmasnak tartja. 

Tisztelt Kollégám, ha a hikorifajtákat átolvassa, lehet, hogy nagyon megúnja őket. Mégis szükségesnek tartottam leírni,
azért, hogy ha akad magyar nyelvterületen akár csak egy kolléga, aki megpróbálkozik a termesztésükkel, ne vakon kezdjen
hozzá. Több nagy amerikai faiskola szaporítja ezeknek a fajtáknak egy részét. Lehet rendelni.

Betakarításukról összefoglalóan annyit, hogy a fákat nem szokták rázni, hanem a lehullott diót szedik össze. Hamar
buroktalanítják, majd kiteszik száradni egy rétegben olyan rácsra, ahol alulról is éri a levegő. A száradás mértékét néhány
dió időnkénti megtörésével ellenőrzik. Ha diószedéskor a dió burka zöld még, a buroktalanítás előtt is lehet szárítani 1-2
napig. A száradás során is leválik a burok. Amelyik mégsem, azt lapos szerszámmal kell leválasztani.

A száraz diók zsákba szedhetők. Szövött zsákba, ami szellőzik, szellős helyen. A tárolás során a rágcsálókártól kell védeni a
termést.



Diótörés előtt, mivel sok az üres dióhéj, célszerű a régi indiánok módszerét követni, és a törendő diókat rövid időre vízbe
tenni. Így a léha szemek különválaszthatók. A törést erős karos törőkkel végzik. Megkönnyíthető a törés, ha a diókat
fagyasztóba teszik, akkor a héjuk fellazul. Vagy leforrázzák.  

Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory

A fehér hikori kultúrnövény. Amit a köznyelv hikoridiónak mond, az elsősorban,
legtöbbször ennek a fajnak a diója.

130 nevesített, elismert fajtája van, de többségét nem termesztik. Általában nem tekintik
olyan értékesnek, hogy termesztése versenyképes lenne. Növekedése lassú, termése
kevés, diója kevésbé értékes, mint más dióféléké.

Szaporítása, termesztése nagyon hasonlít más hikoridiók szaporításához,
termesztéséhez. Amerikában a Carya laciniosaval szinte teljesen azonosnak tartják
termeszthetőségét, az eltérések nem nagyok.

Termesztéséhez igen nagy, 15x15 m-es térállás szükséges, ugyanúgy, mint a többi
Carya-dióhoz is. Fája erős.

Neveléséhez valamivel kevésbé vizenyős talajt igényel, mint a hikorik többsége. Egy
amerikai szakértő így ábrázolta, mennyire kevésbé vízigényes a fehér hikori (shagbark hickory) a pekándiónál vagy a C.
laciniosa-nál (shellbark hickory). A szárazságot, az aszályt nem bírja, arra érzékeny. 

A termesztés során a nagyobb dióméretű példányokat tekintik értékesebbnek, a faj szelekciója erre irányult. Előnynek
tekintik a jobb törhetőséget is, bár az alapfaj diói is kielégítően jól törhetők. Diója vékonyabb héjú, mint a C. laciniosa diója,
a dióbél aránya magasabb. Valamivel előbb érik. 

Diótermő fajtáinak botanikai beazonosítása nem mindig könnyű. Közülük több nem valódi fajta, hanem hibrid. Például a C.
cathayensis vagy a C. laciniosa hibridje a Porter nevű fajtája. Sok, elismert diótermő fajtája van:

Abscoda (vagy Abscota). 1944-es.
Abundance. Pennsylvániai, 1947-ben elismert fajta, Fayette Etter nevéhez fűződik a feltalálása. Rendszeresen termő
fajta. A dió átlagos súlya még 7 g sincs. Vékony héjú, jól törhető, alacsony, 35-40 % bélarányú.
Adelhurst. 1935-ös.
Ancaster. 1936-os.
Anthony. Nagyon régi fajta. Illinoisban ajánlják telepítésre, hidegtűrő. Diója attraktív megjelenésű, tiszta, közel fehér



színű. 1 kg-ban 163 db dió van, amit nagynak mondtak a saját korában. Törhetősége jó. Bélarányát 42 %-ban adták
meg, amiből 41 % a negyedes, a többi törmelék. Dióbele telt, fényes, átlagosan édes ízű.
Barnaby. 1906-os.
Beeman. 1935-ös.
Bellevue. New York államban termesztik.
Benham. 1907-es.
Benthien. 1929-es.
Billeau (vagy Billau).
Blatchley. 1905-ös.
Bontrager. 1929-es.
Book. 1937-es.
Bower.
Bridgewater. Connecticuti. Északi termőhelyre ajánlott, jó pollenadó. Igen nagy, 8,5 g-os diói vannak, 46,6 % béllel.
Brill. 1930-as, New York-i.
Brooks. 1924-es.
Buehring. 1934-es.
Campbell. ld. CES.
Cedar Rapids. Réges-régi fajta, talán az első világháború idejéből. S. W. Snyder faiskolás figyelt fel rá. Iowai feltalálási
helyéről kapta nevét. Északi termőhelyre ajánlott, igen jó termő. Korán érik. Diója nagy, 6,9 g átlagsúlyú. Nem
tévesztendő össze a keserű hikori azonos nevű fajtájával.
CES 5, 7, 8, 10 és 26 nevűek is vannak, Doglas Campbell fajtái. Északi termőhelyre való, bőven, de kisméretű diókat
termő fajták. A 8-as diói világos színűek, simahéjúak. A 8-as a fajra jellemző átlagos méretű diókat terem, amelyek
kalapáccsal igen könnyen törhetők, jól válogathatók. A dióbél aránya 45 %. Jóízű.
Clark. 1918-as.
Cline. 1929-es.
Coleman. 1934-es.
Comins. Tulajdonosnőjéről, Nancy E. Comins-ról elnevezve, 1930 előtti időkből. Nem értékes fajta.
Conover. 1905-ös.
Cook Shag. Kentucky-i. Ovális, lapított diója van. Feles bélként jól törhető. Jóízű.
Cotton. 1926-os.
Crantz (vagy Cranz). 1934-es.
Curtis. Az egyik legrégebbi, 1892-es.
Davis. 1934-es. Nagy fája van. Korai érésű. Diója közepes méretű, kiválóan törhető. Dióbele jó minőségű.
Dennis. 1915-ös.
Deveau. 1936-os, Carl Weschcke fajtája.
Doolittle. 1926-os.
Dover. 1893-as.
Drew. Michigan állambeli tulajdonosáról elnevezett fajta. Nagyon régi, 1916-ban már említik.
Eliot (Elliott). 1892-es.
Emerick. 1932-es, New York-vidéki fajta. 148 diója tesz ki 1 kg-ot. Bélaránya 36 %-os.
Enfield. Ugyancsak az 1930-as évekből.
Fayette. Valószínűleg azonos a Weschcke Fayette fajtával.
Felger. Későn fordul termőre, gyengén terem.
Folts. 1934-es.
Fox. Ugyancsak 1934-es.
Freel. 1929-es.
Froman. Ugyancsak 1929-es.
Glover. 1918-as. Nagy diójú, világos színű, vékony, simahéjú északi fajta,
Pennsylvániában. Levelei ragyogó zöld színűek. 1 kg súlyt 145-240 db dió, illetve 330-
660 db dióbél tesz ki. A bélarány 35,2-44,1 %. A Niagara vidékén apró diókat terem.
De vigyázat, Ontarióban is fut egy Glover nevű fajta, amivel nem azonos.
Gobble. 1919-es.
Goheen. 1926-os. Pennsylvániai. Diói kicsik, kevésbé jó ízűek, mint más fajták diói.
Grainger. Tennessee-i. 1935-ös elismerésű. Jól terem. Későn érő fajta. Diója nagy, 10
g-os, vékony héjú, jól törhető, jó bélarányú.
Griffin. 1919-es.
Hadley. 1934-es.
Hagen. 1929-es.
Hales. A faj első diótermő fajtája, 1870-es.
Hand. 1924-es.
Harman. 1939-es.
Harold (vagy Herold). 1979-es, nagyon elterjedt fajta. Hidegtűrő, pl. Illinoisban ajánlják telepítésre.
Hassbrouck. 1935-ös.
Haskell. 1934-es.
Haviland. Ugyancsak 1934-es.



Hefty. Szintén 1934-es.
Heibner. 1930-as.
Heisey.
Helmuth.
Henry. Igen nagy diója van.
Hevener. 1934-es.
Hilton. Szintén 1934-es.
Hines. 1935-ös.
Huber. 1929-ben figyeltek fel rá.
Huen. 1934-es.
Huss.
Ideal. 1892-es.
Independence. 1930-as.
Iowa. 1924.
Isham. 1905.
Jackson. 1891.
Joliffe. 1933.
Kirtland. 1898.
Lake. 1929.
Last. 1934.
Lawyer (vagy Lawson). 1934.
Leach. Szintén 1934.
Leaming. 1891.
Leawenworth. Kansas-i.
Leonard. 1907.
Lingenfelter. 1925.
Livingston. 1935.
Loomis. 1934.
Mambert. 1905. Vékonyhéjú, jól törhető.
Manahan.
Mann. 1932-es, michigani. 165 db dió tesz ki 1 kg-ot. Bélaránya 47 %-os. Kiválóan törhető, dióbele nagy, telt. Édes
ízével tűnik ki. Egyetlen hátránya, hogy a dióbél színe egy csöppet sötét, de ezzel együtt is az egyik legjobb,
legígéretesebb fajta.
McLaughlin. 1934.
Meriden. 1892.
Milford. 1891.
Miller. 1932-es, michigani. Értékei majdnem azonosak a Mann-éval, de diói valamivel kisebbek. A törésteszten 49 %
belet produkált. Egyébként ugyanolyan, mint a Mann.
Minnie. 1924.
Mitch Russel. Új, 1995-ös fajta. Fred Blankenship nemesítése. Diója nagyméretű, a bél a héjat jól kitölti. (Nem kizárt,
hogy a Carya laciniosa hibridje.)
Murdock. 1935.
Neilson vagy ha helytelenül akarjuk írni, Nielson. 1932-es. Nagy diójú,
vékony héjú északi fajta, a Niagara vidékéről. Korai érésű. Hátránya,
hogy rosszul törhető, a héj fogja a belet. 140-210 db dió, illetve 330-440
db dióbél nyom 1 kg-ot, mert a bélarány 43,8-48,0 %. Nem a legrosszabb,
de nem is a legjobb ízű fajta.
Netking. 1934.
Papal. A Niagara vidékén él. Diói igen aprók, bélaránya nagyon
alacsony.
Peschke. 1929.
Petty (vagy Patty). 1935.
Platman. 1934.
Porter. Diója nagy, vékony héjú, kiválóan törhető. A dióbél aránya
magas, átlagosan 46,7 %.
Proper. 1938.
Raudabaugh. Pennsylvaniai. Vékony héjú, jól törhető.
Renggenberg. 1929.
Retzer. Illinoisban ajánlják telepítésre, hidegtűrő. Jól törhető.
Reynolds. 1934.
Ridiker. 1934.
Ritze. 1891.
Romig. 1929.
Salisbury. 1934.
Sande. 1928-as, iowai. Sok más fajtánál jobban törhető.



Schaul (Shaul, Shaull). 1924.
Schinnerling (Shinnerling). 1924.
Seas. Charles Thatcher nemesítése. Az egyik legjobb fajta. Diói 7-8 g-osak, 40-45 % bélaránnyal.
Seaver. 1929.
Shinar. 1891.
Silvis 303. Ray Silvis nemesítése, Ohioból. Öntermékeny, jól termő fajta. Diói nagyok, kerekek, 8 g-osak, vékony
héjúak. A bél jó minőségű, aránya 45 %.
Sobolewski. 1929.
Sprunger. Ugyancsak 1929.
Stadelbacher. 1935.
Strewer. 1934.
Swaim. Igen-igen régi, az első világháború előtti fajta. Egy kilóban 185 dió van. A bélarány 50 %.
Taylor. 1903.
Triplett. 1914.
Van Orman. 1935.
Vest. Első világháború előtti.
Walters. 1980-as. Igen nagy diója van, ami jól törhető.
Ward.
Warren 1934.
Watson. Ugyancsak 1934.
Weschcke Fayette. Valószínűleg fajközi hibrid, a C. laciniosa hibridje. Carl Weschcke
nemesítése, aki C. cordiformis alanyra oltotta. Nem, ez így nem pontos. Weschcke találta
meg ezt a fajtát Minnesotában, egy közeli szomszédja kertjében. 1928-as elismertségű fajta.
Hideg éghajlatra való, nagy hidegeket kibír. Korán termőre forduló, bőven és rendszeresen
termő fajta. Diója kisméretű, igen vékony héjú, rendkívül jól törhető, a dióbél aránya 53 %,
a bél felesen nyerhető ki. Igen jó ízű, minőségét három évig tartja meg, avasodás nélkül.
Legnagyobb hibája, hogy diója nem nagy, méretre megegyezik a közönséges dióéval.

A fajta születése regénybe illik. Weschcke megtudta a szomszédtól, hogy az eredetileg egy
iowai nagybátyjától kapta a diót, amiből fát nevelt. Azonnal indult hát Iowába, a kezdődő
télben, decemberben, szánon és lóháton, és megtalálta azt a fát, aminek diójából a szomszéd
kapott. Valóban, néhány dió még a fán csüngött. A fa alatt feltúrta a harminccentis havat.
Egy napig ásott és keresett. Ugyanolyan alakú, méretű, minőségű diókat szedett össze, mint
amilyeneket Minnesotában látott. Megvette a fa tulajdonosától az oltóvessző szedés jogát, és saját faiskolájában évről
évre kereskedelmi mennyiségben nevelte az immár "saját" fajtát. 

 
Westphal. 1926-os, wisconsini. Soha nem vizsgálták meg alaposan.
Whitney. 1934.



Wilcox. Valószínűleg a C. laciniosa hibridje. Korán termőre forduló fajta, 1934-ből. Az
egyik legjobban termő fajta. Nőelőző virágzású. Korai érésű. Diói közepes nagyságúak, jó
csapadékellátású évben inkább nagyok, átlagosan 4,9 g-osak. Vékonyhéjúak. A dióbél
aránya 41 %, a bél felesen nyerhető ki, jóízű. Északi termőhelyre való.
Wilmoth. 1978-as. Leslie Wilmoth szelektálta ki vegyes magonc-állományból. Kiválóan
vékony héjú, világos diójú, magas bélarányú, világos, jóízű dióbelű fajta.
Wilson.
Woodbourne. 1891.
Wurth. 1978-as, a fajta előállítójáról elnevezve. Erős növekedésű, betegségellenálló, jól
termő fajta. Diója nagy, csúcsos, vékony héjú. Dióbele felesen nyerhető ki.
Yoder 1. Nemesítője Emmet Yoder, Ohio-ból. Valószínűleg a C. laciniosa hibridje.
Rendszeresen bőven terem, nagy méretű (8,5 g-os) diókat. Korán érik. A diók vékony
héjúak, jól törhetők, igen jó ízű feles bél nyerhető ki belőlük.
Zuercher. 1929.

Szaporítás alatt állnak még az Etter, Fat Boy, Felger, Fox, Roof, Sauber, Wagner, Walters,
Weschcke Fox fajták is. Remélem, hallunk majd róluk.

Vizsgálják még a Rugosa, Squamosa, Smoothie néven futó variánsokat is.

Carl Weschcke megállapítása szerint a fehér hikori diótermő fajtáinak jó alanya a keserű
hikori. Nagyobb rajta a "nemes" fajta növekedése, és jobban bírja a téli hideget. Persze,
inkompatibilitás felléphet, de problémát csak 30 év múlva jelent. Weschcke szerint keserű
hikori alanyon a dió is nagyobb, alakja is tetszetősebb. (Persze, hiszen ő akarja ezeket az
oltványokat eladni.)

A fehér hikori diótermesztési eredményességét Amerikában nagyon lerontja sokféle
rovarkártevője, amelyek a termést károsítják. Belét megeszik, korai terméshullást okoznak.
A Laspeyresia caryana, Curculio caryae, Conotrachelus affinis és C. hicoriae a jelentősebbek. Az ellenük való védekezést a
fák nagy mérete is nehezíti. Rosszabb években 85 %-os kár is előfordul. 

Közülük a Curculio caryae-t a pekándió károsítóinál ismertetem, ott pekánzsizsik néven. 



A dióból a magarágta kerek nyíláson távozik szeptemberben. 

Gondolni kell a lombrágó hernyókra is. 

A fakéreg alatt a Scolytus multistriatus nevű bogár lárvája károsít. A kikelt lárvák a petézés helyétől sugárirányban
távolodnak. 



Egy vizsgálat megállapította, hogy a bogár érzékeny a fa juglontartalmára, magas juglonkoncentráció esetén elkerüli.

A termést a mókusok is kedvelik. Mókuskárra a viszonylag sima szélű, kerekded-ovális lukakból következtethetünk. 

A mókus-üreg bejáratánál: 



Nincsen olyan kár, amiből valakinek haszna ne lenne. A mókuskárból például egy pók profitál, az üres héjat lakásként
használja. Hát, ilyen az ökológia. 

Fagykár is előfordulhat. Az első kép a fagy utáni első nap készült, a második a másodikon. 



A termesztési nehézségek legyűrése után ilyen diótermésünk lesz: 

Buroktalanítás után: 



Az asztalon: 

Persze, a diók megtörése se lesz könnyű.

A C. ovatának léteznek díszfa-fajtái is. Ilyen az 1970-ben Peter Hyypio által elnevezett Holden, az azonos nevű arborétumból.
Erős központi tengelye van, csüngő ágakkal. A faj egy temetői díszfa példánya: 



A C. tomentosával alkotott hibridjének létezik egy százéves, 1915-beli diótermő fajtája, a Barnes.

A pekándióval (C. illinoinensis) alkotott hibridjei Amerikában hican néven ismertek.
Jelentőségüket az adja, hogy a pekándió élőhelyétől északabbra, Kanadában is
termeszthetők.

Ez a hibrid erős növekedésű, kiváló faanyagú fa. Diójáért a következő fajtákat termesztik:

Burlington. 1940-ben ismerték el, Iowa-i nemesítés. Termékeny, öntermékeny hibrid.
Korai érésű. Diói nagyok, a pekándióra hasonlítanak. 110-120 db = 1 kg. Törhetősége
közepes. A dióbél aránya 41 %. Sok a bél nélküli, üres diója.
Burton. Kentucky-i fajta. Hidegtűrő, jól termő, öntermékeny hibrid. Fája kinézetre
egészséges, életerős, robusztus. Korai érésű. Diója közepes méretű, de nagyobb, mint
szüleié. Kinézetre az imént említett Neilson fajta diójára hasonlít, vagyis olyan, mint az
alapfaj nagyobb fajtáinak diója, de annál jobban törhető. 140 db tesz ki 1 kg-ot. Vékony héjú, közepesen jól törhető. A
dióbél aránya magas, 48-52 %. Kiváló ízű, talán a legjobb a hikánok közül. És a dióhéj dióbéllel való töltöttsége is a
legjobb, a Des Moines-nal együtt.
Country Club. 1980-as. Pirosas rügyei jellegzetesek. Jól termő. Diói közepes
nagyságúak. Talán a Hartmann-nal lehet jól beporoztatni.
Des Moines: Fája jó kinézetű. Diója korán érik. Nagy, a Burlingtonra hasonlító diókat
terem, de kitöltöttségük jobb annál, a Burtonhoz hasonló.
Dooley Burton. 1980-as. A Burton magonca. Diói inkább hikori, mint pekán-
sajátosságúak. A Weschcke nevű pekándió-fajtára hasonlítanak, de nagyobbak.
Ettercan. Diói igen aprók, alig nagyobbak, mint a Henkéé. Közepesen törhetők. A dióbél
aránya 34 %, a dióbél íze egészen jó.
Hartmann. 1980-as. Kinézetre a Country Clubra hasonlít, rügyei ennek is pirosasak.
Porzójának is a Counry Clubot ajánlják. Jól terem, közepes méretű, vékony héjú diókat.



Henke. 1928-as. Fája kisnövésű, szinte törpe. Fiatalon már jól
terem. Hidegtűrő. Korai érésű, egy héttel előbb érik, mint az
azonos termőhelyen érő legkorábbi pekándió. Diói teljesen a
pekándióra hasonlítanak, kicsik, 1 kg-ban 270 (!) db van.
Törhetősége közepes-jó. A dióbél a héjat jól kitölti, jó
minőségű. A dióbél íze nem a legjobb, a C. laciniosa diójára
hasonlít. Öntermékeny, porzó nem kell hozzá. A Weschcke
nevű pekándió-fajtára hasonlít diója, csak annál nagyobb. 

Hershey. 1980-as. Közepes méretű dióit hármas-négyes fürtökben hozza. A dióbél a héjat jól kitölti.
Jackson. Ha a beporzás jól sikerül, sokat terem. Diói közepes méretűek, a dióbél jóízű.
James. Jó termő fajta. Diója közepesen nagy, vékony héjú, jól törhető.
Jim Wilson. A Burton-re hasonlít. Diója közepesen nagy, vékony héjú, igen jól törhető.
McAlister. Diói a legnagyobbak, 66 db van 1 kg-ban, de a dióbél aránya csak 30 %, és ízre a legkevésbé jó a hikánok
közül. Sok diója nincs jól kitöltve béllel, sok az üres héj. Nem kizárt, hogy a C. laciniosa hibridje. 

Rockville: Nagy diója olyan, mint a Burlingtoné, de teltebb.
T-92. 1980-as. Nagy diót terem, 1 kg-ban 75-90 db van. A dióbél igen világos színű, kiváló minőségű.
Továbbá újabb fajtaként termesztésben vannak a következők is: Caha, Horton, Jay Underwood, Johnson, L-3, New
Baden, Newlin, Palmer, Pixley, Pleas (vagy Please), Wapello.

A pekándiónak C. ovata mexikói változatával is van hibridje.

A hikánok termesztése természetesen teljesen azonosan történik, mint a pekándióé vagy a hikoriké. Egyedül a termőre
fordulás ideje későbbi, 10-12 éves korukban adják az első jelentősebb termést. Együk meg, vagy adjuk el, de semmiképp se
vessük el továbbszaporításra, amint a következő kép gazdája, egy faiskolás ajánlja, mert rosszul csírázik, mint hibrid nem
szívesen szaporodik tovább. 



A hikánfajták alanyairól semmi ismeretem nincs. Ez az ovata-hikán például egyik szülőjére, a fehér hikorira van oltva, a
kérgéről látszik. 

A hikánok károsítói teljesen azonosak a többi Carya-dió károsítóival. Curculio caryae hikánon: 

   

Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - shellbark hickory



A héjas kérgű hikori (shellbark hickory, kingnut hickory)
elsősorban kultúrnövény. Fájáért is termesztik, de minket a
diótermesztési lehetősége érdekel jobban.

Miért érdekel? - kérdezi joggal tisztelt, hikoridiót telepíteni nem
akaró Kollégám.

Hát, azért, mert pénz van benne - válaszolhatnám. Mert például
Nagybritanniában ennek a diófajnak a héjas terméséből 10 dkg-ot
lehet 3 fontért venni. Szorozzuk csak be a font-árfolyammal és 10-
zel, rögtön rájövünk, hogy egy kilóra vetítve tizenöt-hússzor
akkora árat érhetünk el, mint közönséges dióból.

De nem mindenkitől, csak a gazdag, egészségtudatos, de amúgy rászedhető
nyugateurópai fogyasztótól. Hát, ha máshogy nem megy, célozzuk meg ezt a
szegmensét a diópiacnak. (A kép jobbra az angol kereskedő reklámja).

Termeszthetősége, szaporítása teljesen azonos más hikoridiókéval, diójáért
manapság is ültetik Amerikában. Jelentőségét növeli, hogy a téli hideget jobban
bírja, mint a fehér hikori. Termőre fordulása lassú, 15 év is beletelik.

Németországban faanyagnevelési céllal kísérleteznek vele.

Gazdag talajt igényel, bőséges talajnedvességgel ahhoz, hogy évente rendszeresen
teremjen. Ha ez a két feltétel nincs meg, bőségesen kell műtrágyázni, öntözni.

Növényvédelme nem nehéz, csak a levélrágó rovarok és a levéltetvek ellen kell
védekezni, ha károsítanak. Még a termést károsító ormányosbogár lehet káros.

Diótermesztési célra az ismert - vagy újabb - fajták vegetatív szaporítása ajánlott, mert magról szaporítva az utódok
tulajdonságai nagy eltéréseket mutatnak. Nagydiójú fajta magonc-utódai közül csak mintegy 5 % fogja elérni vagy
meghaladni a szülő dióméretét. De ha ezt a tételt megfordítjuk, és apróbb diójú fajta dióiból szeretnénk nagyméretű diókat
termő utódokat nevelni, az igaz, hogy az utódok többsége nagyobbakat fog teremni, de még kisebbek is lesznek az utódok
között. És akkor még nem beszéltünk a törhetőségről, ami a hikoridiók esetében különösen fontos.

Ez a diófaj is egymástól igencsak különböző alakváltozatú diókat terem. Az alábbi képen az 1-4 sorszámúak természetes
alakváltozatok, az 5-10-esek pedig régi, nevesített fajták (Shinar, Meriden, Jackson, Milford, Rice, Woodbourne). 

Azért kell ezeket hangsúlyozni, mert amerikai faiskolások is előszeretettel ajánlják magvetés céljára a shellbark diókat. Az



utódok tulajdonságai teljesen bizonytalanok lesznek. A következő kép is ilyen, faiskolai kínálat. 

Értékesebb diótermő egyedeinek kiválogatása során a nagyobb diójú példányokat tekintették hasznosabbaknak, a szelekció
a dióméretre irányult. Jelenleg több, mint 40 kiválogatott fajtáját ismerik, a legtöbb Iowa és Pennsylvania államokból
származik. Talán a Henry és a Fayette a legismertebb közülük. 

A héjas kérgű hikori termesztés alatt álló, jelenleg is szaporított fajtái:

Először meg kell említeni, hogy CES kód alatt legalább 12 fajta,
fajtajelölt fut, különböző tenyészhelyeken. Adatok vannak róluk, de
csak akkor lesz érdemes megjegyezni, ha valamelyik tényleg beválik.
Berger. 1934-es.
Big Cypress. 1985-ben került elismerésre. Charles Spurgeon
szelektálta. (Ez a legjobb, ami mondható róla.)
Bowman. 1931-es.
Bradley. 1932-es.
Caldwell.
Calico. 1976-os.
Campbell. (CES 24). Az egyik legkorábbi érésű fajta. Diói egyik leírás
szerint kisebbek, más megfigyelés szerint nagyobbak, de
mindenképpen vékonyhéjúak. A dióbél aránya 35 %, világos színű, íze
a legfinomabb, legjellegzetesebb a fajon belül. New York államban
szaporítják.
Chetopa. 1990-es elismerésű fajta. Termékeny, megbízhatóan termő
fajta. Diója könnyen törhető, a dióbél jóízű.
Coas. 42 db dió fér 1 kg-ba. Bélaránya 37,9 %. Az egyik legjobb ízű fajta.
Croston. 1934-es.



Daulton. 1987-es, Pennsylvaniai. Életerejével, növekedésével kitűnő fajta. Különlegesen vastag
vesszőket, nagy leveleket, nagyméretű diót produkál.
Dewey Moore. 1990-es. Al Cox talált rá. Délebbi vidékre való. Igen vékony héjú diókat terem,
amelyek könnyen törhetők.
Eureka. 1926-os.
Eversman. 1924-es.
Etter és Fayette nevű fajták. 1932-esek. Fayette Etter ismertette el. (Lehetséges, hogy fajközi
hibrid.) Öntermékeny, rendszeresen terem. Korai érésű. Diói nagyok, a fajon belül a
legvékonyabb héjúak. Jól törhető, a dióbél aránya 33-35 %. Dióbele jóízű.
Favorite.
Hales. Régi fajta. Alakját illetően kevesebb rajta az éles kiszögellés, mint más fajták dióján. Héja vékonyabb, alig
vastagabb, mint a pekándióé, bele teltebb, mint más fajtáké. A Hales eredeti anyafája és nemesítője: 

Henning. Erős növekedésű fajta, nagy, szép dióval.
Henry. Pennsylvaniai. Fayette Etter fajtája. Télálló, északi vidékre való,
termékeny fajta. Korán termőre fordul. Diói igen nagyok, jól törhetők. A bél jól
kitölti a héjat, jóízű. Bélaránya alacsony, 26 %.
Hill. 1924.
Hoffeditz. 1930. Fayette Etter fajtája.
Keystone. 1955-ös. Fayette Etter nemesítése. Rendszeresen terem. Közepes
dióméretű. A legjobban törhető, töréskor a héj leválik a bélről.
Lamoni.
Landis. 1933.
Lebanon Junction (LJ). Korai érésű. Diója nagy, átlag 38 g-os, simahéjú. Jól törhető. Dióbele édes.
Lefevre. 1912.
Lindauer. Igen jól termő, nagy diókat termő fajta. Betegségellenálló. A dióhéj vastagsága közepes, a dióbél felesen
nyerhető ki.
Mott. 1919. Talán a legnagyobb diójú laciniosa-fajta, átlagsúlya 26,9 g/db.
Nieman. Jól termő, nagy diókat termő fajta,de a bél a héjat nem tölti ki. Diója vastag héjú, mégis jól törhető.
Nook. 1990-es. Nagy diója van, vastag héjjal.
Norwood. 1976.
Osborn. 1928. A legkeményebb héjú laciniosa-fajta. Töréséhez 556 kg erő kell.
Piasan (Piasa, Piasau). Talán 1964-es.
Pleasant Creek. New York államban szaporítják.
Porter. 1929.
Preston. E. Ulrich szelekciója. Erős növekedésű, rendszeresen termő, korai érésű fajta.
Ross. Illinois-i. Anyafája 1969-ben volt 200 éves. Rendszeresen terem, diója rendkívül jól törhető.
Sayer. 1924.
Scholl (School?). A Ross és a Scholl fajtákat hideg éghajlatra ajánlják.
Selbers. Vagy Selbher. Bár rövid tenyészidejű, rendszeresen és bőven terem. Diói 2,5-4 cm-esek, kiválóan törhetők.



Simpson No. 1. Bőtermő. Diója közepes méretű, jól nyitható. Dióbele világos karamell színű, jóízű.
Stanley. 1919-ben a legjobb laciniosa-fajtának választották.
Super X. 1952.
Tama Queen.
Totten. 1930. Magoncait T-1, stb. kódok alatt szaporítják, vizsgálják, legalább féltucat helyen.
Wampler. 1924.
Wooley.

Szaporítás alatt állnak még a következő laciniosa-fajták is: Bradley, Brouse, Bullnut, Ellison 1, Florin Smith, Hoagland,
Hoffeditz, James, Mackinaw, Nook, Stauffer, Stephens, és végül Villa Ridge.

A Good és az NC-1 fajtákról csak képem van. 

 

A C. laciniosa diótermése: 

Pekándióval létrejött hibridjéből, amit hikánnak mondanak, néhány név szerint is megemlíthető.

Bixby: A két faj hibridjei közül elsőként szelektált fajta. Jól terem, bár jó táperőben lévő talajt igényel. Korai pollenadó
pekándióval termékenyül, például a Majorral. Diója igen nagy, a bél a héjat jól kitölti, de termése nagyon gyér.
Clarksville: Dióinak béllel kitöltöttsége hiányos.
Gerard: Inkább díszfa, jó télálló, attraktív kinézetű. Diói kicsik. A pekándió alanyaként is használják.
James: Ígéretes, még kevéssé vizsgált új fajta.
McAllister: Az egyik legrégebben, 1892-ben nevesített hikán. Diói igen nagyok, 5 cm hosszúak, 2,5 cm szélesek. De héját
nem tölti ki a bél. 

 
Nussbaumer: Fája erősen, egyenesen növő. Nagy diói néha nem kellően töltődnek ki béllel. Gyengén, "szégyenlősen"
terem. 



A következő kép is a Nussbaumert mutatja. 

Ezeken kívül a HY-6, Kreider, Marquardt és Wilson fajták léteznek. Ezek diótermők, a Leather Leaf fajta pedig díszfa.

A Carya ovatával alkotott hibridjei (C. x dunbarii) közül diótermő a Doghouse, amelynek
diója kinézetre a C. ovata diójára hasonlít, de íze a C. laciniosáé, valamint a Mitch Russel,
ami jól, rendszeresen terem, diója jól törhető, a dióbél felesen vagy egészben jön ki belőle,
kellemes ízű.

A hikánfajták felsorolása végén megjegyzem, hogy lehet, hogy itt-ott tévedésen kaphat
tisztelt hikánszakértő Kollégám. Ha jelzi, hol a hiba, kijavítom.

Szakértők azt ajánlják, célszerű a hikánokat pekándió alanyra oltva termeszteni. Így
kihasználható a pekándiók kiváló növekedési erélye, és a fa előbb éri el a terméshozó
nagyságot. Nem beszélve arról, hogy magasan oltva az alany értékes faanyaga is
felhasználható lesz. A következő kép Major fajtájú pekándióra 1,8 m magasan oltott Wilson
fajtájú hikánt ábrázol. 



 

Ovális hikori

Az ovális hikori (C. ovalis) diói bár kicsik, étkezési szempontból mégis értékesek, mert édesek, jóízűek.

Értéke ennek a fajnak, hogy termesztési szempontból gyengébb talajokkal is beéri.

1929-ben két nemesített, diótermő fajtáját ismerték el, a Green és a Huff fajtákat. Hibridjét már korábban említettem.

Szaporítása, nevelése, termesztése teljesen azonos más hikorikkal. Mindössze az emelendő ki, hogy a hikorifajok közül a
legkevésbé hajlamos alternáló terméshozásra, vagyis a legkiegyenlítettebben terem. Öntermékeny.  

Vizi hikori

A vizi hikori (C. aquatica) dióját csak alkalomszerűen fogyasztják, mert íze nem jó, keserű. Ezért gyakorlatilag nem is
termesztik.

A vizi hikori mélyrétegű, nedves, vizes talajt igényel. Jó fejlődéséhez jó nyári időjárás is szükséges, egyébként igen lassan
fejlődik. Gyakran csak 20 év elteltével kezd teremni. Lombosodási, lombhullatási ideje a vegyes erdőkbe történő ültetésre
predesztinálja.

Csemetéi erős főgyökeret fejlesztenek, ezért nevelése során az első nyáron minél hamarabb át kell ültetni, és mielőbb
végleges helyére kell ültetni. Az első télen bizonyos mértékű hideg elleni védelem is ajánlott. Ha helybevetjük, dióit az
egerektől kell megvédeni.

Magvetés előtt hideg téli periódust, homokos rétegezést igényel, rögtön éréskor el kell vermelni. Nyirkos legyen a homok, de
ne vizes. Cserépben egy-két szem vetése ajánlható.

A vízi hikori a pekándióval hibridizálódik (C. x lecontei). Az utód-példányok jellemző tulajdonságai átmeneti helyen állnak a
két faj - amúgy is nagyon hasonló - tulajdonságai között. A Louisiana-i Állami Egyetem foglalkozik ezeknek a hibrideknek a
kutatásával. Jelentőségüket elsősorban az adja, hogy szélsőségesen rossz talajviszonyok között alanyként használhatók más,
értékesebb hikorik számára.

1927-ben a C. texana-val is hibridizálták. Ezt a hibridjét (C. x ludoviciana) sokan a C. texana változatának tartják, de ez nem
igaz.  

Keserű hikori - Carya cordiformis - bitternut hickory

Jelenleg a keserű hikorit se termesztik kertészeti célra, bár három diótermő fajtáját is nevesítették.

Dennis. Nagyon régi fajta. A Snyder fivérek faiskolájának fajtája. Úgy terjesztették, hogy megbízható értékelés nincs
róla, csak a faiskola ajánlása. 



Halesite. 1918-ban elnyerte a „legvékonyabb héjú hikori” címet.
Hatch. 

Jelentősebb, hogy a keserű hikori csemetéi jó alanyai a pekándiónak.

Fatermesztési célra rossz termőhelyi viszonyok között jön számításba. Dísznövénynek parkokba kiváló, főleg őszi élénksárga
lombszíneződése mutatós. 



Bár az egyik leginkább hidegtűrő faj a hikoridiók közül, termeszthetőségét a dióbél keserű íze teszi lehetetlenné.
Termeszthetősége egyébként teljesen azonos a vizi hikoriéval.

A pekándióval természetes körülmények között is hibridizálódik, mesterségesen létrehozott fajközi hibridje a C. x brownii,
aminek az az értéke, hogy a pekándió termesztési körzetének északi határát tolja ki. A hibrideket Amerikában bitcan-nak
nevezik. A hibridek diói többé-kevésbé jóízűek, de csípősek.

A hibridnek 6 nemesített fajtája ismert, de névről csak az Abbott-ról és a Pleas-ről van leírásom.

Az Abbott jól alkalmazkodott északi viszonyokhoz. A fagyok előtt beérik. Vékonyhéjú diója a
pekándióra hasonlít, a dióbél alakja pedig a keserű hikori dióbelére. A dióbél íze viszont megint olyan,
mint a pekándióé. (Hűvös helyen kell tárolni, mert bele igen gyorsan avasodik, vörösödik.)

Az Abbott bitcan kísérleti jelleggel Németországban is szaporításra kerül. Alanya valószínűleg pekándió. 



A Pleas diója nagyobb és hosszabb mint az alapfajé. A dióbél íze jellemző, inkább a pekándió ízére hasonlít. Kedvező ízét
azonban már egyhavi tárolás után elveszti, megkeseredik. Erősen növekvő, határozott kinézetű fája díszfának teszi
alkalmassá.

A többi bitcan: Galloway, (ez a legkevésbé csípős ízű), Mall, Nelson, Pooshee és a Westbrook.

A keserű hikorinak a C. ovata-val alkotott fajközi hibridjének (C. x laneyi) 13 elismert fajtája létezik. Ezek:

Brackett. Sokáig a kerek hikori fajtájának hitték. Csak néhány példánya létezik. 

Creager. 1925 óta ismerik. Egy faiskola nagyban terjesztette Iowában. Diói nagyon kicsik, 330 db is elfér 1 kg-ban. A
dióbél aránya 39 %, de ezzel együtt se kell, hogy felkeltse érdeklődésünket.
Fairbanks. Régi, talán 1912-es fajta. Jól terem, nagy, attraktív diókat, sima felületűeket, vékonyhéjúakat. Más
tekintetben viszont hagy kívánnivalókat.



Laney. A hibrid névadó fajtája. 1916-os, New Yorki. Egy temetőben figyelt fel rá a temetőgondnok. A fajta nem
diótermésével, hanem szépségével tűnik ki, és kiemelik, hogy további nemesítés alapanyaga lehet. Diója nagy, olyan,
mint a Fairbanks-é, jó kinézetű, vékonyhéjú. Könnyen törhető, és az ízét is sokan mondják jónak. A kesernyés íz csak a
tárolás során jön elő.

További, ismeretlen fajtái a C. x laneyii hibridnek: Beaver, Creager, De Acer, Peck, Roof, Stocking, Stratford, Terpenny és
Weschcke.

A keserű hikorinak a C. ovalis-szal is van hibridje (C. x demareei). Talán említeni is kár volt.  

Kerek hikori

Előfordult, hogy a kerek hikorit (C. glabra) terméséért ültették, és néhány fajtájáról is tudtak.

25-30 év után terem csak sokat, de leginkább csak az igen idős (80 év feletti) fák termése bőséges. Gyümölcstermő példányai
Nagybritanniában is előfordulnak, Németországban pedig faanyagáért telepített állománya létezik.

Szaporítása, termesztése teljesen megegyezik más hikori-fajokéval.

A fajhoz tartozónak nevezik az 1896-ban bejegyzett Brackett fajtát, de ez tévedés. Küllemre is egészen más, a C. ovata és a
C. cordiformis hibridje, a helyes neve C. x laneyi. Csak hasonlít a kerek hikorira.

A kerek hikori az ovális hikorival könnyen hibridizálódik.  

Nemezes hikori - Mockernut hickory - Carya tomentosa

A nemezes hikori (C. tomentosa) igen igénytelen hikorifaj. Gyengébb és szárazabb talajokon
is eredményesen termeszthető. Ami miatt mégsem érdemel kertészeti figyelmet, az igen
kemény héja.

Egy diótermő fajtája ismert, az 1929-es Droska.

Szaporítása, termesztése ha diójáért nem is jelentős, faanyagáért és díszfaként figyelmet
érdemel. Szaporítása, nevelése azonos más hikorik nevelésével. Eltérést jelent, hogy
gyengébb és szárazabb talajon is eredményesen nevelhető. Pozitív eltérés az is, hogy
elhanyagolt területen, cserjésben is jól fejlődik.

Hibridjeit már említettem.

 

A DIÓ NEMESÍTÉSE, SZAPORÍTÁSA
Vázlat: 
A diófajták nemesítése 
Hazai diónemesítés 
Diónemesítés Erdélyben 
Diónemesítők világszerte 
A csemetenevelés hazai előírása 
A szaporítási eljárások összehasonlítása 
Oltásról, szemzésről általában 
Anyafák 
Az alanyról 
Feketedió alany 
Egyéb diófajok mint alanyok 
Magvetés 
Diófajták a déli féltekéről 
Első éves csemetenevelés 
Oltás 
Téli kézbenoltás 
Helybenoltás 
Tavaszi, kéreg alá oltás 
Illesztő oltás 
És még egy oltási módszer 
Oltás mélynyugalomban, konténeres alanyra 
Őszi oltás 



Szemzés 
Tavaszi szemzés 
T- vagy pajzsszemzés 
Zöldoltás, zöldszemzés 
A vegetatív szaporítás eredményességének növelése 
Oltás utáni csemeteápolás 
A dió mikroszaporítása 
A legújabb szaporítási mód 
A diócsemete előkészítése ültetésre 
Konténeres oltványok 
Dió-faiskolák itthon és külföldön

A csemetenevelés ott kezdődik, hogy tudjuk, milyen fajtájú csemetét kívánunk nevelni - ha nem magoncot. Vagyis a
nemesítésnél.

A részletes kifejtés előtt szögezzük le axiómánkat: Amióta diótermesztés van, azóta van diónemesítés is. Vagyis négyezer éve.

A Perzsa Birodalom legnagyobb kiterjedése idején a Nílustól az Indusig terjedt. Uralkodói a korabeli fő gazdasági ágazatra,
a mezőgazdaságra fordították a legnagyobb figyelmet. Cyrus perzsa uralkodó asztronómusokat, művészeket, mezőgazdasági
szakértőket bízott meg a legjobb diófák felkutatásával, dióik begyűjtésével, elszaporításával.

Itt kezdődött a diónemesítés. Ennek a munkának, sajnos, hamar vége szakadt, mert háborúk jöttek. I. Dareiosz, és az ő
veresége Marathonnál, Xerxesz, és az ő veresége Szalamisznál, a másik oldalról pedig az - indokolatlanul - Nagy-nak nevezett
Sándor, és az ő végleges győzelme a perzsákon.

A diótermesztési kutatások eredményeit is tartalmazó perzepoliszi könyvtárat leégették, a feljegyzéseket tartalmazó
agyagtáblákat összetörték.

Tudjuk, a legnagyobbakról nem szabad az igazat írni, csak jót. Utólag Nagy Sándor szerepét is megpróbálták mentegetni, azt
írták, nemes diót vitetett haza Makedóniába, Theofrasztosz görög filozófussal mérette föl a makedóniai diófákat, dehát
ezekre már semmi bizonyíték. Ismerjük egyébként mi is az ilyen diktátorokat.  

A diófajták nemesítése

Mottó: 
"A diónemesítés nem más, mint a királyi dió demokratizálása." 
(dr. Szentiványi Péter)

A mottó magyarázatra szorul. Szentiványi professzor egy előadásában kifejtette, én csak röviden foglalom össze.

A diófa természetes állapotában királyi tulajdonságokkal rendelkezik. Kimagaslik fatársai közül, és elnyomja az alatta, a
közelében növő egyéb növényeket. Csak saját törvényeit követi. Nem csoda, hogy a diófa nemcsak a magyar népnyelvben, de
egy sor más nyelvben is a királyi jelzőt érdemelte ki.

A diósgazdáknak nem az a céljuk, hogy öncélú, uralkodó diófáik legyenek, hanem diótermést szeretnének. Sokat. Hogy azt
elérjék, beavatkoznak a diófa természetébe. Ez a beavatkozás a nemesítésnél kezdődik. A nemesítés során meg kell fosztani a
diófát királyi allűrjeitől, és az ember számára hasznos tulajdonságait kell felerősíteni. El kell érni, hogy a diófa ne uralkodjon
rajtunk, hanem szolgáljon minket.

Tisztelt diótermesztő Kollégám, a jelenkori diófajták nemes diók. Nemesek, mert nemesítették őket.

A diónemesítés szempontjából - történelmi mértékkel - igen mozgalmas, változatos évtizedeket élünk. Az elmúlt ötven évben
több történt a diótermesztő és a diófogyasztó számára egyaránt jobb diófajták létrehozásában, mint a megelőző
évezredekben.

Kezdetben vala a gyűjtögetés, amikor az ember összeszedte, megtörte és megette a diót. De az ember alaptermészetéhez
hozzátartozik a lustaság és a kényelemszeretet, ezért a nehezen törhető, apróbb diójú fák helyett előnyben részesítette a
nagyobb, szebb, vékonyabb héjú diókat. Ezért lakhelye körül mindig a szebb diókból nevelt csemetét, termőfát.

Dehát a dió botanikai leírásából is tudjuk, hogy a diófa jellemzően olyan élőlény, ami utódainak rendkívüli sokféleségét
produkálja, nem jellemző rá, hogy leszármazottai a közvetlen felmenők másolatai lennének. Ezért gyakori, mondhatni
általános tapasztalat, hogy a magról kelt diófákról egy évtized múltán bebizonyosodik, hogy diója nem felel meg
elvárásainknak. Ekkor jön a fejsze. Nos, ezt a diónemesítési módszert nevezik a szakirodalomban fejszés szelekciónak, ami
után újabb magvetés, újabb próbálkozás kezdődik, és csak a kívánalmaknak megfelelő fák maradnak meg. Ez a módszer
dívott többezer éven át. Eredménye az volt, hogy a diófa-állományokban lassan-lassan kifejlődtek jól termő, szép diójú
egyedek.

A dióból történő diófa-nevelés az úgynevezett generatív szaporítás. Szükség van hozzá két szülőfa génjeire, a barka pollenjére
és a nővirág ivarsejtjére, így két diófa-egyed tulajdonságainak kombinálása adja az új egyed tulajdonságait. Mennyivel jobb



lenne, ha a generatív szaporítást mellőzhetnénk, és egy olyan diófa tulajdonságait, amely minden szempontból kielégíti
igényeinket, változtatás nélkül vihetnénk át az utódok sokaságára, vagyis vegetatív úton szaporíthatnánk a diót. Más fák
esetében az oltás, szemzés sokszáz évvel előbb már gyakorlattá vált, a dió esetében viszont sokáig nem volt sikeres. Ennek
oka is a dió sajátos biológiája, különböző szöveteinek eltérő hőigénye.

Egy ilyen oltásos próbálkozásról számolt be 1755-ben Duhamel Du Monceau "Értekezés a Franciaországban kultivált fákról
és bokrokról" című munkájában, ahol a dióról írva megemlítette, hogy egy Monsieur le Marquis de la Galissoniere nevű
nemesember arról biztosította őt, hogy lehet diót oltani, de ez a próbálkozás is sikertelennek bizonyult.

Csak a huszadik században dolgozták ki itthon is, világszerte is az eredményes vegetatív szaporítási eljárásokat a dióra, így
csak ekkor vált lehetővé a kiváló diófa-egyedek tömeges sokszorozása, egyöntetű diófajták elterjesztése. Jelenleg itthon is és
külföldön is a vegetatív úton szaporított diófajták - klónok - adják az árutermelő dióültetvények zömét.

A kérdés csak az, hogy melyek az elszaporításra leginkább érdemes dióegyedek. Ennek a kérdésnek a megválaszolása
Magyarországon is mintegy 100 évig tartott. De máshol se ment gyorsabban. Az első gondolat világviszonylatban az volt,
hogy a máshol már jól bevált, elismert fajtákat kell honosítani. Hosszú ideig tartott, mire a legtöbb diónemesítő intézetben
belátták, hogy ez - egy-egy kivételtől eltekintve - nem megy. A kudarc újból, és már sokadszor a diófa sajátos biológiájában
rejlett, bebizonyosodott, hogy egy adott fa - illetve annak klónjai - egy adott éghajlathoz alkalmazkodott a legjobban, más
éghajlatot nem jól visel el. A diófa nem saját egyedében képes a világ igen eltérő körülményeihez alkalmazkodni, hanem az
alkalmazkodást utódainak rendkívüli sokféleségével biztosítja.

Tehát a világon mindenhol arra kényszerültek, hogy helyi viszonyaik között jól díszlő, jól termő, előnyös tulajdonságokkal
rendelkező diófa-egyedeket kutassanak fel, amelyek elszaporíthatók.

Csak ezután következhetett - a diónemesítés következő szintjeként - a hazai elismerten legjobb fajták keresztezés útján
történő további javítása. Olyan fajtákkal való keresztezés, amelyek önmagukban is kiválóak, és rendelkeznek a hazai
dióállományból hiányzó előnyös tulajdonságokkal. Kaliforniában ebben a tekintettel előrébb tartanak, de sok más országban,
hazánkban is, jelenleg folyik az ilyen, már két elismerten jó fajta keresztezéséből származó újabb fajták elterjesztése.
Visszatértünk tehát a generatív szaporításra, de micsoda különbség! A keresztezés irányított, az utódok vizsgálata alapos és
ellenőrzött, az elszaporítás pedig vegetatív úton történik.

Fel is gyorsítja, biztonságosabbá is teszi a vegetatív szaporítást is az ugyancsak a közelmúltban kidolgozott mikroszaporítási,
sejtszaporítási módszer.

És itt állunk az újabb nemesítési probléma előtt. Legújabb diófajtáink szépek, jól nevelhetők, termeszthetők, és termésüket
kedvelik a fogyasztók. De nem eléggé ellenállók baktériumnak, gombának, almamolynak, fagynak. Felgyorsult életünkben
már nincs idő a szelekciót újból előlről kezdeni. A technikai fejlettség viszont már lehetővé teszi, hogy a kívánt
tulajdonságokat az örökítőanyag, a gén szerkezetén belüli változtatásokkal érjük el. Ez a jövő, Amerikában már ezen
dolgoznak.

Kaliforniában a legelső génkezelt diófák már nemcsak konténeres csemete méretet értek el, hanem szabadföldi kísérletek
céljára is kiültetésre kerültek. Háromféle irányban folynak jelenleg a kutatások:

1. Rovarellenállóság, főleg almamollyal szembeni rezisztencia
2. A dióbél olajösszetételének megváltoztatása, az avasodás elkerülésére
3. A fenoltartalom megváltoztatása a diófában, a gyökeresedés elősegítése céljából, valamint a dióbél tulajdonságainak
megváltoztatására.

A nemesítők kezébe újabb eszközök kerültek tehát. (Persze, nem mindenhol, csak ahol foglalkoznak vele, nem úgy, mint a
hazai agrárkutatás fellegvárában, Gödöllőn, ahol a biotechnológiai központ dolgozói a munkájuk elszabotálását tekintik fő
feladatuknak, vagyis az ezirányú külföldi eredmények elutasítását, az elmaradottság konzerválását.)

Pedig nem kellene csípőből elutasítani minden "génpiszkálást". Akármennyire olvasom a géntechnológia-ellenes
újságcikkeket, eddig csak egy, komolynak tűnő érvet olvastam. Azt, hogy Amerikában létrehoztak olyan kukoricát, ami
maga termeli a kukorica-kártevő elleni méreganyagot. Ezt én se tartom helyesnek, de van egy kompromisszumos javaslatom.
Tiltsák meg az arra feljogosítottak, hogy a géntechnológia méregtermelést eredményezzen, és adjanak szabad utat minden
más, jobbító szándék előtt.

A génkezelés olyan távlatokat nyithat, ami a növény-, konkrétan a diónemesítést teljesen megváltoztathatja. Segítségünkre
lehet egy egészséges emberi világ megteremtésében. Egy példa, amin még nem dolgoznak Kaliforniában, de már
gondolkoznak rajta:

Köztudott, hogy a penészgombák több nemzetsége, de közülük kiemelten az Aspergillus flavus nevű penész az emberre
halálosan veszélyes méreganyagot, aflatoxint termel. Azt már korábban megfigyelték, korábban én is utaltam rá, hogy más
magvakkal (földimogyoró, pisztácia, stb.) szemben a dióbél viszonylag kevésbé fertőződik Aspergillus-penésszel, és a penészes
dióban kevesebb a méreg, mint más olajos magvakban.

Az is ismert volt, hogy egyes diófajták kevésbé fertőződnek, kevesebb mérget tartalmaznak, mint más diófajták. És



megtalálták, hogy a penésszel való fertőződés, a méreganyag mennyisége annál nagyobb, minél kevesebb a dióbélben a vízben
oldható csersav. A vízben oldható csersav szintje diófajtánként különbözik, kaliforniai viszonyok között a Tulare fajtában a
legnagyobb.

A különböző diófajták génanyagának összehasonlításával Ryann Muir és munkatársai megtalálták azt a gént, amelyik a
vízben oldható csersav túlzott termeléséért felelős.

Azon gondolkoznak, hogy ezt a gént más diófajtákba ültetve a tárolt dióbél penészesedésének elejét lehetne venni. Hát, ez
már valami lenne. Még akkor is, ha a hazai laboratóriumi adatokból is tudjuk, hogy 25 C° alatt a diót támadó penészek nem
termelnek aflatoxint, tehát hazai viszonyok között gyakorlatilag nincs aflatoxinos dióbél, csak szubtrópusi vidékekről
származó diófélékben.

Fel se tudjuk mérni, a gének alapos vizsgálatával, megfelelő megváltoztatásával milyen nagy fejlődést lehetne elérni a
diótermesztésben. Egy példa: A diófa jellemzően későn termőre forduló kultúrnövény. A diótelepítés és ápolás költségeit
mintegy tíz éven át viselnie kell a diósgazdának, mielőtt érdemleges bevételhez jutna. És ami fontosabb, ezeket a nagy
költségeket a dió ára is tartalmazza, tehát végső soron a fogyasztó, a társadalom fizeti meg. Mindannyian jobban járnánk, ha
a diófa hamarabb teremne.

Léteznek már az első évtől termő diótípusok, mint pl. az Ideál, de azok - más okok miatt - nagyüzemileg termeszthetetlenek.
Sürgősen meg kellene vizsgálni, mely gének segítik elő a korai nővirág-képzést, a fiatalkori terméshozást. A mi diónk, a
közönséges dió esetében ilyen kutatásról nem tudok. De kínaiak - Zheng Jia Wang és munkatársai - a kínai hikori esetében
már vizsgálják ezt a kérdést, már publikálják eredményeiket.

A dió valódi, érdemi nemesítése, ami még jó 100 éve nem is létezett, a szemünk előtt fejlődött, változott.

A hazai diófajták nemesítése tehát nálunk is úgy kezdődött, mint a világ más országaiban. A más növényeknél alkalmazott
keresztezési eljárások (és esetleges mutánsok felszaporítása) helyett a dió természetes változékonyságát használták ki, és az
ország különböző diótermő tájain fellelhető legjobb tulajdonságú fák (anyafák) értékmérő tulajdonságait hosszú éveken át
vizsgálták, és a legmegfelelőbb anyafák vesszőit oltották át, majd további sok éves aprólékos megfigyelés után a néhány
legjobbat állami elismerésben részesítették, szaporításra engedélyezték.

Új diófajta előállítása - hagyományos módon - hosszú, több évtizedes munka. Egy magánszemélynek általában nincs rá ideje.
De pénze sincs rá, mert ha ezzel foglalkozik, nem tud más pénzkereset után menni. A kísérleti ültetvény fenntartása is sok
költséggel jár, haszon nélkül. Ezért - nálunk is, de a világ legtöbb országában is - a 20. század folyamán az állam vállalta fel a
diónemesítést.

A legegyszerűbb természetesen az lenne, ha más országokban elismert, jól bevált fajtákat honosítanának meg. A honosítás -
hazai viszonyok közti felnevelés és értékelés - viszont csak igen kevés helyen, igen kevés diófajta esetében volt sikeres, az
eltérő termőhelyi, elsősorban éghajlati tényezők miatt, mivel azok a legritkább esetben egyeznek a fajta létrejöttének eredeti
körülményeivel. A dió nem a saját egyedében - fajtájában - képes az alkalmazkodásra, hanem utódainak sokféleségében,
amelyek között nagy valószínűség szerint elő fog fordulni az adott termőhely viszonyainak jobban megfelelő egyed is.

A honosítás egyébként nem sokkal rövidíti le a fajtaelőállítás idejét. Hiszen a csemetét termőkorig nevelni kell, és csak aztán
következhetnek az igazi értékmérési évek. Már igazán nem sokkal hosszabb idő, ha saját termőhelyi viszonyaink között már
jól bevált, sok és szép diót termő fákat szaporítjuk vegetatív módon, vagy esetleg dióiból magoncokat nevelünk. Az értékelés
során a legjobbnak bizonyult egyedeket nevezhetjük ki új diófajtának. Azt nem tudni például, hogy Alsószentivánban hány
diófából került kiválasztásra a 117-es és a 118-as sorszámú, de az előttük sorakozó 116 db fához viszonyítva ez a kettő érte el
a legjobb eredményt. A nemesítési munka végeztével erre a 116 fára fordított rengeteg vizsgálat, értékelés feleslegessé vált.

Még kétségbeejtőbb Moldávia esete. Turcanu professzorék több mint 50.000 (!) magoncdiót vizsgáltak meg, ezekből csak
219 bizonyult perspektivikusan további vizsgálatokra érdemesnek. Ebből a 219 vizsgálati anyagból csak a legjobb 5 kapott
fajtaelismerést: Kisinyovszkij, Calaras, Corjeuti, Schinoasa, Kosztyuzsenszkij.

A nemesítői munka sikere elsősorban a leendő fajták értékmérő tulajdonságainak meghatározásában rejlik, majd azok
aprólékos, következetes értékelésében. A munkában nem szabad felületesnek, hanyagnak lenni, vagy egyes, eleve
szimpatikusabb egyedek felé részrehajlónak lenni, mert ezekben az esetekben a végeredmény romlik.  

Mit is nevezhetünk értékmérő tulajdonságnak? Nagyon egyszerűen a termés mennyiségét és minőségét. De ez nem ilyen
egyszerű. Fel kell jegyezni és értékelni kell minden fajtajelölt esetében azokat a tényezőket, amelyek a termés mennyiségére
és minőségére hatnak. Néhány ilyen: A növekedési erély, a korona alakja, a termőre fordulás ideje, a betegség-ellenállóság, a
dió mérete, alakja, a fagytűrés (virágzás és kihajtás ideje), stb., stb. De a diónál nemcsak a héjas dió mennyisége érdekes,
hanem inkább a dióbél mennyisége, mert nálunk inkább az tekinthető végterméknek. Ezért mérni, értékelni kell a
törhetőséget, a dióbél kihozatali arányát is. A minőség pedig - bár sokszor szubjektív megítélés alá esik - a dióbél színétől, a
dióbél hártyájának csersavtartalmától, a dió belső válaszfalainak keménységétől függ, vagyis a felesen kinyerhető dióbél
mennyiségétől és minőségétől, végül pedig - bár ez már eléggé szubjektív, mégis vizsgálni kell - a dióbél ízétől.

A nemesítés kezdetén egyéb szempontok is meghatározásra kerülnek, amelyek idővel, a nemesítés végére elvesztik
jelentőségüket. 1950-ben például, a hazai diónemesítés újraindításakor a teljes magyar mezőgazdaság kézi munkára volt



alapozva. Ezért szempontként került meghatározásra, hogy olyan diófajtákra van szükség, amelyek viszonylag korán érnek,
gyakorlatilag szeptemberben, amikor az akkor még a termőföld mintegy 80 %-án gazdálkodó egyéni gazdák még nem
kezdenek a kukoricatöréshez. Akkor még híre sem volt a kukorica csőtörő gépeknek, pláne nem a kombájnoknak, és 9 évvel
voltunk a tsz-szervezés előtt. Ma már mosolyogtató, hogy miért kell a diónak a kukorica előtt érnie, de ennek a nemesítési
szempontnak mindenesetre megvan az a mellékes hozadéka, hogy a hazai dióknál fel sem merül az őszi fagyok kártételének
veszélye, ami egyes északabbi országokban - pl. Kanadában - már szempont lehet.

És van ennek a több mint ötven évvel ezelőtt meghatározott dióérési szempontnak egy olyan hozadéka is, ami a legutolsó
években kapott jelentőséget. A magyar dió előbb érik, mint a francia, és ez jelent ősszel egy néhány napos, kihasználható
versenyelőnyt a nyugateurópai piacon. (Ha már mi is benne vagyunk a közös piacban.)

Diókeresztezéssel a nemesítők csak a 20. század második felében kezdtek foglalkozni, és génmanipulációra - ami pedig
felgyorsíthatná és biztosabbá tehetné a nemesítést - tudomásom szerint eddig Európában nem, csak Kaliforniában került sor,
ott is csak a betegségek iránti ellenállóságot célozva.

Mi is az a diókeresztezés? Manapság az embereknek olyan képzetük van a diókeresztezésről, mint az útkeresztezésről.

Pedig a kifejezés csak annyit jelent, hogy az anyafajta nővirágát elzárják a levegőtől, a
szabad beporzástól, és célzottan más diófajta pollenjét viszik fel a bibére. Pontosabban
ez úgy történik, hogy ne teljesen zárják el, hanem a kibomló csúcsrügyre egy
vattacsomót kötnek, amit a pollen felhordásakor vesznek le. Utána megint elzárják, a
virágzás befejeztéig. Az így létrejövő diótermés mindkét szülője ismert, és reményünk
van rá, hogy a két szülő - előnyös - tulajdonságait egyesíti. Ha az elültetett, felnevelt dió,
már mint fajtajelölt a várakozásoknak mégsem felel meg, hát akkor tévedtünk. De hogy
a keresztezésből nagy valószínűséggel új, jobb fajta szülessen, a keresztezést többszáz
esetben kell elvégezni. Hosszú, lassú, költséges munka.

Igen. És hogyan tudjuk elérni, hogy a pollen, amit a nővirág bibéjére ecsetelünk,
valóban olyan pollen legyen, amilyent szeretnénk? Nagyon egyszerűen, Frans Geraets diófaiskolás képei nyomán.
Levélborítékot kötünk föl a fára, nejlonzacskóban. A barkavirágzat a borítékba lógjon. 

Amikor felbontjuk a borítékot, hogy megnézzük, mit kaptunk, kevés sárgás port látunk benne. Ebből tudjuk, hogy nem
vagyunk politikusok, mert azoknak fehér port szoktak küldeni. A pollen felhordásához ecsetet használunk. 



Amerikában az állam szerepe hagyományosan más volt, mint Európában. Ezért a
diónemesítést nem az állam indította el, hanem a termelők. Elszigetelt minkájuk egy-
egy megfelelő diófajta létrehozására jó volt, de átütő sikert nem értek el. A kaliforniai
igen kedvező adottságok és egy vállalkozó szellemű termelő munkája kellett a
kaliforniai termelési körzet kialakulásához, amire diófeldolgozó ipar, kereskedelmi
hálózat, végül állami diókutatási és nemesítési tevékenység is létesülhetett. Behozták a
francia fajtákat is, valamint a mandzsúriai diót, és komoly keresztezési munkákba
kezdtek.

Kaliforniában az állam - pontosabban a Davis Egyetem - csak akkor kezdett a
diónemesítéssel foglalkozni, a termesztők segítségére sietni, amikor a diótermesztési
körzet már kialakult. Igaz, attól kezdve - elsősorban Serr professzor tevékenységének
köszönhetően - igen intenzív kutatási, nemesítési tevékenységet végeznek. Serr
professzor volt világviszonylatban az első, aki keresztezéses eljárással állította elő az
új diófajták tömegét.

Amerika Kalifornián kívüli, többi részén az állami diónemesítés továbbra is hiányzik,
a diótermelőké a főszerep. Ezen a kontinensnyi területen a termelők szaporították el a
jobb értékmérő tulajdonságokkal rendelkező egyedeket. Ezzel felszaporodtak az
értékesebb tulajdonságokkal rendelkező diófák, egyöntetűbbé vált a termelők állománya, előre tervezhetővé vált a
termésmennyiség. Újabban a jobb dióbél-minőségű fajták előállítása került előtérbe, a kereskedelmi igényeknek megfelelően.
Jelenleg is a magánvállalkozások végzik többnyire a fajtaelőállító tevékenységet. (Kanadában is, Új-Zélandon is.) A jó
minőségű dióbél iránti piaci igény ösztönzi a nemesítést.

Két kép egy amerikai diónemesítő telepről: 



 



 

Hazai diónemesítés

A hazai diónemesítés a 20. század elején, az 1910-es években kezdődött. Kezdetben az akkoriban legjobbnak tartott francia
diófajták honosításával kísérleteztek. Kedvezményes akció keretében nagyobb mennyiségben hoztak be dió vetőmagot és
oltványt az állami faiskolák és a nagyobb uradalmak részére. Az import-anyag beszerzésében Korponay Gyula vett részt. A
honosítási próbálkozásoknak az 1920-as évek egyik igen kemény tele (1928/29) vetett véget, amikor a honosítás alatt álló
francia diófajták szinte egyöntetűen mind kifagytak, a fájuk sem viselte el a Kárpát-medence hidegét.

Az 1930-as évek vége felé Fertődön indult újra a hazai diónemesítés, ekkor is francia diókkal kísérleteztek, de már nem a
francia fajták honosításával, hanem francia fajták dióiból nevelt magoncok összehasonlító vizsgálatával. A fertődi
diónemesítés Porpáczy Aladár nevéhez fűződik. Két sikeres fajta kiválogatása történt meg: a Fertődi 1 (korábbi nevén
Eszterházi 1) és az Eszterházi 2. Az utóbbinak a potenciális termőképessége alacsony, ezért ma már nem ajánlják telepítésre,
az előbbi viszont kiemelkedő minőségű diót produkál, de nagy hátránya, hogy igényes, és őseitől a fagyérzékenységet is
örökölte.

Porpáczy Aladár érdeme, hogy megvalósította a dió hazai növényházi szaporítását, a kézben oltásos módszert, és ő kezdte
meg a diófák klón szaporítását is.

A későbbiekben 1950-ben indult újra a magyarországi diónemesítés, ami kezdetektől gyakorlatilag
máig Szentiványi Péter érdi kutató nevéhez fűződik. Ő először Korponay Gyulával közösen
végigjárta a 20-as évek francia importjából megmaradt ültetvényeket. Megállapította, hogy a hazai
természetes magoncdiókat sem termesztési érték, sem áruérték szempontjából nem érik utól a
megmaradt import-egyedek.

A francia diók honosítása tehát nem vezetett eredményre.

A hazai diónemesítésben a sikert dr. Szentiványi Péternek az érdi kutatóintézetben végzett több mint 50 éves nemesítő
munkája hozta meg. Nemesítői módszere ugyanaz volt, mint a világ többi kutatóintézetéé a 20. század folyamán: A hazai
természetes, magonc populációból kiválogatott legjobb egyedek összehasonlító vizsgálata, a legjobbak állami elismertetése és



elszaporítása. 

A kép azon a nyáron készült, amikor dr. Szentiványi Péter 80 éves volt.

Az ünnepelt kommentárja a képhez: "A szemem nem azért van lehúnyva, mintha már lehúnytam volna. Csak pislogtam." 

A feladat, amibe Szentiványi professzor fiatalon belevágott, igen nagy volt. Az ország hatmillió diófája mind más
tulajdonságokat, "fajtajelleget" képviselt. Ezekből kellett a legjobbakat, mintegy ezret megkeresni és évről évre visszatérően
a tenyészidőszak folyamán többször is értékelni, majd a legjobbakat Érden elszaporítani.

Munkáját 1950 körül a Tiszaháton kezdte, Tiszacsécsén, idősebb Makai Sándor kertjében. Végigjárta a Tiszahát falvainak
diófáit, és ezek mellett szülőföldjének, Alsószentivánnak szép diófasorát is bevonta a vizsgálatokba. Munkásságának
eredménye a három legjobb, nemes magyar dió elismerése és elszaporítása (Alsószentiváni 117, Milotai 10, Tiszacsécsi 83).

Melyek voltak az 1950-ben megindult diónemesítés meghatározott céljai?



A kései tavaszi fakadási idő a fagyosszentek várható fagykárának elkerülésére. Megállapíthatjuk, ez a törekvés
nagyrészt sikeres volt.
Az oldalrügyön is nagyobb arányban termő diófajták előállításának céljával a potenciálisan nagyobb termőképesség lett
megcélozva. Ez a törekvés azonban a hazai alapanyagból végzett szelekcióval nem volt elérhető, csak a későbbi
továbbkeresztezések által. (A kárpáti rassz diófái között is előfordul oldalrügyes nővirág-hozás, de jóval ritkábban,
kisebb mértékben, ezért a hazai állományból nem lehetett oldalrügyből nagy arányban termést hozó diófajtát
szelektálni.)
A korábbi termőrefordulási idő viszont reális cél volt, nyugodtan állíthatjuk, hogy az említett három hazai alapfajta a
magoncdiókhoz viszonyítva korábbi termőrefordulású.
Cél volt a zárt varrattal rendelkező diótermés előállítása, a gépi munkák okozta mechanikai igénybevétel elviselésére. A
három alapfajta hibátlan varratú.
Az áruérték szempontjából célként tűzték ki a világos, finoman mintázott héjú diót, valamint a világos színű magbelet.
Ebből a szempontból mindhárom magyar alapfajta kielégíti az igényes keresletet. A magyar fajták átlagos diómérete is
meghaladja a nyugaton az első osztály kritériumának tekintett 32 mm-t.
Cél volt továbbá a kedvező héj-bél arány is. Bár világszerte sok diófajta meghaladja a magyar fajtákra átlagosan
jellemző 50 % körüli bélarányt, fajtáinkat jónak kell tekintenünk ebből a szempontból is, különösen ha figyelembe
vesszük a jó törhetőséget, válogathatóságot.
Végül elvárható egy diófajtától, hogy a hazai környezeti feltételek (szárazság, fagy, stb.) elviselhetők legyenek számára,
valamint hogy a kórokozók iránt ne mutasson fogékonyságot. A szelekciós nemesítés eredményeként elmondható, hogy
ha nem is rendelkezünk minden szempontból tökéletes diófajtákkal, fajtáink bírják a hazai klímát, és mérsékelten
ellenállnak a betegségeknek, vagy legalábbis nem mutatnak nagy fogékonyságot irántuk.

Amint az a fenti célokból is látszik, a hazai diótermesztés sikerét évről évre a tavaszi fagyok teszik kérdésessé. Nem
mondható, hogy a hazai kutatás nem foglalkozott ezzel a kérdéssel intenzíven. Mivel a nemesítés alapmódszere a szelekció
volt, több éven keresztül megfigyelték, a számításba vehető jelöltek közül a fagykáros években mely jelöltek voltak azok,
amelyek a későbbi kihajtással elkerülték a fagyot. Ezekre külön figyelmet fordítottak. (Ugyanezt a módszert alkalmazták
Ausztriában is a nemesítők.) De azt tapasztalták, hogy az évenkénti időjárástól függően egyik évben az egyik fajta kerülte el
a fagykárt, másik évben pedig egy másik. Tehát az egyéb fontos értékmérők szempontjából ígéretes jelöltek közül nem akadt
igazán fagyelkerülő. (A Franciaországban fellelt Szent János-dió inkább csak érdekesség, termesztési szempontból nem
értékes.)

A kihajtáskori, virágzáskori fagyoknak a leendő diófajtákra gyakorolt hatását vizsgálva a kutatók itthon is, más
országokban is egy különös jelenséggel találkoztak. Egyes fagykáros években a vizsgált diófák sorában akadt egy-egy,
amelyik bár ugyanúgy kihajtott, mint a többi, mégsem fagyott el ugyanúgy. Mintha fagyálló lenne. Ezeket az egyedeket külön
vizsgálatok alá vonták, vesszőiket alanyra oltották, és csemetekortól kezdve figyelték.

De azt tapasztalták, hogy úgy a leoltott csemeték, mint az eredeti, meg nem fagyott hajtású fa a következő tavaszi fagyok
alkalmával ugyanolyan fagykárt szenvedtek, mint a többi. Tehát egyszeri, véletlenszerű fagytűrés előfordul néha a diófa-
egyedek között, de hogy ez hogy történhet, annak magyarázatával még adós a kertészeti tudomány. Nálunk is, külföldön is.

A diófélék családján belül a Carya-diók között megvan viszont a keresett fagytűrés. Az amerikai síkságon évente
rendszeresek az északról lezúduló hidegek, amelyek ellen az őshonos pekándiók megtalálták a védelmet. A fagytűrést -
génmanipuláció útján - sürgősen be kellene építeni a hazai dióállományokba. Szerintem. Dr. Szentiványi Péter egy
előadásában viszont annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a tavaszi fagyok elkerülésére - megfelelő, később kihajtó
külföldi fajtákkal - keresztezéssel is érdemes lenne próbálkozni.

Mint azt Szentiványi Pétertől tudjuk, már az 1960-as években világosan látható volt a hazai szelekciós diónemesítés
legnagyobb hiányossága. Hiányzott a szelektált, elismert magyar fajtákból a termésbiztonság. Ennek növelésére két út
kínálkozott. Egyrészt a virágzás késeiségét kellett fokozni, másrészt a csúcsrügy nővirágának esetleges elfagyása miatti
terméskiesést a később hajtó, később virágzó oldalrügyekből pótolni.

A kaliforniai diónemesítés eredményeként megjelentek időközben a közönséges dió fajtái között az oldalrügyeken is termő,
tehát potenciálisan nagyobb termőképességű fajták. A hazai diónemesítésnek ezen a területen is lépnie kellett.

Mindkét tulajdonság - a kései virágzás és az oldalrügyes nővirág-képzés - megvolt a kaliforniai Pedro fajtában, ezért
elsősorban keresztezési partnerkénti meghonosítása vált fontossá. (Ezek a tulajdonságok más, keresztezéssel előállított
kaliforniai diókban is megvoltak, amelyek Szentiványi és Serr professzorok jó együttműködésének következményeként Érden
is kipróbálásra kerültek, de a honosítási próbálkozások a többi kaliforniai fajtánál nem vezettek olyan eredményre, mint a
Pedrónál.)

A Pedro bevonását a hazai keresztezésekbe az indokolta, hogy ősei között mandzsúriai dió is szerepel. A mandzsúriai dió -
mint korábban láttuk - a vessző oldalrügyein is hoz nővirágot, és gyakoribb a fürtös termés. Keresztezésbe vonásával
Kaliforniában egy sor bőven termő fajtát hoztak létre, amelyek közül nálunk a Pedro meghonosítása járt úgy-ahogy sikerrel.



A Pedro értékei közé tartozik a fentieken kívül a világos színű termés is. De hátrányai is
vannak. Kaliforniai lévén, magasabb a melegigénye. Dióhéja szokásosan is vékony, de
hűvösebb évben - szerintem átlagos évben is - előfordul, hogy a héjat nem neveli ki teljesen, az
hiányos marad, tehát a héjas termés értéktelen, és bélként se lesz egészen tiszta. És sokszor a
belet se hízlalja ki, a bél csökött marad, nem tölti ki a héjat. Önmagában tehát nem túl
értékes hazai viszonyaink között. De ismertetett jó tulajdonságai az utódok egy részébe
átörökíthetők.

A magyar alapfajták közül az M-10 és az A-117 fajtáknak a Pedro fajtával való keresztezése,
továbbnemesítése képezte az 1970-es évektől a hazai nemesítői munkát. Ma már
rendelkezésre állnak, elszaporítás alatt vannak ezek a keresztezett fajták is.

A hazai fajták és a Pedro keresztezéséből származó fajtákat arról lehet felismerni, hogy
nevükben a hazai fajtanév és szám után kötőjellel még egy szám szerepel, vagy a fajtanév
után egy jelző (pl. Milotai 10-14, vagy Milotai bőtermő). Küllemre pedig arról, hogy feltűnően
sok oldalrügyön is virágzanak, teremnek. Az ebben a csoportban államilag elismert fajták
közös jellemzője, hogy mindegyiknek a magyar dió az anyja, a Pedro az apjuk. Két kép az
újabb, intenzív fajtákról: 

 

Már jelen vannak, állami elismerésre várnak a fordított keresztezések is, amelyeknek a Pedro az anyjuk, az apa pedig



nemcsak a három magyar alapfajta, hanem más, hazai tájfajták is. Ezek a fajtajelöltek egyelőre P-188, P-371, P-397 és más
kódszámokon futnak. Bár Szentiványi professzor ma már nyugdíjban van, a kutató kht-ban tovább gondozzák ezeket a
jelölteket, reméljük, végleges elismertetésükig. Érden kívül egyes dunántúli termesztők állományában is fellelhetők ezek a
jelöltek.

A keresztezett diófajtákról üzemi tapasztalat nem sok van, koruknál fogva is még kevés terem belőlük.

De amíg a továbbkeresztezett hazai diófajtákról még nem lehet sok véleményt mondani, a hazai szelektált fajtákról annál
inkább. A három magyar alapfajta (M-10, T-83, A-117) - Dr. Szentiványi Péter munkásságának köszönhetően - már
önmagában is a világ legjobb diói közé tartozik, termelői és fogyasztói szempontból egyaránt. 

Hasonlítsuk össze a hazai Milotai 10-es diót (jobbra) az olaszok büszkeségével, a Sorrentóval. A különbség szembetűnő.

(Szentiványi Péter): „Az újabb nemesítési cél olyan változatok létrehozása, amelyek nagyobb arányban az oldalrügyekben is
differenciálnak nő virágot, tehát az abból keletkező hajtások csúcsán is képesek termést hozni, ez - a ma termelésben levő
diótípusokhoz viszonyítva - fokozott termőképességet képvisel.”

És: „Hazai diónemesítésünkben, a mi klimatikus viszonyainkhoz alkalmazkodott
fajtáinkkal létrehozott hibridek nevelése és vizsgálata folyamatban van, s az első
mutatkozó gyümölcsök jelzik, hogy a Kárpáti fajtakörhöz tartozó diótípusok is
könnyen átveszik a sokkal fokozottabb és lényegesen fiatalabb korban
bekövetkező termékenységet.” (1976)

Szentiványi professzor diónemesítő munkáját Bujdosó Géza folytatja Érden, ő
már a jövő embere. Nagyon értelmes, nagy tudású, széles látókörű fiatalember.

Talán rá vár az a feladat, hogy olyan új, nagy termőképességű fajták jelenjenek
meg Magyarországon, amelyek az eddig közreadott oldalrügyes hibridfajták
legnagyobb hibáján, a gyenge baktérium- és általában betegség-ellenállóságon
javítani tudnak.

Szükség is van a munkájára, mert az Unióban, amiben benne vagyunk, nagy a
verseny. Ez egy nagy közös piac, ahol mindenki a saját áruját akarja eladni, a
diófajták esetében is. Hogy a hazai diótermesztés háttérbe ne szoruljon, szükség
van a minden tekintetben megfelelő hazai diófajtákra, mert hazai viszonyaink
között azok érzik leginkább otthon magukat, velük lehet fenntartani és
fejleszteni a hazai diótermesztést.

Ami a legfontosabb.

Bujdosó Géza és Agnes Verhaege francia diókutató: 



 

Diónemesítés Erdélyben

Romániában több helyen is foglalkoznak diónemesítéssel. Kiemelendő közülük az Algyógyi Gyümölcstermesztési
Kutatóállomás, amely a Felső-Háromszék vidéki természetes dió populáción alapuló szelekciós munkát fontos feladatának
tekinti. Az Állomáson 1958 óta már eddig is 18 diófajta és 2 alanyfajta kapott állami elismerést. Közülük legnagyobb
sikerűek a Sebeshelyi (románul Sibisel) névvel jelzett fajták, én 8 db-ról tudok, amelyek joggal mondhatók nemzetközi
elismertségűeknek, hiszen Németországtól Törökországig csak jókat írnak róluk. Valamivel újabbak a Claudia, Germisara,
Orastie, Sarmis nevűek. És a Geoagiu nevűek, Algyógy román nevéről elnevezetten.

A 2007-ben kezdődött újabb nagyszabású szelekció a tájegység 19 településére terjed ki. A szelekciós munka kezdetén
meghatározták az elvásárásokat.

A fával szemben: edzett, télálló, a koratavaszi hőingadozásokat jól tűrő, szárazság- és forróságtűrő, rendszeresen
bőtermő, oldalrügyeken is termő, alacsony termetű, gombabetegségekkel szemben jó ellenállóképességű legyen.
A gyümölccsel szemben: megfelelő nagyságú (legalább 38x32 mm), tetszetős alakú (gömbölyű, tojásdad, hosszúkás),
sima héjú, legömbölyített karimájú, kevés, puha magrekeszű, telt belű, teltségét sokáig megtartó (teltség legalább 48 %-
os legyen), könnyen törhető csonthéjú, világos színű (halvány sárgásbarna), jóízű, jó zamatú legyen.

Tehát a leendő fajták úgy a termesztők, mint a fogyasztók elvárásainak feleljenek meg. Emellett jól tűrjék a helyi klímát,
biztosan teremjenek.

2007-2008-ban összesen 79 értékes típus került kiemelésre, további vizsgálatra. A 79 egyed közös jellemzői:

A fák magassága 5-25 m. Ezen belül az egyedek 62,3 %-a alacsony növésű, ami fontos elem a telepítések
intenzifikálására.
Az egyedek 31,2 %-a kicsi, 37,7 %-a közepes koronaátmérőjű, ami ugyancsak lehetővé teszi az intenzív telepítés
megvalósítását, valamint megkönnyíti a lombkorona permetezését.
A fák törzskörmérete 55,8 %-ban közepes, 32,5 %-ban annál vékonyabb, tehát az állomány nagy részére nem jellemző a
túl erős növekedés.
A rügyfakadás április 8- május 10. közé esik, korai fakadású egyed nincs a vizsgált állományban.
A virágzás típusa 65,5 %-ban hímelőző. Nincs együttvirágzó egyed, elkerülhető a túlzott pollenadagolás, abortálás.
A gyümölcsök 63 %-a közepes, 25 %-a nagy tömegű.
A bél aránya közel 50 %-ban gyenge-közepes, 42 %-ban jó és nagyon jó.

Az összes szempont együttes értékelése után a vizsgált állományból négy nagyon értékes típus emelhető ki. FFA-11 (a név
valószínűleg Futásfalvi 11-et jelent), ALB-22 (Kézdialbisi 22-nek gondolom), SZEN-10 (talán Szentkatolnai 10) és OZSD-37
(Ozsdolai 37 lehet).

Név Famagasság Koronaátmérő Törzskörméret Fakadási időszak Bélarány
FFA-11 6 m 8,5 m 1 m közepes 55,2 %
ALB-22 7 m 8 m 0,95 m közepes 54,1 %
SZEN-10 9 m 8 m 1,86 m közepes 53,4 %
OZSD-37 9 m 8,5 m 1,57 m közepes 52,3 %

Lehet, hogy elhamarkodom, de ezekért a leendő diófajtákért Bandi Attiláé lesz az érdem.



 

 

A csemetenevelés hazai előírása

Saját célra bárki szabadon nevelhet diócsemetét. De ha a diócsemete-előállítás eléri a kereskedelmi mértéket, annak már
kemény szabályai vannak, amelyeket a 90/1997. (XI. 28.) FM-rendelet ír elő. Akinek az a szándéka, hogy üzleti céllal nevel
diócsemetét, javaslom, tanulmányozza át a rendeletet, aztán keressen fel egy működő gyümölcsfaiskolát, beszélgessen el a
tulajdonosával, végül keresse fel a hatóságot, a Vetőmagfelügyelőséget. Ha még mindig megmarad a kedve, hozzákezdhet a -
nagyon is jelentős - beruházásokhoz.

A magam részéről csak helyeselni tudom a rendeletben rögzített komoly szakmai követelményeket, mert ezek betartása
biztosítja a magyar diótermelés szinvonalát, a magyar dió minőségét. A ma már több mint 100 éves komoly szakmai előírások
eredménye, hogy a magyar dió minősége összehasonlításban kiállja a próbát a világ bármelyik diójával, és
összehasonlíthatatlanul jobb egyes szomszédos országok diójánál.  

A szaporítási eljárások összehasonlítása

A dió szaporítható generatív úton (magról), vagy vegetatíve (oltással, szemzéssel, stb.). A vegetatív szaporítás újabban terjedő
módja a mikroszaporítás (sejt- és szövettenyésztés). A szaporítás kérdésének eldöntése a leendő diófa- vagy dióültetvény-
tulajdonos első, egyik legfontosabb kérdése. Sokan meggondolatlanul döntenek ebben. 

A magról történő szaporítás változatos, teljesen kiszámíthatatlan tulajdonságú utód-fákat eredményez akkor is, ha a
beporzást magunk végeztük, minden szempontból tökéletesnek tartott fák - vagy ugyanazon fa - virágai között. A dió igen
variábilis növény, az utódok jellege széles határok között fog változni. Lehet közöttük egészen kiváló is, de mire az utód-fák
tulajdonságait értékeljük, évtizednél hosszabb idő telik el, munkánk igen csekély hatásfokú lesz. 



 

Gyakran történik, hogy egy papírhéjú, pirosbelű, vagy más szempontból értékesnek gondolt fa dióit ülteti el a lelkes gazda,
annak reményében, hogy az utód is olyan lesz. Hát, a legritkább esetben lesz olyan. 

Egy előnye viszont egészen biztosan lesz a magról történő szaporításnak: a csemete növekedése gyorsabb lesz, és általában is
elmondható, hogy a nemesített fajtáknál nagyobb növésűek a bizonytalan származású magoncok. Tehát akkor ajánlható a
magról való szaporítás, ha egy szép, nagy diófát akarunk valahova, aminek az árnyéka, szépsége, hangulata jelenti
számunkra a fő értéket, és az esetleges szép diótermés csak ráadásként jöhet. Természetesen a fatermelési célú diószaporítás
külön kérdés, arról külön beszélünk majd. 



A másik előnyük a magoncoknak, - ha az anyafa is ugyanazon a termőhelyen nőtt magoncfa volt, - hogy valószínűleg az adott
termőhelyhez alkalmazkodott diófát tudunk nevelni. Várhatóan jól érzi majd magát, és szép fa lesz. Reméljük.

Magoncnak nevelt első éves diócsemeték Lengyelországban: 



Hát, igen, azokon a vidékeken, ahol a diótermesztési kultúra alacsony fokú, nem igénylik az egyöntetűen szép diót termő
bőtermő fajtákat, a diófaiskolák magoncokat nevelnek. Például Koreában, ahol talán még csak nem is léteznek elismert
diófajták. 



Vegetatív úton is szaporíthatunk az általunk kívánatosnak tartott diófáról utódot, aminek
tulajdonságai biztosan meg fognak egyezni az anyafa tulajdonságaival (ha sikerül a
szaporítás), hiszen gyakorlatilag annak a sarja.

Az államilag elismert diófajták is mind egy-egy anyafa vesszőinek, rügyeinek
elszaporításával, gyakorlatilag az anyafával megegyező tulajdonságokat megtestesítve
jöttek létre, szaporodtak el. A nemesítők az egyes fajták értékmérő tulajdonságait
hosszú éveken át vizsgálva választották ki a leghasznosabb, legértékesebb fajtákat. Azt,
hogy a különböző fajták valóban olyan értékekkel rendelkeznek, mint amit a nemesítők
állítanak, az állam megfelelő hatósága ismeri el. Nálunk is, és mindenhol a világon. Az
egyszer elismert, termesztésre engedélyezett fajta tulajdonságai tehát állandóak, nem is
szaporítható máshogy tovább, csak változatlan génállománnyal, vegetatív úton. A fajta
további javítására már csak - esetleg hasonló, de mindenképpen új, - más néven van
lehetőség. Viszont a fajta tulajdonságainak leromlására sincs lehetőség, mert ameddig a
fajta él, ameddig termelésben tartják, változatlan tulajdonságokat mutat. Egy
diótermesztő számára, aki nagy összegeket fektet be a termelésbe, ez nagy biztonságot
jelent.

Történelmi léptékkel nem is olyan régi eljárás az oltásos, szemzéses vegetatív szaporítás,
a legfejlettebb európai termőtájon, a franciáknál se. Igaz, már a 15. században írták,
hogy Vinay körzetében egy földbirtokos nemes, de La Blache a másik diótermőtájról,
Périgordból hozott feleséget, aki hozományként périgordi dióoltványokat hozott
magával. Kétszáz évvel később is mutogattak egy diófát, ebből a hozományból, ami
háromféle diót termett ("hosszút, szabályosat és ízeset").

De még 1755-ben is azt írta Duhamel Du Monceau a Franciaországban termesztett fákról és bokrokról szóló könyvében,
hogy a diót magról kell szaporítani. Egyszer egy nemesember, Galissoniere márki megpróbálta oltással szaporítani a diót,
hasítékoltással, pajzsszemzéssel is, de eredmény nélkül.

Pedig Vergilius már i.e. 33-ban leírta a hasítékoltás módszerét is és a pajzsszemzését is.

Az 18. évszázad második fele volt az az idő, amikor a termesztők megtanulták, hogyan lehet eredményesen oltani, szemezni.
Ha beleolvasunk Duhamel Du Monceau most említett könyvének 1806-os, második kiadásába, ott már ezt találjuk: "A
gyakorlat tanította meg Svájc, Grenoble és Périgeux termesztőit, hogy a fák termővé tételének ez az eszköze."



Az oltványok előállítása a legelterjedtebb szaporítási mód. Hátránya, hogy lassú, és az
eredményt a termesztés - pl. időjárási - körülményei nagyban befolyásolják. Jellemző példa
erre a 2002-es év, amikor az ország legnagyobb diócsemete-előállítója, az érdi Gyümölcs-
Dísznövény Kht közel sem tudta az igényeket kielégíteni, mert nem sikerült a nevelés.

Megjegyzem, a diócsemete-előállítás jelenlegi formájában képtelen a piaci igények
változásaihoz alkalmazkodni, az országban vagy diócsemete-hiány, vagy többlet van.

A mezőgazdasági nagyüzemek 1991-92-ben politikai alapon végrehajtott tönkretétele után
hirtelen a többmillió törpebirtok országa lettünk. És milyen szép is az, amikor a saját földem
végét egy szép nagy diófa zárja le! (Nem is szélesebb a földem, mint egy diófa.) Tehát ültessek
egyet! Erre a tömegigényre nem volt Érd felkészülve, a nagyobb dióskertek, dióültetvények
beruházásai is többéves halasztást szenvedtek, és a hiány csak lassan szűnt meg.

2002-ben csak 77.000 db diócsemetét állítottak elő a hazai faiskolák, 2003-ban pedig kb.
100.000 db-ot. 2010 körül pedig a túltermelés miatt eladhatatlan sok diócsemete.  

Oltásról, szemzésről, vegetatív szaporításról általában

Amint már megbeszéltük, a nemes diófajtákat legáltalánosabban vegetatív úton szaporítják. A dió esetében ilyen vegetatív
szaporítási módok az oltás és a szemzés.

Mi jöhet még számításba? Régebben a bujtással is próbálkoztak, de nem sok eredményre vezetett. Sőt, Iránban még
diógyökér-darabok szétültetésével is végeznek vegetatív szaporítást. És természetesen a legígéretesebb vegetatív módszer, a
mikroszaporítás.

Azt hiszem, a bujtást röviden elintézhetjük. Irániak szerint sikeres módszer. Szovjet kutatók a középázsiai szovjet
köztársaságokban is leírták. Mondhatjuk, ezek a sikerek máshol a világon nem ismételhetők meg, mert a középázsiai
diórassz biológiai sajátosságaiból adódnak, a más rasszokhoz képest feltűnően erős szaporítószövet-aktivitásból, ugyanúgy,
mint a kirgiz, üzbég, stb. görcsös diófák.

Világviszonylatban Zatykó Imre (1957) végezte eddig a legeredményesebb bujtás-kutatást, a középázsiai rasszon kívül.
Zatykó módszere az volt, hogy a nemesnek tekintett anyafát kivágta. Tövét feltöltötte földdel, és a tőből sok, erős tősarj
indult meg. Ezekről a következő tavasszal leszedte a földet, a tősarjak tövét mélyen bemetszette, a nyílásba éket illesztett, és
a földet újból rátöltötte. A sebből gyökerecske fejlődött. Később a sarjak öntözés, ápolás után szétültethetők voltak.

A legegyszerűbb vegetatív szaporítási mód a hajtások, vesszők legyökereztetése lenne, ha menne. De a diófa gyakorlatilag az
egyetlen fás szárú növény, amit eddig nem sikerült dugványról meggyökereztetni. Ennek az az oka, hogy a diófa rügyeinek,
hajtásainak jóval alacsonyabb a hőigénye, - már 10-15 C°-on jól hajt a diófa, - mint az a hőmérséklet, ami a szaporító szövet,
a kallusz képződéséhez kell. Ez több mint 20 C°, optimálisan 27-28 C°.

A gyökérfejlődés nem képes követni a hajtás fejlődését, így gyökér hiányában a dugvány gyakorlatilag kiszárad.

Komoly kísérleteket csak kaliforniai kutatók végeztek a diófa hajtásainak, vesszőinek meggyökereztetésére, az 1970-es
években. Céljuk egyaránt a saját gyökerű, alanymentes nemes diófa létrehozása, valamint az egyöntetű, vegetatíve
szaporítható alanyfajta megtalálása volt. Bár többféle diófajtát és többféle gyökereztetési elgondolást kipróbáltak,
próbálkozásaikból nem született hasznosítható eredmény. De amit tapasztaltak, nem hagyható figyelmen kívül.

A gyökereztetést leveles hajtásokon és fás vessződarabokon is kipróbálták. A vágásfelületet letisztították, még enyhe
kénsavas oldattal is kezelték, amit aztán lemostak. A gyökeresedést növekedési hormonnal, indol-3-vajsavval (IBA) segítették
elő. A fajtánkénti eredmények bár erősen szóródtak, (0, 10, 22, 50 %-ok), összességében kiábrándítók voltak. A kísérletben
párhuzamosan a kaliforniai viszonyok között számításba vehető alanyfajok is résztvettek, amelyek közül a Paradox alany 80
%-ot, a J. hindsii alany 60 %-ot ért el, de a közönséges feketedió eredményessége 0 % volt. Talán tovább kellett volna
vizsgálni. Még most, nálunk se lenne késő. Mint a kutatók megjegyezték, a gyökereztető közeg se mindegy.

Később más kutatók is végeztek hasonló kísérletet. Azzal egészítették ki, hogy a diófával szimbiózisban élő gyökérlakó
gombák spóráit is felhordták a vágásfelületre. De az eredmény így is elmaradt.

A vegetatív diószaporítási eljárások sikerességét évszázadokon át az gátolta, hogy a szaporító szövet, a kallusz fejlődéséhez
nagy meleg szükséges, és a diófának ezt az igényét a diótermesztéssel foglalkozó, diónemesítéssel próbálkozó társadalom,
mondhatni, egy emberként hagyta figyelmen kívül. Az egész világon. Még azután is, hogy 1931-ben Sitton egy szakcikkben
leírta, hogy a diófa szaporító szövete 25-30 C°-os állandó meleget igényel. Se többet, se kevesebbet, és ezeken a határokon
belül se ingadozzon. Sittont kéne olvasni.

Hartmann és munkatársai 2002-ben ilyen erős összefüggést találtak a hőmérséklet és a kallusz-képződés között: 



A dió oltásával, szemzésével világszerte sokan foglalkoztak és foglalkoznak ma is. A módszerek sokfélék, egyes kutatók,
szaporítók más módszereket tartanak sikeresnek.

Hazai viszonyok között a kidolgozott módszerek közül viszonylag biztonságosnak és nem túl drágának kettő mutatkozott, a
szabadföldi szemzés, valamint a kézzel vagy géppel végzett kézbenoltás.

Oltáshoz is, szemzéshez is alany kell, valamint a nemesnek tekintett dió vesszője vagy rügye. Az alany biztosítja a jó
gyökérfejlesztést, a nemes rész pedig a nemesített, jó diótermő tulajdonságokkal rendelkező fák nagybani elszaporítását.

Az alany legtöbbször kétéves csemete, vagy ha jól fejlett, az egyéves, de
oltanak vastagabb törzsre, esetleg ágra is. Még szinte ismeretlen, de
Koreában kidolgozták a kelő diócsírára való oltást is.

Az oltásra, szemzésre használt hajtásokat, vesszőket, szemeket úgynevezett
anyafákról szedik. Anyafának az általunk szaporításra ítélt bármelyik
diófát kinevezhetjük, de ha kereskedelmi méretekben szándékozunk
diócsemetét szaporítani, az anyafát az illetékes felügyelőséggel jóvá kell
hagyatnunk. Ez nem fog könnyen menni, mert szaporításra csak államilag
bevizsgált, engedélyezett fajták kerülhetnek. Ezek anyafája általában már
nem az az eredeti fa, amiről a fajta legelső vesszői vagy szemei származnak,
hanem anyafák lehetnek az eredeti anyafa klónozásából, vegetatív
továbbszaporításából származó fák is.

A három legelterjedtebb, legjobb magyar diófajta, az A-117, az M-10 és a
T-83 közül ma már csak ez utóbbinak él az eredeti anyafája. Tiszacsécsén,
az iskola udvarán történt, 1951-ben a kiválasztása. Először Tiszacsécse
határában, majd Érden szaporították tovább. Az iskola azóta megszűnt
Tiszacsécsén, az épület ma már ifjúsági házként működik, de a T-83-as
anyafa még él, köszöni szépen, egészséges, és jól érzi magát. Bár idős, de
panasza nincs.  

Anyafák

Az anyafák létének egyetlen célja a nemes oltóvessző nevelése.

Tisztelt Kollégám, tekintse meg a kétoldalt látható képeket. Anyafák láthatók
rajtuk, 20 éves korban. Ugyanazon fajtájú dió anyafái, kizárólagosan oltóvessző
termelési céllal. A baloldali képen téli állapotban, a vesszők megszedése után
láthatók, a jobboldali kép pedig még a vesszők lemetszése előtti állapotukat
mutatja. Jól látszik, hogy az előtörő hajtásokból fejlődő vesszőket minden évben

teljesen lemetszik, az anyafából csak a csonka törzs marad.

Öt évvel később, 25 éves korukban már így néztek ki ugyanazok a németországi anyafák (a megszedett nemes vesszőkkel): 



Korszerű faiskolai üzemekben külön anyafa-telepet tartanak fenn, a szükséges mennyiségű oltóvessző csak így szedhető. Egy
ilyen anyafa-telep nyáron és télen: 



A diófa biológiájából adódóan egy-egy - fiatal - anyafán kevés hajtás indul. Ezért ahhoz, hogy 1 ha csemetekertet
oltványokkal beültessünk, 250-275 anyafa kell, a diótermő ültetvénytől elkülönítve.

Az anyatelep létesítésének szempontjai Turcanu professzor szerint:

Közel vízszintes fekvésű, jó talajú területet válasszunk. Kerüljük a fagyos mélyedéseket.

Az anyafák ültetése előtti évben szervestrágyázzunk, műtrágyázzunk, és 50-60 cm mélyen forgassuk meg a talajt.

Egy sorba egy fajtát ültessünk. A sorok 7 m távol legyenek egymástól, a fák távolsága a sorokban 5, 6, 7, illetve 8 m lehet.

Az anyafák művelése eltér más kultúrák művelésétől. Ami a koronaalakot illeti, a vezért a második évben kimetszik, és ami
marad, az az ízlésnek és a szaktudásnak megfelelően nevezhető vázágas, kehely, vagy "váltott vezéres" koronaalaknak.
Ahogy tetszik.

Bár a második évtől már "terem" oltóvesszőket az anyafa, mégis 5 évig is alakítgatják a formáját. "Termő" korban az
összes olyan hajtást, ami nem kell oltóvesszőnek, visszacsípik.

Abban az életkorban, amikor a "normális" diófák teremni kezdenek, vagyis 8-10 éves korukban az anyafák hajtás-termelése
erősen lecsökken. Tizenkét-tizenöt éves anyafa 100 oltócsapot képes adni.

A szaporítóanyag megszedésekor az oltóvesszőket nem tőből vágják le, hanem 3-4 hajtásrügy meghagyásával.

Az anyafák 12-15 éves korukban már csak 10-15 cm-es hajtásokat, vesszőket produkálnak. Csak néhány, a csúcsrügyből
nőtt hajtás 40-60 cm-es. Ilyenkor enyhe ifjítást kell alkalmazni. Főleg a korona közepét ritkítják. Ilyenkor az anyafa
alvórügyekből is ifjul.

Az ifjítást az anyatelep télelejei elöntésével nagyban segíthetjük. Még az erősebb fagyok előtt 1000 m 3/ha víz csodajó hatású.
Erősen megnöveli a későbbi hajtásnövekedést.

Az oltóvesszőket megszedéskor még nem vágják oltócsapokra, hanem százasával kötegelik, és +2-5 C°-on tárolják.

Tehát, mekkora anyatelepet tartsunk fenn, tisztelt faiskolás Kollégám? Számolhatunk úgy, hogy 1 ha vesszőtermő
anyatelepről 125 ha diótelepítéshez elegendő nemes anyagot kapunk. Mekkora a hazai diótermő terület? Kétezer hektár?
Tegyük fel, - dióskönyvem hatására is - hirtelen, ugrásszerűen megnő a diótelepítési kedv, és a diótermesztők évente akarnak
2000 ha-t telepíteni. Persze, nem elképzelhetetlen. Ehhez 16 hektáros anyatelep kellene. (Moldáviában létezik is egy ekkora.)

Akkor nézzük meg ezt a képet: 



Háromszáz hektáros anyatelepet látunk, Kínából. Évi 35-40.000 hektár dióültetvény eltelepítéséhez ad majd elegendő nemes
vesszőt, ha teremni kezd. Ne lőjük ki csípőből, hogy Kína, az más. Abban a tartományban, ahol ez a telep létesült, 42.000
hektárra becsülhető a jelenlegi diótermő terület. Tehát, ők már létrehozták azt a szaporítóanyag-bázist, ami a jelenlegi
terület évi megkétszerezéséhez kell.

Ha nekik üzlet, nekünk miért nem? Kína fejlődik, Magyarország hanyatlik. Látjuk, hogy miért.

 

 

Magvetés

Ha a dió magvetéssel történő szaporítása mellett döntünk, először ki kell választani azt a
diófát, amelynek magjait vetni kívánjuk. Jó növésű, egészséges, nagy fát válasszunk, amelynek
utódai is valószínűleg egészségesek, betegség-ellenállók lesznek, és jól alkalmazkodnak a helyi
körülményekhez. És természetesen diói olyanok legyenek, amelyek értékesek, hadd ne
soroljam fel itt is az értékmérő kritériumokat.

Dióéréskor a kiszemelt fa diói közül a korábban érő, egészséges szemeket gyűjtsük össze. A kopáncsot gyorsan távolítsuk el
a diókról. Csak néhány napig szárítsuk száraz, szellős helyen. Az árudiótól eltérően a szárítás hőmérséklete ne haladja meg a
28 C°-ot. A rövid szárítás után már ősszel a végleges helyükre vethetjük, vagy tavaszi magvetéshez elvermeljük,
rétegezhetjük.

Ha alany céljára fogunk diót vetni, akkor mások az elvetendő dió megválasztásának szempontjai. Nem kell termesztési vagy
étkezési szempontból értékes dió, persze, ha egészséges, az nem árt. Kemény héjú dió kell, nem rossz, talán még jobb az apró
szemű, és ne legyen nyitott varrata, mert annak belét biztosan megeszik a gombák. A kemény héjú dió tökéletesen csírázik,
amint azt Szentiványi professzor is, Turcanu professzor is tanítja.

Az alanynak szánt diószemek megszedésének két módszere van. A gondos és a nagyüzemi.

Ha inkább gondosak akarunk lenni mint termelékenyek, a teljes érésben, burok nélkül lehullott diószemeket szedjük össze.
Korábbi diószedés és buroktalanítás nem ajánlott, mert a teljesen beérett diók jobban csíráznak. A kopáncstalan diókat
rétegezésig tartsuk száraz, levegős, árnyékos helyen. Az így tárolt diók 90-95 %-ban csírázni fognak. Ha egy évvel eltolódik a
rétegezésük, csíráztatásuk, akkor is 60-65 %-ban, két év múlva pedig 25-30 %-ban.

A nagyüzemi módszer egyszerűbb. A faiskolások a frissen szedett, akár burkos diót szárítás nélkül egyből elvetik. Mintegy a



természetet másolják. A koraőszi száraz talajban a dió kiszárad annyira, hogy tavaszig elálljon. A későbbi őszi esők már nem
ártanak neki, tavasszal jól csírázik. Ez az elmélet. A gyakorlat pedig az esős ősz lehet, amikor nincs diószáradás a talajban,
és az eredmény a tavaszi gyenge csírázási arány. De ha sikerül, rengeteg munka, költség takarítható meg.

A diószemeknek csírázás előtt mindenképpen át kell esniük egy hidegperióduson, hogy a magban lévő embrió csírázni
kezdjen.

Január első felében ajánlják a diót elvermelni, 60-80 napra, vetésig. Ha kevés diónk van, ládában, ha sok,
gödörben vermelünk. Vermeléskor a diót nem teljesen száraz, kicsit nyirkos homokba kell rétegezni 5-7 cm
mélyen, egymástól 1-2 cm-re, olyan helyen, ahol télen nincs meleg, de a nagy fagyoktól is védve van. Azt
ajánlják, varrattal felfelé feküdjön a dió.

A diószemeket úgy helyezzük egymás mellé, hogy ne érjenek egymáshoz, nehogy egy gombafertőzés gyorsan terjedjen el
benne, és jó hatású, ha gombaölőszerrel belocsoljuk, vagy inkább előbb rétegezés előtt csávázzuk. Ugyanezen okból folyami
homokot ajánlanak, nem homokos talajból származót. Ládában 15 cm-nél, gödörben 50-60 cm-nél ne legyen vastagabb a
homokréteg. A homokréteg alján ne álljon meg a víz, gondoskodjunk elvezetéséről. Ne engedjük a homokot a tél folyamán
kiszáradni, ügyeljünk rá, hogy nyirkos maradjon. Ne fagyjon meg, de ne is legyen melegebb +5 C°-nál. A diós homokrétegre
is terítsünk homokot, a gödörben még földet is.

Aztán tavasszal kiültetjük a csírázásnak induló diókat. Akkor, amikor a gyököcske már megjelent.

A mi viszonyainknak a fenti leírás szerinti előkészítés és téli tárolás felel meg. Más éghajlatú vidékek szakemberei kissé
máshogy fogalmaznak. Most ezekből néhány:

Angol szakemberek szerint legjobb a vetésre szánt diókat rögtön szüret után egyedenként egy-egy mély
termesztőedénybe helyezni, hűvös helyen tartani, ahol a kártevőktől (egerek, madarak, mókusok) védett.
A dió a tél végén vagy tavasszal csírázik. Angliában a nyár elején ültetik ki a magoncokat végleges
helyükre, és gondoskodnak az első két télre a kis magoncok hideg elleni védelméről.

De ha csak tavasszal akarjuk a diót elvetni, - mondják az angolok, - akkor a leszüretelt diószemeket a tél
folyamán tartsuk hűvös, nedves helyen. Erre a célra hűtőtárolót ajánlanak, tehát nem sokkal fagypont
fölött, magas relatív páratartalomban tároljuk. Ez esetben koratavasszal vetjük el, ezzel az eljárással a
diónak módja van elviselni egy hideg periódust, amit csírázás előtt igényel is.

A kanadaiak szerint a dió csíráztatása nem ütközik különös nehézségbe. Mihelyt ősszel megérett a dió,
vagy homokba rétegezzük, vagy enyhén nedves tőzegbe, és tavaszig tartsuk 2-4 C°-on. Tavasszal 20
cm-es tőtávolsággal ültessük ki, 7-8 cm mélyen.
Egy argentin szakember szerint a vetésre szánt diót szüret után csak egy napig szárítsuk, utána rögtön
rétegezni kell. Kisebb mennyiségben a rétegezés faládában megoldható, nagyobb mennyiségben
gödörben ajánlja, jó vízgazdálkodású talajban, 10 cm mélységben. Fontos, hogy a víz ne álljon meg a
rétegezett dión, hogy elkerüljük a penészesedést. A diót varrattal függőlegesen helyezzük el. Ha kissé
megöntözzük, ügyeljünk arra, hogy csak kissé legyen nyirkos a föld, nehogy még ősszel csírázásnak induljon a dió.
Gamalier Lemus chilei szakértő vagy olyan üvegházban ajánlja rétegezni a diót, amelyik télen nyitott,
ez esetben egy 1 m széles üvegházi asztalon két réteg dió is elhelyezhető, 20, illetve 40 cm-es
mélységben, vagy pedig azt ajánlja, hogy tartsuk a diót télen konténerben, magas páratartalmú
hűtőházban, 2-6 C°-on. A nyirkosság, a magas páratartalom mindkét esetben fontos. Ha a homokba
rétegezett diót nyirkosítjuk, ajánlatos a locsolókannába kevés nátrium-hipokloridot is tenni, a
nematódák elleni védelem céljára.
Vahdati iráni szakértő négyféle módszert próbált ki egyszerre az ősszel begyűjtött diók vetés előtti
kezelésére.

Először is, közvetlen szüret utáni vetés a csemetekertbe.
Szabadban, nedves homokban végzett teleltetés.
Ugyanez, de előtte egynapos hideg vizes áztatás.
Kéthetes vizes áztatás, közben ötnaponként vízcsere, végül szabadban, nedves homokban teleltetés.

Az eredmény sorban 80, 85, 88 és 95 %-os kelés volt. A negyedik módszer egyben húsz nappal korábbi tavaszi csírázást
is eredményezett, ezért a kéthetes előáztatásos módszerrel teleltetett diókból kelt csemeték voltak a legfejlettebbek az
első év végén. A többi módszernek más előnyei vannak, de azokat Vahdati úr nem részletezte.

Ha már ősszel végső helyükre vetjük a diókat, két-három szemet helyezzünk egy gödörbe, és csak tavasszal fog csírázni.
A csemeték közül két év elteltével válasszuk ki a megmaradót.

Most, hogy átnéztük a külföldi ajánlásokat, és a tél is elmúlt, következhet a tényleges magvetés. De hova, ha még nincs
faiskolánk? Létesítünk tehát egy diófaiskolát, aminek a helykiválasztási szempontjai a következők.

Sík, szélvédett, öntözhető terület kell. Nem jók a völgyek, ahol ősszel, télen és tavasszal jobban lehűl a levegő, mint máshol.
Ugyanakkor mélyrétegű, tápanyaggal jól ellátott talaja legyen, inkább agyagos, mint homokos. Jó vízgazdálkodású, szellőzött
talaj kell. Hát, még ha 1,5 méter mélyen már talajvizet is találunk, de ez így nem szokott összejönni. A túl nehéz talajok, a



szikes talajok nem jók, és az árnyékos területek se.

Ha a területet már kiválasztottuk, a talaj előkészítése már nem jelent gondot. Ugyanúgy történik, mint minden más, igényes
növénykultúra esetében. Bőséges szervestrágyázással, nagyadagú foszfor- és káliumtrágyával indítunk, a faiskolai művelést
megelőző nyár végén. 30-40 cm mélyre forgatjuk be a szerves- és műtrágyát.

Tavasszal, amikor a diócsíra kitör a héjból, ültessük gyommentes talajba húzott sekély
barázdába, 6-10 cm mélyre. Jelöljük ki a leendő sorok helyét, és ekével, vagy más, alkalmas
művelőeszközzel húzzuk ki a barázdát. A sorok között hagyjunk az évközi művelés céljára a
művelőeszköztől - pl. rotációs kapa - függő szélességű sorközöket. A tőtávolság 5-15 cm lehet.

A dió keléséig hosszabb idő is eltelik, a gyomokat addig is irtani kell. Ezért a sorokat meg kell
jelölni, pl. sorjelző növény vetésével, ami retek is lehet.

Ha egy 10x10 méteres területre 20 kg diót vetünk, az jó esetben 700-1000 alanycsemetét eredményez, ha a csemeték az első
évben megfelelően fejlődnek.

A vetést kézzel is végezhetjük, vagy pl. burgonyavető géppel. Ha kézzel vetünk, jobb, ha a diókat varrattal függőlegesen
fektetjük a talajba, úgy, hogy csúcsuk és alapi nyílásuk oldalt legyen. Ilyen helyzetben a legkisebb a csíra és a gyököcske
fölösleges tekeredése. Így tanítják Kínában is, egy tankönyv ábráját vettem kölcsön, illusztrációképpen. A hozzá tartozó
szöveg szerint a gyökér és a hajtás a dió csúcsából indul. Az 1-es szám jelzi a helyes pozíciót, varrattal függőlegesen. A 2-
esnél a gyökér, a 3-asnál a hajtás görbül. A 4-es vízszintes varrattal lett a földbe helyezve, fejlődése elmarad az 1-estől. 

De ha a helyes pozíciót nem mindig találjuk el, az se baj, a gyakorlatban kevés a tekeredett gyökerű csemete.

A vetés ideje április vége, május eleje. Az eddig nem csírázó szemek jó minőségű alanynak már nem jönnek számításba.

Vetés után, keléskor fordítsunk állandó figyelmet a madarak elzavarására, mert a diószemek kiszedésével, vagy akár a
hajtáscsúcs lecsípésével maradandó kárt tudnak okozni. Ez utóbbi esetben kéttörzsű csemetét kapunk, ami oltás céljára
alkalmatlan.

Vannak olyan diócsemete nevelők is, akik a vermelés, rétegezés munkáját megspórolandó már ősszel faiskolai helyükre vetik
a diószemeket. Így is lehet, helybe vetve, de ha ez a módszer alacsonyabb csírázási százalékot eredményez, a csemetekert
területének kihasználtsága romlik. Előnye viszont a helybevetésnek, hogy nem csírázás közben kell a növénnyel dolgozni,
mert akkor megnő a sérülés miatti pusztulás.

Házilagos diókeltetés május közepén Szerbiában: 



Világszerte igen sokszor más Juglans-fajú diókat csíráztatnak a közönséges dió alanyaként. Homokban rétegezett,
kicsírázott észak-kaliforniai feketedió mint leendő közönséges dió alany: 

 

Diófajták a déli féltekéről

A mi diónk, a Juglans regia az északi féltekéről származik, tenyészideje áprilistól októberig tart. Diói tavasszal csíráznak,
termését ősszel érleli. A fának is, termésének is szüksége van a téli mélynyugalomra, mielőtt felébredne, újból aktívvá válna.

A déli féltekén, Chilében, Argentinában, Tazmániában az évszakok változása ezzel ellentétes, szeptemberben hajt ki a diófa,
és márciusban szüretelnek. 



Hogy hogy jön ez az általános iskolából ismert földrajzi kérdés a szaporítás témakörébe, a magvetés és a csemeték ápolása
közé? - kérdezi teljes joggal tisztelt Kollégám.

Hát, úgy, hogy a déli féltekén is zömmel az északi félteke diófajtáit használják.

Az argentin diótermesztés is jelentős volt, amíg az argentin jegybank hibás pénzpolitikája, a túl erős peso miatt hazai pályán
nem szenvedett kiütéses vereséget a kaliforniai diótól, mert relatív olcsósága miatt mindenki azt vette, a hazait meg senki. Az
argentin diótermesztés máig nem állt fel, annyira kiütötték.

A chilei diótermesztés viszont az erőteljes felfutás állapotában van, érdemes figyelni rá.

Tisztelt Kollégám, engem mindig foglalkoztatott a kérdés, hogy hogyan hidalható át a téli
mélynyugalmi idény, hogyan szaporíthatók az ellenkező félteke diófajtái. Most egy argentin
tanácsadó leírta. Egyszerűen, hidegnek kell kitenni a szaporítóanyagot.

Most a vegetatív szaporítóanyagot nem említem, de a diók esetében a következő megoldásokat
alkalmazzák, hogy szüret után már hamarosan csírázzanak.

Most már, 2001-ben, hogy pártunk és kormányunk bölcs vezetői elintézték, hogy chilei cseresznyét
kapjunk, talán kapunk chilei diót is, - már bemutatták egy szakmai tanácskozáson, - amit itthon is szaporíthatunk. Ezért kell
tudnunk, hogyan csíráztassuk.



Az első módszer az, hogy a csíráztatandó diókat 8-10 napra hűtőházba tesszük, 2-4 C°-on, nedves zsákban,
magas relatív páratartalom mellett.

Vagy hideg vízbe tesszük a diót, egy hétre. Hálós anyagú zsákban, például ritka szövésű műanyag zsákban
eresztjük a víz alá. Fontos, hogy a víz állandóan cserélődjön, ezért vagy folyóvízbe kell helyezni, vagy
sűrűn cserélni kell a vizet. Gamalier Lemus szerint a magvetésre szánt diószemek hidegigényét 2-3 napos
hideg folyóvizes áztatás is kielégíti.

Ezután elvetve 25-30 nap múlva várható a csírázás.

A két módszer kiegészíthető gibberellines kezeléssel, 10 mg/l töménységben. Ebben az oldatban egy napot töltsön a dió. A
gibberellines kezelés egyöntetű kelést, egyöntetű csemeteállományt eredményez.  

Első éves csemetenevelés

A télre rétegezett diószemeket akkor vetjük a faiskolába, amikor csírázni kezdenek, amikor gyököcskéjük megjelenik.
Nagyon ügyeljünk, hogy munka közben a gyökérkezdemény ne sérüljön meg.

A diótermés csúcsi részén elhelyezkedő "dió-embrió" indul csírázáskor fejlődésnek, alsó feléből a gyökér, felsőből a hajtás
indul meg. A dióbél többi, túlnyomó része pedig a csírázáshoz, a kezdeti fejlődéshez szükséges tápanyagot adja. 

 



A csemetenevelés első évében a csemeték sortávolságát olyan sűrűre állítsuk
be, hogy könnyen kapálható legyen. A sortávolság kerti művelőeszközünk
méretétől is függ.

A tőtávolság 5-15 cm körül is lehet, de jobb a 15-20 cm, hogy
a csemetéket egyenként tudjuk megfigyelni, gondozni, oltani,
kötözni. Vagyis kényelmesebb legyen a munka. Olyan
megoldás is létezik diófaiskolások körében, hogy a sűrűn kelt

diócsemetéket kelés után ültetik széjjelebb. Mint a paradicsompalántákat.
Mondani se kell, a dió erre érzékenyebb, mint a paradicsom, ezért fokozottan
óvni kell gyökerét a mechanikai sérüléstől, kiszáradástól. A csemete gyökerét
vízzel mossák le. Ilyenkor nem árt növényvédőszerrel fertőtleníteni se.

Van, aki azt állítja, - név szerint Bukin, - hogy a karógyökér túlfejlődése ellen,
a dús oldalgyökérzet kifejlesztése céljából a főgyökeret korán, a magonc-
csemete 2-3 leveles fejlettségi korában el kell vágni. Ehhez nem emeli ki a
nemrég kikelt csemetét, hanem a helyszínen, a sorban végzi el ezt a műveletet,
20 cm mélységben. Utána gondosan visszatölti, elegyengeti a földet. De ezzel a
munkával, a főgyökér megkurtításával a csemetenevelők általában megvárják
az első év végét.

Vetés után gondoskodni kell a gyakori öntözésről, hogy a talaj mindig nyirkos
legyen. Ez azért fontos, mert a kelő diónövény a megszikkadt talajon leállítja
növekedését. Az öntözést addig kell folytatni, amíg a csemeték sora ki nem alakul, utána ritkítani lehet az öntözéseket.
Természetesen gondos talajművelés és a nitrogén-fejtrágyázás is nagyon fontos.

A csemetéket az első évben ápoljuk gondosan, kapáljuk rendszeresen, a kapálás nemcsak a gyomokat irtja, hanem a kedvező
talajállapotot is fenntartja. Vegyszeres gyomirtásra a csemetenevelés során még csak gondolni se szabad. A talajt tartsuk
állandóan nyirkosan, mert a diócsemete vízigényes.

Az első éves diócsemetéket jó hatású gyakran, kis adagú nitrogén-műtrágyázásban részesíteni attól kezdve, hogy első
levelüket kifejlesztették. Olyan szakvéleményt is olvasni, hogy hetente. Persze, a nitrogén-műtrágyázás öntözéssel együtt
hatásos. 

 

Öntözött diócsemeték: 



Az öntözés technikája többféle lehet. Csévélődobos öntözés:

 

Mikroszórófejes öntözés: 



Amikor a csemeték növekedése eléri a 15-20 cm-t, június elején, 8-10 cm magasságban földet kell a tövükhöz húzni ("fel kell
csirkézni"). Később ez a töltés tovább magasítható.

A gomba- és baktériumfertőzés megelőzése érdekében igen fontos a csemeték rendszeres permetezése, réztartalmú
növényvédőszerrel. Attól kezdve kell permetezni, amikor a leveleken az első világos foltok megjelennek, kéthetente. És
figyeljünk a rovarkártevőkre is.

Ha fokozott törzsvastagodást kívánunk elérni, hogy az első év végén minél több alanyunk legyen oltásra alkalmas méretű,
július elején a csemete hajtáscsúcsát visszacsíphetjük, hogy energiáit a törzs vastagítására fordíthassa, a növekedés
rovására.

Érden a jól gondozott alany-csemeték az első életévük végére elérik az oltáshoz szükséges fejlettséget, és télen oltásra
kerülnek. A kevésbé fejlettek pedig a második év után. A jól fejlett alany 25-30 cm talaj fölötti növekedésű, és
gyökérnyakban 10-16 mm vastag. 

Az első év végén a csemetéket főgyökerük elvágásával emeljük ki. Előbb osztályozzuk, és a megfelelő vastagságúakat
huszonötösével kötegelve hűtőházba helyezzük, ahol állandó minimális plusz fokokon, legfeljebb 5 C°-on magas páratartalom
mellett tartjuk oltásig. Gyökerükre homokot rétegezünk. Vagy csak kitesszük a szabadba, homokba.

Az oltásra nem kerülő, gyengébb, a gyökérnyakban 10 mm-t el nem érő alanyokat oltás előtt még egy évig tovább kell
nevelni. Ha fejlettségük az első év után egyöntetűen gyenge, akkor is ki kell emelni, át kell ültetni őket. Azért, hogy a
gyorsabban növekvő főgyökér elvágásra kerüljön, a második év végén ez már nagyobb terhet jelentene a diócsemetének.
Mint Turcanu professzortól is tudjuk, az átültetett csemeték a második évben gyorsabb növekedést produkálnak, mint a
helyben maradtak. Ez vonatkozik az oldalirányú gyökerekre is.



Az is előfordul, hogy optimális körülmények között nevelt első éves alanyok túlnövik az oltás szempontjából a gyökérnyakban
felső mérethatárnak számító 16 mm-t. Ezekhez már nem lehet megfelelő vastagságú oltóvesszőt keresni.

 

 

Oltás

Az oltás részletes leírása előtt el kell mondjam, magam dióoltással nem foglalkoztam. Minden, amit leírok, nálam
hozzáértőbb emberek tapasztalata, az én próbálkozásom nem vezetett eredményre.

Az oltásnak, szemzésnek több mint 2000 éves irodalma van. Theophrasztosz már i.e. 400 előtt írt róla, Cato az i.e. 2.
században De Historia Plantarum c. művében részletesen leírta a vegetatív szaporítás módszereit. Plinius az i.u. 1. században
már a szemzéssel is kiegészítette a tudnivalókat.

Mit mondhatnék utánuk én, aki nem is értek hozzá? Talán csak annyit, hogy a diófát egyikük sem említette. A diófa oltására
az 1700-as években már voltak eredményes próbálkozások, de igazából csak a 20. század a dióoltás tömeges elterjedésének
ideje. Itt egy régi francia leírás a dió oltásáról: 

 

Magyarországon a dió oltásos szaporítását Porpáczy Aladár indította el, a dió üvegházi oltásának kidolgozásával.
Szabadföldi oltással is kísérletezett, de az eredmények elmaradtak az üvegházi oltás mögött.

A diócsemetét többféle módszerrel lehet oltani, szemezni. Ezeket a módszereket itthon és a világ különböző részein
kipróbálták és alkalmazzák. Az eredményesség sokszor nem kielégítő.

Az oltási, szemzési módszerek leírása sokféle. Csoportosíthatók aszerint, hogy mikor végzik, hogy a csemete vagy a fa milyen
állapotában végzik, végül, hogy mi a konkrét technika.



Lehet télvégén, tavasszal, későtavasszal, nyáron, szeptemberben oltani. Ami az oltás
idejét illeti, ebben a kérdésben térnek el leginkább a szakvélemények.

Cerny (1969) az őszi oltás módszerét dolgozta ki.
Stricke (1959) február végétől március elejéig ajánlja.
Komanics (1962), Constantinescu (1964), Bonev (1970) szerint március
közepétől áprilisig.
Vasile és Tomulec (1964) szerint április végén, május elején.
Egyes moldáv eredmények decembertől áprilisig egyaránt megfelelő eredményt
mutattak.

Beolthatjuk az egy-két éves csemetét, szabad gyökerűt vagy konténereset, továbbá
olthatjuk az idősebb fát vagy egyes ágait.
A technika lehet átlapolás, hasítékoltás, angol nyelves párosítás, kéreg alá oltás,
valamint többféle szemzés.

A következő leírásban mindezek keverednek, attól függően, hogy a szakemberek milyen
módszert találtak jónak. Hazai viszonyokra - a moldáv kutatók tapasztalataival
megegyezően - a mélynyugalom idején végzett kézben oltás bizonyult a legjobbnak, amit
Szentiványi Péter vezetésével Érden vezettek be, és azóta is alkalmazzák. (A jobboldali
kép a Szentiványi faiskola oltványát ábrázolja.)  

Téli kézbenoltás

És most az érdi módszerről, a téli kézben oltásról. Ugyanezt a módszert alkalmazzák nagyüzemi keretek között Moldáviában.
A leírásba mindkét tapasztalatot belevettem. Kell hozzá egy hűtőház, egy 26-28 C°-os izzasztókamra, egy munkahelyiség 10-
20-30 munkaasztallal. És hozzáértő dolgozók.

Az oltóvesszőknek egészségeseknek, 10-16 mm vastagságúaknak kell lenniük, téli mélynyugalmi állapotban. Tehát január-
februárban kell az oltóvesszőket megszedni, és oltásig hűvös helyen kell tárolni. Kis mennyiségben kissé szellőző
műanyagfóliában szárazon, hűtőben tartsuk, ne fagyjon meg, és nedvesség ne csapódjon le rá, mert meggombásodhat. Nagy
mennyiséghez hűtőkamra, hűtőház kell. Három hónapig nyugodtan, károsodás nélkül tárolható.

A hűtőházban ládában, fűrészpor-rétegben tárolt kötegelt vesszőket az oltás kezdete előtt 3 nappal áthelyezik az
izzasztókamrába. Három nap alatt a rügyek nem ébrednek fel téli álmukból, nem károsodnak.

Oltás előtt az alanyokat letisztítják a földtől, lemossák, levágják gyökereiket. A főgyökereket a retekszerű kiszélesedés alatt
vágják el. Az oldalgyökereket 1-2 cm-re. A leendő oltásnál elmetszik. Ládákban, nedves fűrészporban az izzasztókamrában
tárolják 10-14 napig. Ez idő alatt a vágásfelületre kallusz-szövet nő, ami összeforrasztja majd a két részt.

A kallusz-szövet sejtjei, a parenchimasejtek vékonyfalúak, lágyak, könnyen kiszáradnak, száraz levegőn elpusztulnak. Ezért
a kamrában nemcsak 26-28 C°-os melegnek kell lenni, hanem magas, 90 %-ot meghaladó relatív páratartalomnak is. Ezért a
kamrát és a tároló ládákat időnként meg kell locsolni.

A kalluszosodás harmadik feltétele, a bőséges oxigén jelenléte általában biztosított, nem kell vele külön foglalkozni. De
tudnunk kell róla, - még az általános iskolából, - hogy a növények csak napfényben, asszimilációkor bocsátanak ki oxigént,
minden egyéb élettevékenységükhöz ugyanúgy oxigént vesznek föl, és széndioxidot adnak le, mint mi. Mivel a kalluszsejtek
élettevékenysége a szaporítószövet kifejlesztésének idején aktív, érthető az oxigénigény. 

 



Az oltási módszer az angolnyelves párosítás. Annyiban jobb a bevezetőben említett hasítékoltásnál, hogy nagyobb felületen,
szilárdabban illeszkedik a nemes az alanyhoz.

Az illesztő oltásból ismert oltási vágásfelületet az alanyon is és az oltóvesszőn is egy hasítékkal növeljük meg. Ha a metszlap
felső harmadánál lefelé irányulóan bevágunk, és a metszlap alsó harmadának mélységéig tart a vágat, egy nyelv képződik.
Ugyanezt a csatlakozó felületen is elvégezve a két nyelv és a két hasíték összeilleszthető.

Azért, hogy azonos legyen az alany és a nemes oltócsap vastagsága, az anyagot előbb kalibrálják, 10 mm-től 16 mm-ig, 1 mm-
es lépcsőnként.

Az oltáshely körbekötéséről természetesen más oltási módokhoz hasonlóan kell gondoskodni.

Kézi oltás Moldáviában, a szorokai diófaiskolában, ahol évente 900.000 oltvány megnevelésére képesek: 

Nagy előnye ennek a módszernek, hogy kényelmesebb körülmények között, asztalnál ülve termelékenyen lehet dolgozni.

Az angolnyelves dióoltás gépesítése csak mintegy két évtizedes. Linard archív oltógépe még külön dolgozott az alanyon és
külön a nemes vesszőn: 

Kis, kézi gépekkel már jobb az eredmény. A termelékenységre elfogadhatjuk Turcanu professzor adatát: Egy gyakorlott
dolgozó napi 450 oltást tud elvégezni, ami egy oltási szezonban akár 30.000 oltvány is lehet.

A dióoltás gépesítése Törökországban: 



És Németországban: 

A kész oltványokat soronként ládába, konténerbe kell rakni, nyirkos fűrészporba. Nagyobb faiskolák tapasztalata szerint egy
konténerben 300 oltvány fér el. A sorok alatt, mellett, fölött, fűrészpor-réteg van. Az oltócsapok fölső vége kiállhat a
fűrészporból. 

Most következik újból a 28 C°-os izzasztókamra, ahol két-három hétig kell az oltványoknak tartózkodniuk, hogy a
szaporítószövet összeforrassa a vágásfelületet. A beoltott csemetéket azonnal nyirkos fűrészporba kell helyezni,



gombaölőszerrel kell belocsolni. A levegő magas relatív páratartalma ugyanúgy kívánalom, mint az első izzasztás idején.

Úgy látszik, ez a 27-28 C°-os hőmérséklet egy kitüntetett érték, ez a legjobb a diófának. Wang és társai, kínai kutatók sok-
sok mérés alapján a diófa fotoszintetikus aktivitására is ezt a hőmérsékletet találták optimálisnak. 

Ha nem kell nagyüzemi méretekben dióoltványokat gyártanunk, a 27-28 C°-os izzasztásra létezik egy talán még jobb
módszer, amit az angol nyelvű irodalom hot callus trench-nek nevez, talán izzasztócsatornaként fordítható.
Spanyolországban, az IRTA kutatóintézetben dolgozták ki. Az elv az, hogy nem kell az egész helyiséget fűteni, elég csak az
oltás helyének környékét, és mivel így a hőmérséklet pontosabban szabályozható, az eredményesség is jobb. A csatornát
természetesen épületben kell elhelyezni, nem a szabadban. 

Ami a képen látszik és ami nem: A csatorna 6 m hosszú, 30 cm széles, 30 cm mély. És akár fémből készült, akár fából, a
csatorna belső fala hőszigetelt. A fűtést 2 db, hőszabályozóval ellátott fűtőszál végzi, egyenként 15 mm-es rézcsőbe húzva, a
rézcsövek pedig 6 m hosszú, 75 mm-es PVC csőbe. A rézcső és a PVC-cső közti teret víz tölti ki. A csatornát állítólag le is
fedik, kb. 120 cm hosszú fémlapokkal. A csatorna fölé helyezik a bekötözött oltványokat, a képen látható módon, váltakozó
irányba fektetve. Gyökerükre ugyanolyan fűrészporos anyagot borítanak, mint amilyen az izzasztókamrák konténereiben
van. Természetesen, gombaölőszereset és állandóan nyirkosat.

Egy házilagos izzasztás török módra: 



A kallusz-szövet kifejlődése két hét után valószínűsíthető, ezután kiültetésig hűtőben tárolhatók az oltványok. Ezért két hét
után kiszedik a konténerből, megvizsgálják, hogy körben látszik-e a kallusz, a jó oltványokat hűtőtárolásra rakják át másik
konténerbe, a többit még izzasztják. Az esetleg megindult sarjakat ilyenkor le kell csípni. 



 

Ha nem szedjük ki az oltványokat az izzasztókamrából, hamarosan hajtásnövekedés és gyökérfejlődés indul meg. 

A hűtve tárolás is fontos mozzanat, optimális hőmérséklete 0-+3 C°. Ne fagyjon, mert a kallusz-szövet elhal. Magasabb se
legyen a hőmérséklet, mert 5 C°-on már nemcsak a diócsemete indul fejlődésnek, hanem a gombák is. A fűrészpor most se
száradjon ki, legalább 80 % legyen a relatív páratartalom. De a padozat és a ládák locsolásakor az oltványokat ne érje
közvetlen víz. 



Az oltványok április közepén ültethetők ki, amikor nappal már 15 C° van. A kiültetéssel a tavaszi fagy veszélye miatt se kell
sietni. Jó hatású az oltványok kiültetéshez akklimatizálódására, ha a konténerek kiültetés előtt 10-15 napig a csemetekertben
a szabadban állnak. Kiültetés után egyértelműen jobb a mélynyugalomban oltott oltványok indulása, mint abban az esetben,
amikor az oltással a rügyek megmozdulásáig várnak.

Kiültetéskor a további fagyveszély ellen fagyvédő kötést is felhelyezhetünk. 

A kézi oltás ideje is lényeges kérdés. Mikor oltsunk? Lukas van Zyl szerint a minél korábbi oltás az eredményesebb. Ő
délafrikai viszonyok között állapította ezt meg, de felvételei figyelemreméltók. Téli, kézbenoltott diócsemeték vannak mindkét
képen, mindhárom sorban. A jobboldali sor oltványainak oltási idejét (30. hét) négy héttel követi a középső sorok oltási ideje,
és további három héttel a baloldaliaké. 



Hans-Sepp Walker svájci szakértő az oltás eredményességének növelése érdekében a kézi oltás során is a juglontartalmú
diófa-nedvek távoltartását, csökkentését, elkerülését tartja a legfontosabbnak. Ezért a kézi oltáshoz ő is azt ajánlja, oltás
előtt az alanycsemeték gyökerét vágjuk vissza. A gyökerek is bocsátanak ki nedvet, és csökken a csemetén belül a
turgornyomás. A gyökérmetszést az egyéves és a kétéves alany esetében egyaránt fontosnak tartja.

Rákóczifalvi faiskolai tapasztalatok szerint is a kézben oltás biztonságosabb szaporítás, mint a szemzés. A kihozatal 70-80 %-
os, és kevésbé szakértő személy is biztonsággal végezheti.

Ezután az egyéb oltási módszereket veszem sorba, a szemzésre csak az oltási eljárások után térek ki.  

Helybenoltás

Van olyan módszer, hogy az alanynak szánt diót az ültetvényben tervezett végső helyére ültetjük, ott
kel ki, ott szemezzük vagy oltjuk, és ezzel elkerüljük a gyökér sérülését. Ezt a módszert amerikai
diótermelők is alkalmazzák, hazánkban pedig egy ismert diótermesztő Győr-Sopron megyében.
Eszerint 3-6 csírázó diót ültetünk egy helyre, és a kikelt csemetéket gondosan ápoljuk, az egész
területen. De nem elég csak a csemeték közvetlen környékét tisztán tartani, hanem egy-egy leendő fa
körül több négyzetméteren kell rendszeresen kapálni, ami jóval nagyobb munka, mintha a faiskolában
tartanánk gyommentesen a csemetéket. És az öntözéshez a vizet is oda kell szállítani, ami szintén
költséges és lassú. 

Ennél a módszernél az alany-csemeték közül a szép, életképes csemetéket mind be kell oltani vagy szemezni, mert az oltás,
szemzés eredménye bizonytalan, és ha az oltványok jól fejlődnek, közülük kell a legszebbet meghagyni. 



Kaliforniában is sok diótermelő alkalmazza a helyben oltás módszerét. Feltétele,
hogy jól begyökerezett, jól fejlett egy éves alanyunk legyen. Előnye ennek az
eljárásnak, hogy megeredés után a csemete kezdeti fejlődése igen jó lesz, mert a
csemetének megmarad - a faiskolából való kitermeléssel elkerülhetetlenül
elvágandó - főgyökere, mentesül a csemete az átültetési sokktól, amikor
egyszerre kellene a lombozatot is nevelni és a gyökérrendszert is kifejleszteni.
Hátránya viszont, hogy nem biztos az oltás sikere, nagy lehet a kieső fák száma,
emiatt az eljárást esetleg több éven át is ismételni kell, és a szomszédos fák
között jelentős fejlettségi különbség is lehet, és az első években üresen,
diócsemete nélkül maradt területet is művelni kell.

Így néz ki egy helyben oltott, három éves amerikai diós, agroforestry
művelésben. 

Helyben oltás Kínában: Mint mondják, akkor végzik el, amikor tavasszal a hajtások 5-8 cm-esek. 

Magasan oltott csemeték (Hans-Sepp Walker 2011-es felvételei): 



Magasban végzett oltás június 21-én. Maga az oltás május 21-én került elvégzésre. 

Koronába oltás: 



Hazai viszonyok között az is hátránya a helybenoltásnak, hogy csak faiskolai származási bizonylattal ellátott diócsemetével
végzett telepítésre adnak állami támogatást. (2002 elején, amikor ezt írom, még van állami támogatás.)

Én a helyben oltást inkább kisüzemi módszernek tekintem. 



A helyben, szabadban végzett oltásnak több módszere ismert. Egyik sem könnyű, gyors eredménnyel
biztató munka.

Mielőtt az oltáshoz kezdünk, vizsgáljuk meg az alany és az oltóvessző állapotát, és aztán döntsünk az
oltás módszeréről.

A diónál a magyar előírás szerint legyen "az oltóvessző hengeres, hosszú ízközű, a nóduszon
kifejlődött ülőrügyekkel rendelkező, és a bélszövet ne legyen vastagabb a vesszőátmérő
egyharmadánál". Ha erre tekintettel vagyunk, oltóvesszőnk biztosan jó minőségű lesz.

És fontos még, hogy az oltóvessző esetében a héj a fajtára jellemző színű legyen (pl. a Milotai 10-es
dió vesszője sötétebb, mint a többi magyar fajtáé), a vessző legyen teljesen érett, megfásodott,
rugalmasan hajlítható és szilárdan törő, rügyei kifejlettek legyenek, és kiindulási állapotban legalább
6 db oltásra alkalmas rüggyel rendelkezzen. Ha ezeknek a követelményeknek megfelel, nemcsak jó
minőségű, hanem előírásszerű is lesz oltóvesszőnk.

Ügyeljünk arra, hogy oltóvesszőnk ne legyen fagykáros, vagyis akár csak részben is elhalt, és a rügyek belseje zöld legyen, ne
legyen száraz. A kéregrész se legyen ráncos, mert az vízhiányt jelent. És természetesen ne legyen nyoma gombás vagy állati
kártételnek.

Néha olyant is látni, - az előző, jobboldali képen is, - hogy az oltóvessző csúcsrügyben végződik. A fiatal oltvány meglepetésre
még virágozhat is. 

Ami az oltás technikáját illeti, megjelentek az oltást megkönnyítő kéziszerszámok, interneten meg is rendelhetők. Ha mindkét
fajtát megvesszük, a kettő nem kerül 25.000 Ft-ba. 



 

 

 

Oltás mélynyugalomban, konténeres alanyra

Ezt az oltási módot akkor alkalmazhatjuk, ha az alany és az oltóvesszők vastagsága megegyezik, tehát az alany kétéves, vagy
jól fejlett egyéves.

Ha a konténeres módszert alkalmazzuk, nem szükséges, hogy az alany a konténerben nevelkedjen, elég, ha az előző ősszel, a
szezon végén tesszük bele. Ne gondoljunk nagy konténerre, 2-4 literes edény is elég. Legkésőbb koratavasszal ültessük az egy
éves alanycsemetéket a konténerekbe. Az ültetőközeg felerészben jó minőségű talajból, negyedrészben homokból,
negyedrészben szervesanyagból (tőzeg, fűrészpor, stb.) álljon, elkeverve. Kevés perlitet is adjunk hozzá. Ha koratavasszal
ültetünk, a törzs 1/3-a fölött messük el az alanyt. Ha már tavaly is az edényben volt, elég a tél végén a törzs felső részét
elvágni.

Ha nincs izzasztókamránk, az oltást akkor helyes elvégezni, amikor az alany rügyei megmozdulnak, megjelenik a vöröses
vagy zöldes szín. Az üvegházunkban minél tovább tudjuk az alacsony, de az alany kihajtását biztosító hőmérsékletet tartani,
annál tovább tudunk oltani. Elkezdhető februárban, befejezhető májusban.

Nagyobb arányban biztos az oltás sikere, ha izzasztókamrával rendelkezünk. Ez olyan helyiség, amelyben 28 C°-ot tudunk
tartani, se többet, se kevesebbet. Oltás után a szaporítószövet kifejlődéséhez ez a hőmérséklet a legjobb. Ez esetben nem kell
a rügyek elszíneződését megvárni, az oltás mélynyugalomban elvégezhető.

Az oltóvesszőt az előzőekben tárgyalt módon és minőségben szedjük meg.

Az oltáshoz rendkívül éles kést használjunk. Legyünk tekintettel arra, hogy a diófa keményebb, mint más gyümölcsfák.

Ékoltást alkalmazunk, amit az angol nyelvű irodalom ez esetben side graft techniqe-nek mond. Az oltás menetének amerikai
leírása:

Először vágjuk be az alanyt az első kép szerint. Fölülről lefelé, ferdén, mintegy 4 cm hosszú vágást ejtsünk, olyan magasan a
talajszint fölött, hogy kényelmesen tudjunk dolgozni. Az alany vastagságától függ, hogy milyen mély legyen a vágat, de a
fabélen haladjon át. Amennyire lehet, egyenesen vágjunk, ne görbén. A bevágás után a vágatot az oltóvessző behelyezéséig
tartsuk zárva, nehogy a vágásfelület kiszáradjon.

Első kép: 



Az oltóvessző alját hegyes V-alakúra hegyezzük ki, a második és a harmadik kép mintájára. Az oltóhajtáson legyen egy
hajtásrügy az alannyal ellentétes oldalon. A "V" egyenes legyen, az alany vágatával megegyező nagyságú, és cak akkor lehet
hajlított, ha az alanyon ejtett vágás nem sikerült egyenesre. Amennyire lehet, a "V"-t egy-egy vágással alakítsuk ki, kerüljük
a faragcsálást, mert az károsítja a vesszőt.

Második és harmadik kép: 

 

Az a legkívánatosabb, hogy az alany és a vessző összeilleszkedjen, úgy, mint a negyedik képen látjuk, mert a
szaporítószöveteiknek (kambium) találkozniuk kell. Ha a vessző kisebb, mint az alany, legalább az egyik oldalon passzoljon a
kambiumszövet.

Negyedik kép: 

Amikor a vessző a helyén van, rugalmas lapos kötözőszalaggal többszörösen kössük körbe az oltás helyét, ahogy az ötödik
képen is látható, hogy a vessző ki ne forduljon, de ne túl szorosan. És jóval lejjebbtől kezdve a vessző cúcsán keresztül a
vessző fölött fejezzük be az újabb tekerést, kötözést, amelyhez a hozzáértők parafinozott papírszalagot ajánlanak. Próbáljunk
iyet beszerezni időben, mert nem mindenhol kapható. Ha nem kapunk, a második réteg burkolat alá használjunk parafint
vagy oltóviaszt, és az oltóvessző tetejét is kenjük le. Ha parafint használunk, ne legyen meleg, mert az károsítja a rügyet.
Zselés állapotú legyen.

Ötödik kép: 



De mindkét kötözésnél hagyjuk ki, kerüljük ki a hajtásrügyet. Sőt, ne is érjünk hozzá, mert érzékeny.

Az oltás után 7-10 nappal az alanynak a kötözés fölötti részét vágjuk le, ezzel segítjük a nemes rügy kihajtását.

A konténeres oltványokat továbbra is tartsuk üvegházban, lehetőleg állandó hőmérsékleten, a hőmérséklet 27-28 C° legyen.
Gátoljuk meg a hőingadozást, mert az eredés nem lesz sikeres. Ha koratavasszal hajtásnak indulnak, kiegészítő világításról
gondoskodjunk, a világosság napi 16 órán át tarthat. Az oltás sikerét az első hónapokban egyéb tényezők (víz- és
tápanyagellátás, gombaölőszeres permetezés, hormonok, stb.) kevésbé befolyásolják.

75-90 %-os eredésre számíthatunk.

Az éket gyökérnyakba is olthatjuk, amint alább, Germain rajzán is látni.

 

Jól fejlett kallusz-szövet ékoltás és izzasztás után: 

Hans-Sepp Walker hasonló oltványa 2011-ben, Lara közönséges dión: 



Angol nyelves párosítást is alkalmazhatunk, aminek menetét a következő török képes leíráson is nyomonkövethetjük. Először
oltócsapokat vágunk. 

Az alanyon hosszúkás metszlapot vágunk, majd bevágjuk függőlegesen. 

 



Az oltóvesszőt hasonlóképpen vágjuk meg. 

 

Összeillesztjük. 

 

Lekötözzük. 



 

Érdekes megoldás a törököké, a friss oltványra egy hüvelyt húznak, táptalajjal töltve. Talán a kiszáradás és a lehűlés ellen.
Látjuk, nem jól fűtött üvegházban, hanem fólia alatt dolgoznak. 

Látható, igen jó az eredés. 



 

A házilagos szaporítás eredménye akár egy fürtös dió is lehet. 

Ennek a módszernek a drágasága a legnagyobb hátránya, ezért üzemi körülmények között a csemeték magasabb
önköltségével kell számolnunk. A költségességet elsősorban az okozza ennél a módszernél, hogy - mint a képeken is láttuk - a
konténerek a melegházban elég nagy alapterületet foglalnak el. Hazai kísérletek során próbálkoztak magas, keskeny
edényekkel is, de a módszer így is drága maradt. A török nevelőedények már helytakarékosabbak.

Konténeres oltvány, állítólag 6 héttel az oltás után: 



A levegő nedvességét igyekezzünk oly magas fokon tartani, amennyire lehet. De az oltványok direkt permetezése nem
ajánlott, a gombafertőzés veszélye miatt, ami megölheti a nemes rügyet. A talajt azért tartsuk nyirkosan, de ne legyen vizes. A
kifejlődő hajtásokat - és a talajfelszínt - hetente egyszer gombaölőszerrel permetezzük.

Az a helyes, ha az oltványokat csak az oltás után egy évvel ültetjük ki a szabadba, hogy a következő tél fagya még ne
károsítsa őket. Ugyanis az a tapasztalat, hogy az üvegházban nevelt csemeték fagytűrése gyengébb, mint a szabadban
nevelteké. Ennek az az oka, hogy az őszi lehűlésekkor a diónövényben lévő víz - ezen belül nagy mennyiségben a fabél
üregeiben tárolt víz - lefelé vándorol a törzsekbe, a gyökerekbe, amelyek a tél folyamán tárolják a vizet, és lehetővé teszik a
tavaszi közismerten nagyfokú nedvedzést.

Konténeres diócsemeték Hollandiában: 

A gondos diósgazda rendszeresen szemmel tartja ültetvényét, főleg a fiatalabb fákat. És azt tapasztalja, hogy a szüret ideje
után szemmel láthatóan megvastagszanak a fiatalabb fák törzsei, kérgükön az apró fehér repedések szélesednek, néhány nap
leforgása alatt is. Ez a törzs víztartalmának növekedését jelzi.



Ha az üvegházi meleghez szokott csemeténél a nedvek őszi lefelé áramlása nem indul meg időben, a csemete tárgyévi
hajtásainak fabelében lévő víz az első hidegek idején megfagyhat, mert nem a törzs vagy a gyökerek sejtjeiben van tárolva,
ahol más sejtalkotó anyagokkal keveredve mintegy fagyálló folyadékot alkotnak, hanem a fabélben, ott könnyebben
megfagy, mert koncentrációja szinte mint a tiszta vízé, olyan alacsony.

A következő télen csak arra ügyeljünk, hogy az üvegház hőmérséklete fagypont fölött maradjon. A konténerekből ki is
szedhetjük a csemetéket, ez esetben ugyancsak fagypont fölötti hőmérsékletű tárolóban elvermelhetjük, úgy, ahogy vásárolt
csemetével tennénk. Tárolhatjuk a csemetéket hűtőtárolóban is, +1 C°-on, 95 % fölötti páratartalmon, papírral vagy nem
teljesen záró műanyagfóliával burkolva a gyökérzetet, de a tél folyamán háromszor merítsük teljes gyökérzetükkel vízbe.

Konténeres diócsemeték Érden: 

 

Őszi oltás

Az őszi oltás módszerét az a szükségesség hozta létre, hogy javítani kell az oltási módszerek
eredményességét. Az őszi oltást 1966-ban Cerny dolgozta ki Csehszlovákiában. (Újabban azt
hallom, hogy nem ott, hanem Lengyelországban.)

A dió oltásánál általában az a probléma, hogy a rügyek már 10 C° fölött indulnak, a hajtás
növekszik, ugyanakkor az alany és az oltóvessző találkozásánál kifejlődő osztódószövet
(kambium) fejlődéséhez legalább 20 C°, de inkább 25 C° kell. Ez alatt a hajtás tehát nem kap
elég vizet, tápanyagot.

Az alapelgondolást az képezte, hogy a hajtásokon rügyek a nyár végére kifejlődnek, és jövő
tavaszig alszanak. A rügyek mélynyugalmi ideje tehát jóval hosszabb, mint a fa egyéb
részének mélynyugalmi ideje. Ha ősszel oltunk, az őszi időszakban így van ideje a
kambiumszövetnek fejlődni, és jövő tavasszal nem lesz olyan fejlődési különbség a nemes
vessző alapja és csúcsa között, mint a többi esetben.

Cerny módszere a következő volt:

Az alanyokra szeptember elején oltotta rá az oltóvesszőket. Az oltványokat három hétig termosztátban tartotta, 26 C°-on,
magas relatív páratartalmon. A rügyek ezalatt is nyugalomban maradtak.

Három hét után elvermelte az oltványokat, hűvös helyen. Tőzeggel is lefedte. Majd tavasszal ültette faiskolába. A csemeték
fejlődése ezután zavartalan volt.

 

 

Szemzés



Az ivartalan szaporítás másik formája, amikor oltóvessző helyett csak egy
szem hajtásrügyet használunk. Széles körben alkalmazzák mindenhol, ahol
diót termesztenek.

A rákóczifalvi faiskola tapasztalatai szerint a szemzés hatékonysága 40 %-
os. De ez a szám igen szélső értékeknek az átlaga, 0-80 %, tehát az eljárás
nagyon bizonytalan eredményt ad.

Az érdi kutatóintézetben kidolgozott szabadtéri szemzési gyakorlatot
személyesen nem ismerem. Szentiványi Péter vezetésével dolgozták ki, és
1972-től ezzel az eljárással gyorsították meg az új diófajták elszaporítását.
A zöldszemzés alábbi leírása az érdi kutatóintézet által írtakon alapszik.

De előbb a máshol alkalmazott tavaszi szemzésről.  

Tavaszi szemzés

Az oltáshoz hasonlóan tavasszal végezzük, de legalább egy héttel előbb kezdünk hozzá, amikor
a nedvedzés még nem okoz problémát. A szemzésre használt vesszőt ugyanúgy szedjük meg és
tároljuk, mint az oltásnál tárgyaltuk.

A munka menete egy amerikai leírás alapján:

1. A nemes vesszőn végezzünk a kiválasztott rügy alatt 1 cm-rel egy ferdén lefelé irányuló
bemetszést, a fás részbe beleérve. 
2. A rügy fölött 2 cm-rel kezdve előbb ferdén, majd függőlegesen vágjuk körül a kiválasztott
rügyet, amíg a vágat az első vágatot el nem éri. Emeljük ki a rügyet. 
3. Az alanyon ugyanekkora bemetszést csinálunk, annak nem kell rügy körül történnie.
Hosszában, szélességében egyezzen meg a kivágott rüggyel, és próbáljuk összeilleszteni. 
4. Illesszük be a rügyet új helyére. Ügyeljünk arra, hogy mindkét oldalon a kéreg és a fás rész
közti szaporítószövet egymás mellé essen a rügy körül, illetve az alanyon. Ha nem lehet,
legalább az egyik oldalon. 
5. Kössük be a rügyet a helyére úgy, hogy a szemet a rügy alatt és fölött egyaránt bekötjük, de
a rügy szabadon maradjon. Erre a célra 2-2,5 cm széles, legalább 20 cm hosszú polietilén
fóliacsíkot használjunk. Az utolsó fordulatnál húzzuk a végét az utolsó előtti fordulat alá. 
6. 7-10 nap elteltével kezdjük meg a szemzés fölött induló hajtások eltávolítását. Így a
tápanyagokat, az energiát a nemes rügyhöz irányíthatjuk, annak fejlődését meggyorsíthatjuk.
Újabb jó hét elteltével a nemes rügynek meg kell indulnia. Ha az új hajtás már 5-10 cm-es,
eltávolíthatjuk a nemes hajtás fölötti alanyrészt, 2-3 cm-rel az új hajtás eredési helye fölött.

Ha a szemzés alakja négyszögletes, a francia nyelvű irodalomban greffage par placage néven
tárgyalják.

Először Hans-Sepp Walker két felvételét mutatom. (www.walwal.ch, 2011)

Geisenheimi 120-as fajta (Moseli dió) szemzés feketedió alanyra. A szemzés április 28-án történt, a kötözőszalagot június 5-én
vették le, amikor a kallusz-szövet már szépen látszott. Június 13-án elvágták az alany törzsét a szemzés fölött, és bekötötték a
szemzést. A kép június 21-én készült. 



Az új hajtást kötözzük ki, adjunk neki támaszt, mert a szél nagy kárt tud tenni benne. Ezt a törés elleni védelmet egy vagy két
évig biztosítsuk. A hajtás növekedésével bontsuk meg, távolítsuk el a fóliacsíkot, nehogy a nemes hajtás letörjön. 

A következő képen látható egyszerű eszközzel vághatunk akkora ablakot, amekkora a szem körüli héjrész. Házilag kell
megcsinálnunk, nem kapható. Először veszünk a kereskedelemben kapható pengék közül kettőt, és vágunk egy kézbeillő
markolatot fából. A két penge távolságának állandóságát a közéjük epoxizott vaspecekkel rögzítjük. Egy kis munka, de
enélkül a szerszám nélkül csak kínlódnánk. 



A kínaiak május 20-a és június 30-a között szemeznek. 80 %-os eredményességet is elérnek, ha szemzéskor nincs (erős) eső. 

 

T vagy pajzs-szemzés

Részben önálló szemzési eljárás, részben a következőkben ismertetendő zöldszemzés alá tartozik. Leírását amerikai
szakirodalomból vettem át.

A pajzs-szemzés során kifejlett, alvó szemekből dolgozunk, az alannyal szemben pedig az a követelmény, ahogy az
amerikaiak mondják, "a kéreg aludjon", vagyis ne legyen intenzív nedvedzés időszakában. Ha tél végén megszedett, hűtőben
tárolt szemzőhajtásokkal dolgozunk, akkor júniusban végezhetjük a pajzs-szemzést. Ha tárgyévi hajtások kifejlett rügyeit
használjuk fel, akkor júliusban vagy augusztusban, ez esetben zöldszemzésről van szó, de az eljárás mindkét esetben azonos.

A szemzőhajtás, ami több telt, egészséges szemet tartalmaz, egészséges növekedésű hajtás legyen, a korona külső részéről.
Ne a korona belsejéből válasszunk szemzőhajtást, mert az ott erősen növő hajtások vízhajtások, amelyek szemei a tapasztalat
szerint nem jók. A levéllemezeket úgy vágjuk le, hogy olyan hosszú levélnyél maradjon a hajtáson, ami kézzel megfogható a
szemzéskor. (1. kép)

Igen éles kést használjunk, hogy a rügy környékét minél kevésbé sebezzük meg. A kiválasztott rügy alatt mintegy 1,5 cm-rel
kezdve felfelé nyessünk ki egy szeletet a rüggyel a fából úgy, hogy a pajzs kb. 3 cm hosszú legyen. Ne kanyarítsuk ki a kést a
vágat végén, hanem a fölső végét egy keresztirányú bevágással emeljük ki. (2. kép) 

 

A szemet közvetlenül a szemzés előtt emeljük ki, egyébként beszárad. Többen úgy óvják meg a kiszáradástól a szemet, hogy a
szájukban tartják. Ez a módszer nem ajánlott, biztosabb a gyors munka.



Vannak, akik a rügy fölötti részt fölülről kezdett vágással vágják ki, úgy, mint az első, alsó vágáskor. Ez a módszer is jó
lehet. (3. kép.)

Az alanyon ejtsünk egy függőleges vágást, ami olyan mély legyen, hogy a kérget elválassza a kambiumtól. (4. kép) 

 

A T betűt a függőleges vágat fölső végének keresztbe vágásával alakítsuk ki. Ha a szemzés idején esős az idő, vagy ha az
alany erősen nedvedzik, a T betűt úgy is kialakíthatjuk, hogy a függőleges vágat alsó végénél metszünk keresztbe. (Fordított
T betű.) Így az eső vagy a fanedv nem csurog a szemre. (5. kép)

A T vágással a kéreg kialakult "zsebét" óvatosan hajtsuk ki, a szemet helyezzük bele. Ha a kéreg nem hajlik ki könnyen, az
azt jelzi, hogy a kéreg aktív, nem "alszik", és a szemzést későbbre kell halasztani. (6. kép) 

 

(Más módszer, ha a szemet nem a kéreg alá helyezzük el, hanem annak pontos vágatába.)

A szemet óvatosan csúsztassuk a vájatba befelé. A kéreg tartsa szorosan a szemet, pajzsával együtt. A szem fölötti farészt a T
fölső vágatánál vágjuk le, hogy a szem pontosan illeszkedjen a helyére. (7. kép)

Tekerjük be megfelelő gumi, műanyag, stb. szalaggal a szem alatti és fölötti részt, hogy a kötés védje a sebet az időjárástól, a
gombafertőzéstől, és szilárdan tartsa a kiinduló hajtást. (8. kép)

 

A kötést 2-3 hét elteltével szedjük le, a seb begyógyulása után. Ekkor a szem fölötti alanyhajtást vágjuk le. Ha a szemzést a



nyár végén végeztük, valószínű, hogy a szem csak a következő tavasszal fog kihajtani.

Létezik későtavaszi, nyáreleji szemzés is. Kínaiak írták le ezt a módszert, megfelelő körülmények között 80 %-os
eredményességet értek el vele. Dehát - saját tapasztalatból is tudjuk, - a körülmények sohase megfelelőek.

Mindegy, a módszer lényege, hogy május 20. és június 30. között szemeznek, szabadföldön. A fő veszélyt az eső jelenti, mert a
szemek és az alany összeforrására az esővíz káros.

Ki lehetne próbálnunk, mert nálunk júniusban nem olyan gyakori a monszun, mint Kínában.  

Zöldoltás, zöldszemzés (szabadföldi szemzés)

A diót zöld állapotban is lehet oltani, szemezni. Az erre használt nemes hajtást nevezzük
oltóhajtásnak, vagy szemzőhajtásnak. A hajtáson a levélhónaljakban kifejlett rügyeknek kell
lenniük, tehát a zöldoltás (szemzés) június-augusztusban történjen. Mivel ma már tudjuk, hogy a
szaporítószövet kifejlődéséhez meleg kell, kézenfekvő, hogy a világ sok helyén arra jöttek rá,
előnyös a nyári szemzés. Ribin is ezt ajánlotta 1961-ben.

Zöldoltás a koronába, a nyár közepén, Kínában:

A szabadföldi szaporítást, zöldszemzést hazai viszonyok között Szentiványi Péter kísérletezte ki. Az érdi gyakorlat július vége,
augusztus eleje.

Nedev bolgár diószakértő szerint (1969) a szemzés legjobb helye az elsőéves alanyok nevelésére szolgáló parcella. De ahol
nem olyan jó az alanyok fejlődése, mint a Nedev-féle bolgárkertészetekben, ott második éves, az első év után átültetett
alanyokat szemeznek, általában nyáron. Nedev eredménye 60-80 %-os.

Milyen legyen a szemzésre kerülő alanytelepünk?

Turcanu szerint 80-100 cm sortávolságú, 35-40 cm tőtávolságú, így egy hektáron 30.000 magonc fér el. Bukin szerint a
sortávolság 100 cm, a tőtávolság 25 cm legyen (40.000 magonc/ha).

A szemeket - ajánlja ugyancsak Bukin, - olyan fákról a legjobb szedni, amelyek még fiatalok, de már teremnek.

Milyen legyen az oltó- (szemző-) hajtásunk?

A hajtás 8-25 mm, de inkább ezen belül 10-15 mm átmérőjű legyen, és héjának színe legyen a fajtára jellemző. A hajtás 40-60
cm hosszú, jól fejlett, egészséges, egyenes, hengeres legyen, jól fejlett rügyekkel. A héjkéreg és a farész szemmel láthatóan
különböző legyen. A kiválasztott hajtásunk legalább 5 db, szaporításra alkalmas (kifejlődött) rüggyel rendelkezzen.

És milyen ne legyen?

Görbe, sérült, metszett. Ne legyen vízhajtás. A rügyek ne üljenek túl mélyen vagy túl sűrűn. Nem jók a még nem termő,
egészen fiatal fák rügyei se. Azok a rügyek se, amelyek még növésben lévő hajtásokról származnak. A gyenge kérgű hajtás
se jó, mert sérülékeny.

Szóval, legyünk igényesek. Nem kerül pénzbe. Csak az, ha nem vagyunk igényesek.

Az idős, ifjított fák rügyei közbeeső helyet foglalnak el a jók és a rosszak között. Ezért ezeket egyedileg kell értékelni.

A leveleket - legfeljebb 15 mm hosszú levélnyél-csonkokat hagyva - vágjuk le a hajtásról.

A vesszőket legfeljebb 5 napig hűtőben, nedves állapotban károsodás nélkül tárolhatjuk.

Zöldoltás - a francia irodalomban greffe herbacée, vagyis fűnemű állapotban végzett oltás - nyáron, a zöld hajtáson



végezhető, a második éves alany friss hajtásán. A részleteket nem ismerem, képekkel tudom illusztrálni.

 

A drótháló ne zavarjon senkit, nyúlkár ellen van. Ugyanez a zöldoltás - ha hinni lehet, - dugványon:

A dió zöldszemzését a következők szerint végezzük.

Először válasszunk ki a szemzőhajtáson egy megfelelő rügyet, és ejtsünk alatta 4 cm-rel egy ferde vágást, az első kép szerint:

Aztán egy másik ferde vágást a rügy fölött 4 cm-rel, a második kép szerint:



Következik a szemzőhajtás hosszanti kettéhasítása, fölülről lefelé, óvatos lengő kézmozdulatokkal, nehogy egy erős vágással
megsértsük hüvelykujjunkat. Amint a harmadik kép mutatja.

Így készen van az alanyra beilleszthető, negyedik kép szerinti szemzőhajtás, amit a jóval vastagabb alany kérgének hosszanti
megvágásával és felfeszítésével előidézett résbe helyezünk, és oltóviaszozás, kötözés után az ötödik kép szerinti állapotot
látjuk.



Szemzés a Roux-faiskolában:



Eddig tartott a külföldi módszerek ismertetése. Jobbra és balra is külföldi
képeket látunk.

Idehaza, az érdi kutatóintézet zöldszemzési gyakorlata a következő.

A dió zöldszemzése ugyanúgy történik, mint más fás növényeké. Célszerű a
nyár folyamán minél korábbi időben elvégezni, akkor, amikor az alany már
15-20 cm-es, (Turcanu szerint legalább 25 cm-es), és tövénél legalább 1,5 cm
vastag. De lehet fejlettebb alanyt is szemezni. Ahhoz, hogy az alany ilyen
fejlettséget érjen el, ajánlatos áprilisban és májusban kétszer-háromszor

megöntözni. Az öntözés azért is kell, mert szárazságban a növény nedvkeringése is rosszabb.

A fejlettséget illetően a lényeg az, hogy fás rész legyen a tervezett szemzési helyen. Korábbi
szemzésnél a beültetett szemek még a nyár folyamán kihajthatnak, nagyot nőhetnek. Ha a
zöldszemzés a nyár végére marad, a szemek alvószemek maradnak, és csak a következő tavasszal fognak kihajtani. De
nagyobb veszély, hogy a szövetek forradása leáll, és ha korai fagy van, az alvórügy nem telel át.

A diócsemete az első életévében viseli el legjobban a szemzést. Dr. Szentiványi Péter megfogalmazása szerint a dió
fiatalkorában omnipotens növény, vagyis akkor bármit meg lehet vele tenni, elviseli. A tavasszal kelt csemetéket igen gondos,
jó ápolásban kell részesíteni, hogy július második felére elérjék a gyökérnyakban megkívánt legalább 1,5 cm-es vastagságot.

A zöldszemzés legjobb idejére irányuló vélemények kissé eltérnek. Magam - egy konkrét év időjárását alapulvéve - augusztus
második felét hallottam Szentiványi Péter bácsitól. Moldáviában júniust és július első felét ajánlották. De ott is rájöttek, hogy
július végén, augusztus elején jobb az eredmény. Persze, a legcélszerűbb időpont évente eltér, az adott évjárat szerint.

Nem jó, ha a szemzésre esős időben kerül sor. Az esővíz káros a sebfelületekre, gátolja a természetes folyamatokat, a seb
beforradását.

Érden speciális késsel végzik a zöldszemzést, aminek két párhuzamos pengéje van, egymástól 30 mm-re. 



A munka menete a következő. A szemzőhajtásról a levélnyeleket 10 mm-es csonk meghagyásával levágják, a hajtással
párhuzamosan. A hajtást a két penge a levélnyélnél ülő zöldrügy alatt és fölött vágja körül, párhuzamosan. Olyan mélyen,
hogy a pengék a fatestig hatoljanak. Farészt ne vágjunk bele. 

A kéreggyűrűt az oltóvesszőről a rüggyel átellenesen elvágják, a kéreggyűrűt lefejtik (lepattintják). Ezután ellenőrizni kell,
hogy a rügy gyököcskéje nem károsodott-e.

Az alanyt a földtől 15-20 cm magasságban ugyanazzal a szemzőkéssel kell párhuzamosan körbevágni, de nem teljesen, hanem
a nemes kéreggyűrű nagyságával megegyezően, félig vagy háromnegyedig. Az alany körbevágott kérgét lefejtjük, a nemes
kérget a szemmel a helyére illesztjük. Az oldalsó illesztésnél maradjon 1-2 mm-es hézag a később fejlődő szaporítószövet
részére. Alul pontosan kell illeszkednie, fölül maradhat a hézag, ha a kéregrész és az ablak mérete nem teljesen egyforma. 



A szemzés gyakorlatilag készen van, csak sebkenőccsel kell a sebet lekenni, és a nemes részt fóliaszalaggal kell szorosan,
hézagmentesen, egyedül a szemet kihagyva körültekerni. A levélcsonk vágásfelületét is le kell kötni.

Szentiványi professzor módszerének illusztrációja francia képeken:



 



Két-három hétig a kötést fenn kell hagyni. Ha jól forrad, és az alany vastagodik is közben, a kötést le kell szedni. Az első
átvizsgáláskor csak lazítani, később leszedni.

Szeptember végén a korai hidegek ellen, novembertől pedig a nagyobb fagyok ellen kell az oltás helyét is elérően földet húzni
a csemetéhez. A töltés novemberben 20-25 cm magas is lehet. Ilyen fagyvédelmet ajánl Nedev és Sevcsenko is, bár az
egészséges rügy, ha nem is hajtott ki, általában bírja a telet.

Szentiványi professzor itt ismertetett szemzési módszerhez hasonló eljárást írnak le erdélyi szerzők (Botár Andor, Veress
István, Wágner István) is:

A gyűrűs szemzés erdélyi leírásához csak egy helyesbítés kívánkozik: Nem 2, hanem 3 cm-es kéregrésszel végezzük a
szemzést.



Idősebb alanyon is megpróbálkozhatunk a szemzéssel, de Szentiványi
professzor szerint a második évtől kezdve az eredményesség sokkal
gyengébb lesz, szemben az első éves magonc szemzésével.

A mellékelt képen is idősebb csemete szemzése látható. A szemzésre azért
volt szükség, mert a tavalyelőtt kiültetett oltvány nemes része tavaly
tavasszal tövig elfagyott, és az alany tört elő. Tavaly alig fejlődött, az idei
növekedése volt akkora, hogy szemezhető vastagságot ért el.

A csemeték ápolásánál nem írtam le, de a zöldszemzésben részesített
csemeték következő évi ápolása némileg eltér az oltványokétól.

Koratavasszal a csemeték tövétől lebontjuk a töltést. A csemetéket csapra
vágjuk, vagyis a szemzés fölött 5-10 cm-es csapot hagyunk meg. A munka
elvégzése után újból feltöltjük, annyira, hogy a töltés a nemes szemet 3-5 cm-
re takarja. Ezzel a tavasz folyamán még előforduló fagyok ellen védekezünk,
egy erősebb fagy is csak az előtörő hajtás csúcsát teheti tönkre, a nemes
többi része életben marad.

Ha a munkák során a főrügy leperegne, még van esély a nemes rész
tartalékrügyeinek kihajtására, de a fejlődés lényegesen gyengébb lesz.

Minden csemetét, még a lepergett rügyűeket is alaposan vadalni kell, az alany kitörő hajtásait el kell távolítani.

A biztosítócsapokat legkésőbb július 20-ig le kell metszeni, hogy őszre a helyük egészségesen beforrjon. De előbb a fejlődő
gyenge hajtást 5-7 cm-es állapotában a csaphoz kell kötni, hogy le ne törjön. 10-15 cm-es nagyságánál is.

Erősebb növekedés esetén karózni kell a csemetéket.

Olyan, szemzéses próbálkozás is létezik, hogy a nagyobb eredési biztonság érdekében egyből két szemet helyeznek fel az
alanyra. (Franquette, feketedión, Hans-Sepp Walker munkája 2011-ből. www.walwal.ch) 

A következő három képet is Walker úr honlapján láthatjuk eredetiben.

Külföldön zöldszemzéses eljárást szokták alkalmazni abban az esetben is, ha nagy biztonsággal akarnak a diótermésen túl
értékes diórönköt is nyerni, az ültetvény kivágásakor. Egy módszer, hogy feketedió alanyokat vetnek magról a végleges
helyükre, és amikor a csemete növekedése kb. 3 m-t ér el, 2 m magasságban, vagy annál valamivel feljebb elvégzik a
zöldszemzést diótermő fajtájú közönséges dióval. A szem kihajtása után a feketedió hajtást lemetszik.

Ha a diófa koronájának egyes ágait kívánjuk más fajtájúra nevelni, az alábbi kép mintájára 25 éves fa ágán is szemezhetünk.
Július 23-i szemzés fényképe szeptember 9-én: 



Július végi szemzés eredménye következő tavasszal: megindult a szem. De a képhez hozzá kell tenni, hogy májusban készült,
amikor a hajtásnak már nagyobbnak kellene lenni. A magyarázat: A képen induló hajtás a másodlagos rügyből fejlődött,
mert a főrügy hajtása nem sokkal korábban elfagyott. Ami a dió fajtáját illeti, Franquette, közönséges dió alanyon, 3 m
magasságban szemezve. 

Ugyanaz, egy héttel később: 



Egy erősebb hajtásnövekedésre példa: Hajtás a nyárvégi szemzésből a következő évben. Látjuk, a szemzést végző francia
kollégánk nem vágta le még teljesen az alany megmaradt csonkját, csak a kérgét hántotta le, a többi jó volt a hajtás
támaszának. 

Arra is van példa, hogy a nyári szemzésből már a nyár végére hajtás indul. Augusztus 11-i szemzés szeptember 10-én: 



Hogy ez a hajtás hogyan készült fel a közelgő télre, arról nincsenek hírek.  

A vegetatív szaporítás eredményességének növelése

Világviszonylatban az a tapasztalat, hogy a dió vegetatív szaporítása nem olyan eljárás, ami teljes mértékben vagy nagy
százalékban garantálná a sikert. 

Az eredményességet különböző kutatók 5, 15, 25, 45 %-nak találták, a különböző helyeken és eljárásokban. A
legsikeresebbnek a kéreg alá (vagy intarzia-) oltást találták, 90 %-kal. Török kutatók sorozatos 80 % fölötti eredményt is
elértek.

Mi, botcsinálta diótermesztők nem mehetünk biztosra a diószaporításban. Arra kell felkészülnünk, hogy sok munkánknak
kevés eredménye lesz. Mint a következő magán faiskolában, ahol a karózott csemeték jelzik a megeredt oltást. Látjuk, nincs
50 %. 



A szaporítás eredményességének növelése a kutatók témája jelenleg is.

Iráni kutatók (Emadian, Koohrokhi és Mashayekhi) az oltott, szemzett diócsemetéket növekedést serkentő hormonokkal
kezelték, és ennek az eljárásnak az eredményességét vizsgálták. Indol-3-vajsavat és naftalén-ecetsavat használtak, és
megállapították, hogy mindkét anyag statisztikailag kimutatható mértében növelte az eredményességet, elsősorban azáltal,
hogy a vegetatív szaporítási eljáráskor okozott sebek begyógyítását, a kalluszképződést segítette elő.

Kínai kutatók (Rong-Ting és Ping-hai) is foglalkoztak azokkal a tényezőkkel, amelyek gátolják az eredményesebb vegetatív
szaporítást, de a kérdést még ők sem oldották meg. Az 1990-ben Budapesten tartott első dió-világkonferencián három
elméletet vázoltak fel arra, hogy mi okozhatja a sebek nem kielégítő begyógyulását. 
1. Vagy a fa nedvében lévő juglon ártalmas a sebre. 
2. Vagy sebzéskor a tannin oxidációja és polikondenzációja. 
3. Vagy pedig a fenolok alakulnak polifenolokká, és gátolják a fehérjék beépülését. 
Lehetséges.

Kertészek állandóan keresik a diószaporítás eredményességét növelő módszereket. Egy 1999-es beszámoló szerint az
oltványok meleg, fűtött üvegházban tartása (27-28 C°-on) 60-65%-ra növeli az eredést, és ha az oltási, szemzési helyet külön
is melegítették, az 80%-ra emelte az eredési arányt. Erre a célra az úgynevezett "hot callusing cable" szolgál, egy elektromos
melegítőszál, aminek hőmérsékletét 25-33 C° között tartják. A melegházat ekkor nem kell annyira fűteni, 10 C° elég. Leírni
is sok, Erdogan török szakember egy-egy diófajtánál 100 %-os eredményességet is tapasztalt, de a 80 % általános volt.

Elméleti megfontolások után Hans-Sepp Walker szakértő a kínai tanulmányban is első helyen említett juglonkárosodást
okolja a gyenge eredési százalékért, tehát fő célja megakadályozni a hidrojuglon juglonná oxidálódását. Ő kétféle javaslattal
állt elő az oxidáció gátlására: 
1. A sebzés helyétől távol kell tartani az oxigént és a szerves savakat. 
2. Antioxidáns szerekkel kell kezelni az oltás, szemzés megsebzett felületeit.

Az első javaslatát amúgy is széles körben, régóta alkalmazzák a kertészek. Oltóviasszal és műanyagszalaggal zárják el az
oltás, szemzés sebfelületét a levegőtől. De Walker úr nem a fertőzések meggátlására, inkább a seb lehűlésének
csökkentésére, de leginkább a levegő oxigénjétől tarténő elzárásra javasolja a viaszt és a szalagot.

Antioxidáns szerekkel már mások is próbálkoztak. Például ha az oltóviaszba chinolint kevertek, nemcsak a fertőzés
csökkent, hanem antioxidáns hatásánál fogva a juglonképződést is gátolta. A chinolin egy amúgy régóta ismert,
mesterségesen előállított kétgyűrűs vegyület, gyógyszerként használatos, valamint növényvédőszerként, mivel herbicid és
fungicid tulajdonságú.

Özkan és Gümüs török kutatók még tovább mentek a chinolin használatában, jó példaként hivatkozik rájuk Walker úr. Az
elmetszett oltási, szemzési felületeket 1,5 %-os chinolin-oldatba mártották, kétszer is, ezzel gombaölő hatást értek el, és a
juglonképződést visszafogták.

Minden esetben az a kívánatos, hogy a nyílt felületeken csökkenjen, vagy szűnjön meg a juglon jelenléte.

 



 

A dió mikroszaporítása

In-vitro szaporításnak is mondják, mert nem a természetben, hanem mesterséges körülmények között végzik.

Sejtszaporításról akkor beszélünk, ha a szaporítás kiindulási anyaga a diófa egy sejtje. Szövetszaporításról pedig akkor, ha
több összefüggő sejtből, egy vagy több szövetet tartalmazó növényi részből szaporítunk. Egy egész növényt, gyökerestől. A
diófa esetében tehát nem oltványok, hanem saját gyökerű nemes fák jönnek létre, vegetatív úton.

A mikroszaporításnak több előnye van a dió esetében, a hagyományos vegetatív szaporítási módokhoz képest.

Egyrészt a csemetenevelés idejének lerövidülése, mert elmarad az alanynevelés kétéves időszaka. Az apró nemes dió két év
alatt végleges helyére ültethető méretűre nő két év alatt.

Ezen kívül előnye az is, hogy kevés szaporítóanyagból sok utód hozható létre. Meggyorsítható az új diófajták termesztésbe
állítása.

És mentesülünk az alany-problémáktól.

Nem utolsó szempont, hogy génkezelt növények kizárólag sejtszaporítás útján nevelhetők fel. A biotechnológusok tehát nem
nélkülözhetik a megbízható sejtszaporítási eljárásokat.

A sejtszaporítási eljárás a növényeknek azon a csodás regeneráló képességén alapul, hogy akár egy sejtből is képesek újból
teljes értékű növénnyé felnőni. Ehhez az ember részéről csak nagyon kevés segítség kell, némi hormon és tápanyag.

A sejtszaporítás során az a cél, hogy a testi sejtből először a sejtszaporodás megindításával "általános sejteket" kell
létrehozni, - a növényeknél ilyenek a kalluszsejtek, - majd azokat differenciálódásra kell bírni, a hajtásképződést és a
gyökérképződést megindítani.

Ha egy sejtből indulunk ki, olyan testi sejtet kell választani, amelynek a sejtfala lazábban kapcsolódik a szomszédos
sejtekhez. Ebből a szempontból a levél sejtjei talán jobbak, mint a fásodott sejtek. Egy sejthez úgy jutunk, hogy a sejtfalakat
rázatással (talán kevés sejtfal-emésztő anyag hozzáadásával) szétválasztjuk, sejtszuszpenziót készítünk.

Ha a kiindulási anyag kallusz-szövet, még egyszerűbb a helyzetünk, mert a kallusz folyadékokban szétmállik magától is. A
dióval kapcsolatban már sok mindent kipróbáltak. Gyökérszövetet is. Legbiztatóbbak a zölddió még folyékony belének
sejtjei, azok valóban nem kapcsolódnak egymáshoz, de más esetben pedig a hímvirág virágportok-sejtjei adtak jó eredményt.

Az egyedi sejt vagy differenciált, megfelelő funkciót ellátó szövet sejtje, vagy differenciálatlan sejt (osztódó kambiumsejt,
merisztéma-sejt, esetleg proembrió). Az első esetben a sejtet előbb dedifferenciálni kell, 2,4-D, szintetikus auxin
hozzáadásával, amire a sejtosztódás megindul, és osztódó kalluszsejtek (intenzíven osztódó differenciálatlan sejtek) jönnek
létre.

Azt hiszem, legegyszerűbb a táptalaj kérdése.

A sejtszaporítási eljárás agar táptalajon történik, amelybe a növény számára fontos tápanyagokat kevertünk, és cukrot, ami
közvetlen energiaforrás és sejtépítő anyag. A makroelemek (NPK) mellett a növénynek kellenek még mikroelemek és
vitaminok, pl. riboflavin. A sejtszaporítás gyakorlata a különböző tápanyagok, de elsősorban a hormonok időben és
megfelelő mennyiségben való adagolásától válik sikeressé. Időnként a tenyészetet ki kell venni a táptalajból, és friss
táptalajba kell helyezni.

Általában egy meghatározott táptalaj, a Murashige-Skoog (MS) táptalaj használatos, a legkülönbözőbb fás szárú és
lágyszárú növények esetében egyaránt. Ez tekinthető sztenderd táptalajnak, ami készen kapható, és a legtöbb növény
számára megfelelő arányban tartalmazza a tápanyagokat. Ezért a táptalaj összeállításának feladatát nem kell magunkra
vállalnunk, többféle, megbízható összetételű táptalaj készen kapható. És vannak más, sztenderd összetételű táptalajok is.
Három ilyen, a dió mikroszaporításában használt táptalaj összetétele: 



Ha a sejtszaporodás megindult, a differenciálatlan kalluszból előbb embrió fejlődik, a hajtáskezdemény indul először
fejlődésnek, majd utána a gyökérkezdemény. 

A kialakuló diónövényke életfázisait követi tehát a táptalaj változtatása is, először az úgynevezett szaporító táptalajra van
szükség, majd a gyökereztető táptalajra. És hogy ne legyen annyira egyszerű a mikroszaporítást végzők élete, ha a szaporító
táptalajból már ki kell vennünk a növénykét, de fejletlensége miatt még nem alkalmas a gyökereztetésre, akkor egy
harmadik, úgynevezett nyújtó táptalajt kell közbeiktatnunk. 

Az embrió kialakulását 2,4 diklór-fenoxi-ecetsav segítségével stimulálhatjuk. De a gyökérkezdeményhez ez az anyag már nem
hasznos.

Jay-Allemand és csoportja úgy találta, a gyökeresedés fázisában is két fázisra osztható a diónövényke környezeti igénye,
beleértve a táptalajt is. A gyökeresedés megkezdéséhez teljes sötétség kell, de hosszabb idejű teljes sötétben a növényke
nyilván elpusztulna, ezért a gyökérnövekedés fázisában már újra fényt adtak, de ekkor a korábbi agar-alapú táptalajt, amit
esetleg gelrittel szilárdítottak, vermikulitos, gelrites táptalajra cserélték. Nyomukban ezt a módszert mások is kipróbálták, és
sok módosítással különböző eredményeket értek el. 

Úgy tudom, minden fás növény, így a dió esetében is a mikroszaporításban a gyökérképződés megindítása a kulcskérdés. A
hajtásnövekedés megindításához is, de különösen a gyökérképződés megindításához auxinnak nevezett növekedést serkentő
növényi hormon jelenléte szükséges, ami természetes körülmények között a dió osztódó szöveteiben, pl. a tenyészőcsúcsban
található nagyobb mennyiségben.



Az auxin nem a kémiai neve a hormonnak. Auxinok képződnek a növényi sejtben is, de a kutatások szerint a
mikroszaporításhoz nem elégséges mennyiségben. A mikroszaporítás akkor eredményes, a gyökérképződés akkor indul meg,
ha kívülről is kap a sejt (szövet) auxint, amit mesterségesen állítanak elő. Az utóbbi évek kutatásai annak megállapítására
irányultak, hogy in vitro körülmények között hogyan alakul a diókezdemény auxin-szintje természetesen, illetve mikor mennyi
pótlólagos auxin szükséges.

Auxinok: indol-3-vajsav (IBA) a legelterjedtebben használt auxin. És az indol-3-ecetsav (IAA), ami a triptofán nevű aminosav
dezaminálásával és dekarboxilálásával állítható elő. Mindkét auxin igen gyorsan beépül a növényi sejtbe, az adagolás után 24
órával már kielégítő mennyiségben tartalmazza a sejt. Továbbá indol-3-acetilaszpartik sav (IAAsp) és benzil-aminopurin
(BAP).

Az auxinokkal azonos hatásúként tárgyalják idevágó publikációk a citokininnek nevezett, hormonhatású anyagokat, úgymint
a benzil-adenint (BA) és a benzil-adenin-ribozidot (BAR) is.

Egyéb anyagok, mint fenolok, naftalénecetsav (NAA), poliaminok (putreszcin, spermidin, spermin), tiamin, mezo-inozit,
kinetin, zeatin, l-glutamin is szerepet kaptak a mikroszaporításokkal kapcsolatos kísérletekben.

Az embriót már említettem, a hajtástenyészethez - publikációk szerint, különböző növényeknél - tiamin és mezo-inozit
jelenléte fontos.

A gyökeresítéshez pedig naftil-ecetsav, indol-vajsav.

Az általam olvasott kísérleti eredmények arra is rámutattak, hogy a kritikus fázishoz, a gyökeresedéshez több cukor
(szacharóz) kell, viszont az ammónium-nitrát, vagyis a makroelemként adagolt nitrogén-műtrágya gátolja a gyökeresedést.
Jó hatású volt viszont az aktív szén jelenléte.

A tápanyagok rendszerint két hétre elegendők a fejlődő növényke számára, akkor új táptalajba kell helyezni.

A hőmérsékletről és a fényről nagy általánosságban az mondható el, hogy 26-30 C° szükséges, (írnak 20-25 és 18-30 C°ot is),
és napi 16 órán át erős fény (3000 lux, 8000 lux). A fény színe is fontos, a hajtáskezdemény fejlődését a kék fény segíti, a
gyökérképződést a vörös fény, vagy a sötétség.

A páratartalomnak igen magasnak, gyakorlatilag 100 %-nak kell lenni. Ezt is és a sterilitást is biztosítja, ha nevelőedényünk
- akár egy kisméretű, 7-8 cm-es lekvárosüveg is jó, 40 ml táptalajjal, - légmentesen záródik. Elvileg szén-dioxid is kell a kis
növényeknek.

A sejtszaporítással szemben kutatók is szívesebben foglalkoznak a szövetszaporítással. A kész szövettel időt lehet
megtakarítani, és sokkal jobb az eredményesség. A szaporítani kívánt növényi rész egy szövet néhány sejtjétől kezdve 35-40
mm-es növénydarabokig terjedhet. Minél nagyobb a kiindulási anyag, a hajtás-regeneráció általában annál jobb.

Legjobb eredménnyel az osztódó szövet, például a hajtáscsúcs kecsegtet. Ezt nevezik merisztéma-tenyészetnek. Rügyből is
előállítható.

A kiindulási, szaporítandó anyag megválasztásának másik szempontja a diófa kora. Tapasztalat, hogy idős diófákból kevésbé
eredményesen lehet szaporítandó sejtet, szövetet nyerni, a mortalitás sokkal nagyobb. Az idősebb diófák szöveteiben
megnövekedett mennyiségben meglévő polifenolok, különösen a hidrojuglon-glükozid, gátolják a növekedést. Ezért idősebb
fák vesszőiből, rügyeiből először - oltással, szemzéssel - fiatal dióoltványt hoznak létre, majd azt használják
mikroszaporításra. Ezt a fiatalítást szaknyelven rejuvenalizálásnak hívják.

Egy szövetdarabból 2-3 hónap alatt nevelhető apró növényke, ami akár már tőzeges perlit talajon is tovább nevelhető. A
mikroszaporítási eljárás végén a páratartalmat 100 %-ról fokozatosan 30-40 %-ra kell csökkeneteni, hogy a szaporított
növénykék edződjenek. Levegőhöz kell juttatni a növénykéket, és a hőmérsékletet lassan, fokozatosan 22-24 C°-ra kell
csökkenteni.

Egy lap a mikroszaporítás elméletéből: 



És egy népszerűsítő kiadványból: 

Eddig tartott az elmélet, most már az a kérdés, hogy ebből mit alkalmazhatunk a dió szaporításában.

A dió esetében a mikroszaporítást már kb. 1990. óta alkalmazzák, van már tapasztalat róla.  

Egy kísérletben Dumanoglu professzornő a dió éretlen termésének még folyékony dióbelét választotta kiindulási alapul. A
dióbél (cotyledon) sejtjei is testi sejteknek minősülnek, mert nem a dióbél csúcsán elhelyezkedő dió-embrió a kiindulási alap.
Mindenesetre úgy találta, hogy legsikeresebben a megtermékenyült nővirágokból fejlődő termés folyékony dióbelének sejtjei
használhatók fel, a nővirág termékenyülése utáni 8.-12. hetek között. Rosszabb volt az eredmény a nem termékenyült
nővirágokból apomiktikusan fejlődött termések sejtjeinek felhasználásakor.

Két kép Dumanoglu professzornőtől: 



 

A sejtszaporítás eredményessége változó, Dumanoglu említett kísérletében legfeljebb 10 %-os eredményességet ért el.
Későbbi kísérleteiben a mikroszaporítás sikerét növelő tényezőket kereste.

Köztudott, hogy a dió csírázásához, az embrionális diócsíra megindulásához előzetesen a szövetek kiszárított állapota
szükséges, és megfelelő hidegmennyiség. Dumanoglu kísérletei tisztázták, hogy nemcsak a csírázáshoz, hanem a szomatikus,
testi sejtek aktiválódásához, szaporodásuk megindulásához ugyanezek a tényezők szükségesek.

A száraz állapotot nemcsak légszárazsággal lehet elérni, hanem tömény sóoldattal is, ami kiszívja a vízt a szövetekből.
Konyhasón kívül különböző magnézium- és cinkvegyületeket is megvizsgált.

Ami a hideget illeti, 2-4 C°-on néhány nap is eredményt hozott.

Már 45 %-os eredményességet is elért.

A. Dandekar és kutatócsoportja ugyancsak a még folyékony dióbél testi sejtjeiből indult ki, alanynak való állományok
kiválasztása céljából. Azt emelik ki, hogy ezek a sejtek általános sejtek, jobbak, mint pl. a levél differenciált sejtjei.
Módszerük leírása hosszú és nehéz, benne újdonságot az képvisel, hogy már a sejttenyésztés során fejlődő diónövénykét, még
a petri-csészében fertőzik talajlakó baktériumokkal (Agrobaktérium), amelyekkel szemben ellenálló alanyt kívánnak nevelni.
Amelyik növényke túléli, az rezisztens, nem a csemetekertbe kiültetett állományból kell válogatni. Olcsóbb, megbízhatóbb,
gyorsabb, mint ha hagyományosan keresnének baktériumellenálló alanyt.

Chilei kutatók - Avilés és társai Concepciónban - 2009-ben diólevél-darabokból indultak ki, és céljuk általános sejtek,
kalluszsejtek létrehozása volt. De azzal szemben, amit fentebb írtam, nem bontották és rázatták szét a levélsejteket, hanem
táptalajba helyezve, hormonokkal a levélszövetet bírták sejtosztódásra. A levéldarabka szélén kezdtek a sejtek osztódni. 

A látott négy, osztódó levéldarab négyféle táptalajon lett kinevelve, a táptalajok összehasonlítása is célja volt a kísérletnek.
Sorra: MS (Murashigue-Skoog), DKV (Driver-Kuniyuki-Walnut), BTM (Broadleaves Tree Medium), WPM (Woody plant
Medium). Az eredményt látjuk. Megjegyzendő: Az apró fehér vonalak 0,25 cm-esek.

A fő eredmény szemmel látható: Tömegesen nyerhetők mikroszaporításra alkalmas általános sejtek, igen kevés kiindulási
anyagból.

Szövetszaporításra belga és luxemburgi kutatók leírtak a dió mikroszaporításával kapcsolatban egy eljárást, ami sikeres
gyökérképződéssel kecsegtet. Ennek lényege, hogy a gyökereztetendő anyagot agar táptalajon 7 napig sötétben tartják, és
indol-3-vajsavval (IBA) kezelik. Majd ennek a koncentrációját csökkentik, és indol-acetilaszpartik-savat is adnak hozzá,
valamint poliaminokat, mintegy 60 órán át, majd ezek koncentrációját is csökkentik, több napon át. És amikor a
gyökérképződés megindul, ezeket az anyagokat eltávolítják.

Vagyis a mikroszaporítás során a növekedési hormon változó mennyiségére van szüksége a növénynek. A sejtosztódás és
differenciálódás szakaszában a növény számára csak minimális mennyiségű auxin kell, a gyökérkezdemény megindulásához



és a gyökérnövekedéshez több. A poliaminok szükségessége, jelenléte még nem kellően tisztázott. Az viszont biztos, hogy a
dió gyökérképződéséhez pótlólagos auxin kell.

Vagy más segítség. Caboni és munkatársa Rómában Agrobacterium rhizogenes talajlakó baktérium hozzáadásával sikeresen
növelték a dió szövettenyészet gyökérképződését. (Ez a baktérium nem azonos az említett Dandekar-kísérlet
agrobaktériumával.)

A szövetszaporítás eredményesebb, mint a sejtszaporítás. A dió, de más fás növények esetében is megfigyelték, hogy
gyökérszövetből eredményesebben lehet új növényt nevelni, mint például levélszövetből. Ehhez természetesen a nemes dió
saját gyökere szükséges. A gyökérszövetből való in vitro nevelés jóval eredményesebbnek bizonyult, mint a gyökérdugványok
hagyományos nevelése. 

A gyökérszövet mellett eredményesen nevelhetünk diófát a hajtáscsúcsból is. Az aktívan szaporodó, növekvő hajtáscsúcs
gyakorlatilag sterilnek, baktérium- és vírusmentesnek tekinthető.

Egy ausztrál diótermesztési kutató azt ajánlja, hogy szövetszaporítással állítsunk elő dióoltványokat. Módszere a következő:

Hagyományos módon szemezzük be az alanyt nyári zöldszemzés módszerével. Rövid idő múlva, mihelyt a rügy az alany
szövetével összeforrott, és éppen megindul növekedni, metsszük ki a beszemzett vessző kis darabját. Mikroszkóp alatt
szeleteljük fel a szemet és a hozzáforrott hajtásrészt vékony szeletekre. Így sok olyan 'diószövetet' kapunk, ami az alanyból és
a nemesből is tartalmaz részeket. A szeleteket helyezzük agar táptalajra, lássuk el tápanyagokkal, hormonnal.

Eredményesnek mondja ezt a módszert, rövid idő alatt sok oltványt nevelhetünk. Az oltványnak akkor van értelme, ha az
alanynak a nemeshez képest előnyös tulajdonságai vannak a leendő termőhelyen. Ilyen lehet például, ha a nemes érzékeny a
termőhelyen előforduló gombás fertőzésekre. Vagy egyébre.

Nematódákra, valamint a diógyökeret támadó gombákra a nemes diófajta érzékenyebb lehet, mint a kipróbált - vagy akár a
vegyes - dióalany.

És ellenkezőleg, az alany-dióknak, például a feketediónak külön előnyük a nemes diófajtákkal szemben, hogy
hiperérzékenyek a dió gyűrűsfoltosság vírusára. Vírusfertőzés esetén tehát a fertőzött csemete már a faiskolában kiemelhető,
elpusztítható, nem kell kiültetés után több évvel a teremni kezdő diófát kivágni.

Nem elhanyagolható erénye a szövetszaporított dióoltványoknak, hogy az alany egyenletes. Amit annyira hiányolunk a
hagyományos, magról kelt dióalanyok esetében. Tehát a legjobb dióalany-egyedeket klónozhatjuk.

De ha nem akarunk dióoltványt nevelni, akkor is a nyári zöld rügy felszeletelését és szövetszaporítását ajánlja. Előnyként
említi, hogy az így szaporított diócsemeték kiemelkedő életképességet, növekedést mutatnak.

Egy svájci szövettenyésztési próbálkozást mutat a következő kép. A kiindulási anyag diófavessző, és annak rügyeit hajtatják
mesterséges körülmények között, üvegek alatt, mint mondják, inkubátorban, ahol a hőmérséklet és a páratartalom
biztosítható. 

Daniel Lineberger texasi kutató arra biztatja a fás növények mikroszaporítása iránt érdeklődőket, hogy nyugodtan vágjanak
bele a saját kísérleteikbe.

Induláshoz nem sok minden kell: egy autokláv vagy más sterilizátor, pontos mérleg a vegyszerek mérésére, vegyszer- és
üvegáru készlet, táptalaj.



Mielőtt a Lineberger-ajánlást folytatnánk, álljunk itt meg egy pillanatra. Miért kell a sterilizálás, és hogyan sterilizáljunk? Az
természetes, hogy az eszközöket fertőtlenítjük, mintha műtétre készülnénk, a vegyszerek pedig eredeti csomagolásukban
sterilnek tekinthetők. De mi van a diósejttel vagy -szövettel, ami fertőzött lehet, és ha hőkeszelnénk, elpusztulna?
Természetesen, nem fertőtleníthető, de bő, folyó vizes mosással, amit megismételhetünk, a fertőzöttség csökkenthető. Ez a
mosás más célt is szolgál. A dió szöveteiben nagy mennyiségben találhatók fenolok, amik a csírázást, a növekedést gátolják.
A mosás ezek mennyiségét csökkenti. Most visszatérhetünk a Lineberger-ajánláshoz.

Lineberger szerint a mikroszaporítás gyakorlatában a szűk keresztmetszet a gyakorlott szakember. Ha a gyakorlottság
megvan, a többi tényező már nem jelent komoly nehézséget. Gyakorlottságot pedig csak gyakorlással lehet szerezni.
Faiskolások számára ez a jövő útja.

És diótermesztők számára is, akik nem akarnak sokmillió forintot fizetni csak a szaporítóanyagért. 

Szerintem is foglalkoznunk kell a dió mikroszaporításával, legalábbis próbálkoznunk. Az említett négy dió-mikroszaporítási
ismertető egyike se részletezi a pontos eljárást, ami dió esetében sikerre vezetett. Valószínű, hogy négy különböző módszer.

Ha próbálkozunk, lehet, hogy egy ötödiket, jobbat találunk.

A táptalaj összeállításának nehézségétől nem kell visszariadnunk, azt készen megvehetjük. Vegyszereket kell beszereznünk,
de nem sokat. Az auxinként használatos anyagokból a hajtáskezdemény-nevelés során 0,1 mg/l koncentrációtól indulva
legfeljebb 1,0 mg/l koncentrációig növelhetjük az adagot. Vagyis kezdetben alig kell vegyszer, amíg egy adott dióegyed sejtjei
vagy szövetdarabjai esetében eredményt nem érünk el. Lépcsőzetesen változtatott adagokkal kísérletezhetünk. A
gyökereztetéshez nagyobb adag, kb. 1,0 mg/l a kiindulási érték.

A mikroszaporításhoz használatos kémiai anyagok, például a növényi hormonok ma már kereskedelmi forgalomban
kaphatók, és nem is megfizethetetlenek. Az IBA-ból például 5 g-ot már 40 euróért adnak, az IAA viszont jóval drágább, 100
mg 270 euróba kerül.

Ha kiindulási anyagunk hajtáscsúcs vagy más szaporító szövet, mikroszkópot se kell vennünk. Az üvegáru pedig ingyen van,
a vissza nem váltható lekváros üvegekből. Autoklávnak egy kuktafazék is jó.

Szaporító berendezést viszont barkácsolnunk kell. Egy akkora kamrát, ami megfelel igényeinknek. Amiben tökéletes
megvilágítást és egy hőszabályozóval ellátott fűtőszállal állandó meleget tarthatunk.

Azt már én teszem hozzá, hogy a mikroszaporításhoz természetesen laboratóriumi helyiségként használható mellékhelyiség és
a felneveléshez egy apró üvegház is kell.

Mikroszaporítás útján bármilyen, nekünk tetsző diófáról szaporítóanyagot nyerhetünk, legyen az vörösbelű vagy fürtös vagy
Szent János-dió.

Jó kísérletezést, jó diónemesítést!

Már így is le vagyunk maradva, mert az első, mikroszaporított diófák kísérleti ültetvényekben már közel húszévesek.
Spanyolországban már - a világon elsőként - üzemszerűen folyik a dió mikroszaporítása. López spanyol szakember 2001-ben
már 140 hektáron, 20000(!) mikroszaporított diófát ültetett. Öt kaliforniai fajtával dolgozott, a csemeték 10 cm-es méretet
elérve kerültek kiültetésre, öntözött körülmények közé. A kiültetett csemeték mindegyike elérte az első évben a 140 cm-es
magasságot. A második évben az öt fajta növekedése eltérő volt, de a fajta átlagnövekedését mind az öt fajta meghaladta.

A mikroszaporítással mások is, sok helyen próbálkoznak. Az eredmények nagyon vegyesek. Vannak egybehangzó, de eltérő
publikációk is.

Érden a kiindulási anyag az egyébként is szaporításra használt anyafák vegetatív anyaga. Táptalajnak az említett MS mellett
a DKW (Driver-Kuniyuki) táptalaj agarral szilárdított változatát találták eredményesnek.

A diókutatóknak - úgy látszik - az a fő problémája, hogy a dió mikroszaporítás megbízható módszerét nem egy kutató, hanem
egy gyakorló szakember dolgozta ki. Aki azután nem publikálta, üzleti titokként kezelte, és húsz éve profitál belőle.

Most, 2013 tavaszán kaptam meg Lukas van Zyl összefoglaló tanulmányát, amiben megerősíti, hogy a spanyol
mikroszaporításnak világraszóló hatása van. A Délafrikai Köztársaságban kiültetésre kerülő dióoltványok gyakorlatilag
mind importált, szabadgyökerű spanyol mikroszaporított csemeték. Egy hibája van ezeknek a diócsemetéknek, az, hogy
amikor Délafrikába érkeznek, még csak 5 mm vékonyak, fejletlenek, kiültetésre nem alkalmasak. De ez nem baj, egy évet



úgyis karanténban kell nevelkedniük, az esetleges zárlati betegségek, kártevők kiszűrése céljából.

Jelenleg úgy látszik, a dió annyiban is speciális növény, hogy nem fog sikerülni egy minden fajtára, eltérő körülményekre
alkalmazható mikroszaporítási módszert kidolgozni, de egyes konkrét körülményekre, konkrét diófajtákra igen, és ha
általában nem is, de konkrétan, egyes esetekben megteremthető lesz a termőhelyhez és művelésmódhoz igazodó, egységes
alanyú ültetvények létrehozása.

Egy francia diófaiskolásnak is sikerült a dióalanyok üzemi méretű mikroszaporítása.

A mikroszaporított anyag kiültetése a mesterséges kultúrából további hajtatóházi nevelésre: 

 

Már évközben is látszik a jó gyökérfejlődés, és egyéves korában a mikroszaporított alany gyökérzete sokkal fejlettebb, mint
a hagyományosan nevelté. 

 

Végül a mikroszaporított alanyú diócsemete oltás után, egyéves további neveléssel: 

Ma még be sem látjuk, mennyi lehetőség van a dió mikroszaporításában.

Például irániaknak (vahdati, Rezaee és egy harmadik társuknak, a neve most nem jut eszembe) sikerült gyenge növekedési
erélyű diót mikroszaporítaniuk. Talán egy újfajta, intenzív művelési mód kiindulópontja lehet. A két képet együtt tették közzé,
alul a gyökeres mikro-diófa, felül pedig a tovább nevelt, de szabadba még ki sem ültetett változata, amely már csemete-
korában is virágzik. 



Kéretik Iránt nem lenézni, jóval előttünk járnak.

Kaliforniai tapasztalat, hogy a mikroszaporított diócsemete - ellenőrzött kísérletek szerint - a saját gyökerén gyorsabban
növekszik, hamarabb nagyobb termésre képes, mint az azonos korú oltvány. Ez az előnye. A hátránya pedig az, hogy
gyökérgombákra és fonálféregre érzékenyebb, tehát a konkrét kísérlet konkrét 10 éve alatt a mikroszaporított állományban
több károsodás, pusztulás következett be, és végeredményben a mikroszaporított állomány nem termett több diót, mint a
kontrollként ültetett oltványok.

Persze, ez az eredmény egy adott kísérlet eredménye, egy diófajtánál (Chandler), egy adott alannyal összehasonlítva (paradox
dió), egy adott fertőzöttségű termőhelyen. Más körülmények között más eredményt kapnánk.  

A legújabb szaporítási mód

Koreaiak (H. Suk-In, L. Moon-Ho, J. Yong-Seok) dolgozták ki, annak érdekében, hogy a diószaporítás eredményesebb
legyen. Epicotyls technique-nek nevezték el. Lényege, hogy rögtön az alany csírázása, kelése után oltanak, hasonlóan, mint
nálunk idehaza újabban a dinnyepalántát. Amikor az alany 5-10 napos, olyan oltócsappal oltják be, ami 1-2 rügyet tartalmaz,
és 3-6 cm hosszú.

Az alany-növénykét mintegy fele magasságban vágják el, a vágatnál egy hasítékot ejtenek függőlegesen, és beleillesztik az
oltócsapot. Végül műanyag szorítókapoccsal rögzítik. 

  

Oltás után minden oltványra polivinil borítót helyeznek, hogy megvédjék az oltványt a kiszáradástól. 25-27 C°-on tartják, 80-
85 %-os páratartalmon. 

 

Az oltócsapon lévő nemes rügy 10 nap elteltével megreped. Amikor a rügyből előtörő hajtás 3-5 cm-es, a borítást leszedik.
Amikor pedig az új hajtás erőteljes növekedésnek indul, a hőmérséklet csökkenthető, és intenzív gondozás mellett az oltvány
természetes körülményekhez szoktatható. Persze, ekkor már az üvegházon kívül is elég melegnek kell lenni. Kiültethető. 



65-87 %-osak az eredések. A februári oltás eredményesebb, mint a márciusi, áprilisi. De azt, hogy hogyan lehet ilyen korán
csíráztatni a diót, nem közölték.

Ezt az oltási módszert, a csírázás utáni oltást Magyarországon nem alkalmazzák. De a kínaiak már átvették, és oktatják is.
Egy kínai tankönyv ábrája: 

Mindezt komolynak mondható, tudományosnak mondható anyagokban olvastam a kelés utáni oltásról. Jó, jó, szép, szép, de
hogy működik ez a gyakorlatban?

Remekül! Nagyüzemileg. Egy gyakorlati fénykép Koreából: 



Figyeljük meg, - a fölsőbb képeken is látszott, - gyakori, hogy csúcsrügyes oltócsapot is használnak. Virágzik, nem virágzik,
nem érdekes, de a csúcsrügyből fejlődik a legerősebb hajtás.

És a szaporítóházak részlete, ahol a csemetéket továbbnevelik: 

 

 

A diócsemete előkészítése ültetésre



Láttuk, a diócsemete nevelése sok munkával jár és időigényes. Számítsunk arra, hogy az
alanyt is, az oltványt is két évig kell nevelnünk, tehát négy év munkája van az ültetésre
kerülő diócsemetében.

Ekkor a csemetét suhángnak vagy koronás oltványnak nevezzük. A suhángon nincsenek
elágazások, a koronás oltványon vannak. Árban nem szokott különbség lenni köztük, és
gyakorlati tapasztalatok alapján számomra szimpatikusabb a suháng, mert kiültetés után
úgy tudom metszeni, ahogy akarom, nem kell tekintettel lennem kialakuló vázágaira,
alacsony szétágazására. Egy előadásában Szentiványi professzor is a suháng mellett
foglalt állást, a csemetekori koronát hátránynak minősítve.

Hivatalos előírás szerint a 100 cm-nél hosszabb suháng számít elsőosztályúnak.

Kétéves oltványok egy faiskolában: 

A diócsemete magassága nem döntő tényező. Jó, ha jól fejlett, de fontosabb, hogy a gyökérzete legyen minél dúsabb,
vékonyabb gyökerekkel is jól ellátott. A gyökérnyak átmérőjére vonatkozóan a hazai előírás 6-9 mm, de ez elég kevés, a
gyakorlatban ennél egészségesebb csemeték kerülnek forgalomba. 



A következő képen egy szlovéniai faiskolai lerakat eladatlan, kimaradt diócsemetéi látszanak. Ezek a lerakatban még egy
évet erősödnek, eladás előtt. Megjegyzem, a hazai kínálat minősége lényegesen jobb. 

A faiskolából október 10-e előtt ne kezdjük meg a kitermelést, hogy a törzs, a hajtások minél jobban beérjenek. Ez idő előtt
kitermelt csemetét ne is vásároljunk! Viszont ez után ha lehet, a kitermelt, vásárolt csemetét azonnal ültessük el.

A faiskolák általában nem csak dióval foglalkoznak. Ha az őszi munka bármilyen, akár időjárási ok miatt késik, rendszerint
a diócsemete felszedése marad utoljára. Vagyis novemberre. 

A kitermelt diócsemetét ötösével szokták kötegelni, a másodosztályúakat tizesével. A jól fejlett diócsemetéből 5 db együtt már
elég nehéz, főleg, ha egész nap azt kell emelgetni. 

 

Diócsemete kiemelő lánctalpas célgép kicsiben (Svájc) és nagyban (Kalifornia) munkája: 





 

 

A faiskolából kitermelt csemetéket akár faiskolai lerakatban, akár a leendő gazdájánál kerül tárolásra, azonnal vermelni
kell, vagy hűtőtárolóba helyezni, akkor is, ha hamarosan ültetésre kerül. Hűtőtárolóban 0-+2 C° közötti hőmérsékleten és 95
%-os relatív páratartalmon kell tartani, a vermelés pedig akkor megfelelő, ha a vermelő közeg (föld, homok, perlit, stb.)
rögmentes és állandóan nyirkos, és a gyökérzetet hézagmentesen fedi. A gyökérzet vízben legfeljebb 1-2 napig állhat
károsodás nélkül, a vermelő vízzel való elöntését - akár a tavaszi hóolvadás idején is - meg kell akadályozni. A gyökérzetet a
vermelő anyag teljesen fedje be, és ha a kiültetés nem történik meg ősszel, a kemény fagyok beállta előtt a vermelő anyagot
annyira meg kell vastagítani, hogy a gyökérzetet ne érje -10 C°-nál erősebb hideg. Az a helyes, ha a vermelőben a csemetéket
- akár kötegelve - kissé megdöntve helyezzük, és a törzs alsó részét is befedjük.

A helytelenül tárolt csemete sokszor károsodik, kiültetésre alkalmatlanná válik.

Ha megfagy, a rügyek és a rügyalapi rész megbarnulnak, elhalnak. A tünetek a gyökereken és a vesszők vékonyabb részein
összefüggő felületen jelentkezhetnek, a törzsön és a vesszők vastagabb részein gyakran csak foltokban.

Ha kiszárad, a kéreg megráncosodik. A belső szövetek száraz tapintásúak. A vízhiány következtében a csemete
életfolyamatai állnak le.

A fagy és a kiszáradás egyaránt járulékos betegségekkel járhat. Az elhalt részeken szaprofita gombák telepedhetnek meg,
amelyek tovább károsítják a csemetét. Jelenlétükre a penészbevonatból következtethetünk.

A munka eredménye, egy első éves, kiültetett diócsemete: 



 

Konténeres oltványok

Tisztelt Kollégám, a faiskolások, köztük kiemelten a diófaiskolások a világ legtalálékonyabb emberei, ha arról van szó, hogy
a fiatal facsemetének minden jót megadjanak, amire annak szüksége van. Például arra, hogy a gyökere állandóan földben
legyen. Ezért találták fel a konténeres csemetenevelést. J. Monier francia faiskolás nem volt elégedett a korabeli nevelő-
edényekkel, ezért - mellesleg az építőipar nagy örömére - feltalálta a vasbetont, és abból készített konténereket.

A diócsemete-nevelésben konténernek nem a köznapi értelemben használatos konténereket nevezik, hanem - a diósok
műveltségi szintjére tekintettel - visszanyúlnak a szó eredeti, latin gyökereihez, és minden olyan edényt konténernek
neveznek, amiben a diócsemete gyökere földdel együtt elfér. 

A konténer lehet szilárd, de lehet egy darab fóliából hajlított, ragasztott edény is, legalább 8 literes, leginkább fekete fóliából,
hogy gyűjtse a meleget. De jó a kép szerinti textilszatyor is. 



Konténeres neveléssel egyrészt egy átültetés maradhat el, annak minden kézi munkájával, a másik nagy előnye, hogy az
ültetési szezon nem korlátozódik az év vegetációs időn kívüli részének fagymentes idejére, hanem a vegetációs időben is
ültethető a diócsemete. Ez utóbbi előny a nagyobb. A természettől távol élő városi ember, aki ugyanakkor mégis szeretne
magának a hétvégi telkén egy diófát, hideg novemberi vagy márciusi időben nem szánja rá magát, hogy diócsemetét
vásároljon, ültessen. Májusban jut eszébe, és milyen jó, hogy konténeres diócsemete kapható, ültethető akkor. 

Tehát főleg a fogyasztói kereslet indukálja a diócsemete konténeres nevelését.

Foglaljuk hát össze, mik a konténer előnyei a szabad gyökérrel szemben, vevői, felhasználói szemszögből.

Először is, csökkenthető, akár teljesen elkerülhető a csemeték átültetéskori megrázkódtatása (vagy aki idegen szóval jobban
szereti, a stressz, a sokk).

Konténerben eleve jobbak a gyökérfejlődés feltételei. Jobban adagolhatók tápanyagok, víz, jobb a gyökerek
szellőzöttsége, és melegebb a talaj, mint szabadföldön. A gyökerek nagyon fontosak acélból, hogy a kiültetés pillanatától
kezdve kellő mennyiségű vízzel és tápanyaggal láthassák el a csemete zöld részeit.
Ha a konténer anyaga lebomlik a földben, ültetéskor egyáltalán nem károsodnak a gyökerek, mert a csemetét ki se kell



emelni az edényből.
Nem kell a hűvös őszi vagy tavaszi időben ültetni, amikor a gyökereket inkább fertőzik a talajlakó gombák, hanem
ültethetünk melegebb, szárazabb talajba is.

Másodszor, az ültetés ideje teljesen a gazdától függ.

Tavasszal, nyáron, ősszel, bármikor.
Sok csemetét ültethetünk egyszerre, a később ültetésre kerülőknek se szárad ki a gyökere.
Vásárláskor a vevő egyenesen a helyszínre viheti a csemetéket, nem kell vermelni, vagy hűtőben tárolni.
Ha konténeres alanyt vásárolunk, akár saját diófajtát is olthatunk rá.

Harmadik előnye a konténeres csemetéknek, hogy a csemete nem növi túl az ültetéshez ideális méretet.

A konténerekben dúsan fejlődnek hajszálgyökerek, szemben a szabad gyökerű csemetével, amely sok esetben a
főgyökér növelésére fordítja energiáit.
A konténer visszafogja a gyökérfejlődést, tehát a hajtásfejlődés se lesz túl nagy.

Gyomirtási szempontból is előnyösebb a konténer.

A konténer földjébe kevert szervesanyag megköti a rápermetezett gyomirtószert, az nem szivárog a mélybe, a
gyökerekhez.
A gyomirtószer a konténerek közé, a műveletlen talajra is permetezhető, nem kell a diócsemetéket közvetlenül
permetezni.

A felsorolt előnyök egy külföldi diótermesztési szakújság - ugye, hihetetlen, de ilyen is van, - olvasói leveleiből lettek
összeválogatva. De vannak a konténernek hátrányai is, ugyanazon olvasók szerint.

A vevőnek legtöbbször kisteherautóval kell menni diócsemetét venni. Mi van, ha nincs neki?
Konténeres diócsemete nem rendelhető csomagküldés formájában.
És a lgfontosabb: Konténerben a diócsemete gyökere gyakran körkörösen nő. Ami nagyon rossz.

Tisztelt dióbirtokos Kollégám, tudomásul kell vennünk, hogy akárhányszáz, akárhányezer diócsemetét ültetünk is,
kisebbségben vagyunk az egy-egy diócsemetét vásárlókkal szemben. Ezért terjed a konténeres csemete. Nekünk sokkal többe
kerül a konténeres csemeték szállítása, és hátrány az is, ha nem látjuk a csemeték gyökerét, egészségesek-e. Nekünk tehát a
szabadgyökerű csemete jobb. 

 

Most egy kicsit a konténeres nevelés gyakorlati részéről. A módszer nem új, Szentiványi Péter munkásságának kezdeteitől, a
korai 1950-es évektől már alkalmazta.

A konténer anyagának kiválasztásában tág tere van a fantáziának. Ne ragadjunk le a legáltalánosabb műanyagcserepes vagy
műanyagfóliás megoldásnál. Házilag újságpapírt is használhatunk, ami köré vékony dróthálót kötünk. Mindkét anyag
elbomlik a talajban, de arra ügyeljünk, hogy a drótháló könnyen rozsdásodó legyen. A dróthálón addig is átférnek a
gyökerek. Több szempontból előnyösebb, ha úgy ültethető a csemete, hogy a konténerből nem kell kiszedni (gyökérsérülés,
száradás, stb.).

A konténeres nevelés nagyon jó a kézben oltott oltványokhoz.

A télvégi kézben oltás, majd izzasztás után hűvös helyen tárolt oltványokat minél előbb konténerekbe helyes ültetni, és olyan
helyre, pl. fűtött fólia alá elhelyezni, ahol nem fogja fagy érni. Az ültetőközeg többféle lehet, végső esetben jó minőségű föld is
megfelel.

A konténeres oltványok nevelhetők egész éven át fólia alatt, de fólia alatt mindig párásabb a levegő, ezért a csemetéket
veszélyeztető sokféle gombabetegség ellen sűrűn kell permetezni. Ha az időjárás miatt nem kell a fóliát lezárni, a szellőztetés
is állandó legyen.

Egyébként gyomtalanítani is gyakran kell, műtrágyázni is, és öntözni, bő vízzel. Tősarjazni és kötözni ugyanúgy kell, mint a
szabadföldön nevelt csemetét. Amikor a hajtások 20 cm-esek, válasszuk ki azt az egyet, amit meghagyunk, ami a törzs lesz.
Az oltócsap csonkját vágjuk le, helyét kenjük be sebkezelővel.



A nyár második felében már ne műtrágyázzunk, hogy őszre a hajtásunk jól beérjen. Augusztusban már akár ki is ültethetjük
végleges helyükre, ez azzal az előnnyel jár, hogy előbb gyökeresedik be, mint a novemberben ültetett szabadgyökerű csemete,
így a következő évi fejlődése jobb lesz. Nem beszélve a következő tavaszi ültetésűekről. 

Ha konténeres oltványt ültetünk ki, arra mindig ügyeljünk, hogy a gyökereken lévő föld egyben maradjon, a gyökerek
ültetéskor ne sérüljenek. Az ültetőgödör mélyebb legyen, mint a konténer nagysága, hogy a végleges helyre ültetett csemete
ne kerüljön magasabbra, mint volt. A kiszáradás veszélye miatt. Ugyanezért ültetés után helyes a csemeték tövére földet
húzni, vagy mulcsozni.

Az ültetés utáni azonnali, bő vizes öntözéssel elősegíthetjük a hajszálgyökerek tapadását a talajszemcsékhez.

Persze, karózni is kell a kiültetett csemetéket.

 

 

Dió-faiskolák itthon és külföldön

A hazai diófaiskolák az állandó változás állapotában vannak. Mindig mennek tönkre és mindig alakulnak újak. Most (hadd
ne mondjam, mikor) 17-en vannak. A diócsemete iránti igényt vagy kielégítik, vagy hiány van. Az újabb fajtákkal vagy
foglalkoznak, vagy nem. Évről évre változik, nehéz nyomonkövetni, csak győzze az ember a fejét kapkodni.

Mint említettem, Magyarországon az Érd Elviramajori telephelyű Gyümölcs- és Dísznövény Kutató Termesztő Kht a
legnagyobb diócsemete-előállító. Közelmúltbeli nyugdíjba vonulásáig mintegy 50 éven át dolgozott itt dr. Szentiványi Péter, a
hazai diónemesítés atyja, akinek tevékenységét csak egyértelmű elismeréssel illethetjük, mert - egyéb kutatásain túlmenően -
az általa kinemesített diófajták hazai viszonylatban igen jól beváltak. Jól teremnek, diójuk minősége felveszi a versenyt
bármely híres Grenoble-i vagy kaliforniai dióval.

Az érdi telepen - csakúgy, mint az országban mások is - a nemes magyar fajtájú diócsemeték nevelésével foglalkoznak. A
telep csemetekínálatából: 



   

  

Érden konténeres diócsemete is kapható.



 

Tisztelt diótelepítő Kollégámnak nagyon ajánlom, ha diócsemete iránt érdeklődik, látogasson el Érdre, és nemcsak figyelmes
tájékoztatásban részesül az intézet dolgozói részéről, hanem a diócsemete nevelését is megtekintheti. Elviramajort úgy lehet
megtalálni, hogy Érdről a régi balatoni úton (mai 70-es úton) kimenet Martonvásár irányában az első vadgesztenyesoron kell
balra fordulni.

Az érdi kutatásokat nagyon későn követte az alsószentiváni Szentiványi diófaiskola megindulása. Specialitásuk, hogy nem
csak a magyar szelektált alapfajtákból, hanem főleg a továbbkeresztezett diókból áll kínálatuk. De igény szerint bármi másra
(más fajták, feketedió alany, dísz-dió, stb.) is képesek.

Első éves alanyok: 



Konténeres oltványok: 

Szabad gyökeres csemeték: 



Igen jó minőségűnek mondják Ceglédbercelen a Jaksics faiskola diócsemetéit. A faiskola- ugyanúgy, mint a honlappal
rendelkező többi hazai diófaiskola is - az interneten is megtalálható, de a honlapján szereplő címek közül a ceglédit kell
keresni, ott van a faiskola, Ceglédről kifelé a sorompó után rögtön jobbra. Hamarosan már oldalrügyes hazai fajtákkal is
rendelkezni fognak. 



Jó diócsemetéket állít még elő Debrecenben a Hunyadi Kft, de sajnos, nem eleget. Orosházán és Nyíregyházán pedig sajnos,
megszűnt a diócsemete-előállítás.

Vannak kisebb magántulajdonú faiskolák is, közülük csak Lantos András konténeres diócsemetéit ismerem. Állítólag Gara
Miklós is termel diófacsemetét Látrányban, és olyan értesülésem is van, hogy Rákóczifalván hosszabb szünet után újból
megindult a diócsemete-előállítás, sok nehézség árán. Rákóczifalván a nagyobb faiskola Süveges úr tulajdona, a kisebb pedig
Szőke úré.

Mielőtt a legutolsót is ajánlanám, egy tipp: Tisztelt diófaültető Kollégám, ismeri a dunaföldvári Németh-faiskolát? Nézze meg,
milyen diócsemetéik vannak!

Tárnokon a Jáky-faiskola kínál konténeres diócsemetéket. Képek a faiskola kínálatából: 



Megjegyzem, nekem a konténeres diócsemetékkel nem volt szerencsém. Az még csak hagyján, hogy drágább és nehezebben
szállítható. De az már bosszantó, hogy 8 db-ból 3 db eredt meg, a többinek a gyökerét a következő évi pótláskor kézzel ki
lehetett húzni a földből.

A másik lehetőség, hogy saját dióültetvényünket saját nevelésű oltványokból telepítsük. Nem könnyű munka, de mint a Tóth-
család Fülek melletti, saját nevelésű oltványai is mutatják, nem reménytelen. Előzetes faiskolai gyakorlat nélkül, de nagy
önbizalommal és lelkesedéssel megoldható, akkor is, ha a faiskolának szánt földterület műveltsége, kultúrállapota nem volt
ideális. Gyakori kapálás, többszöri öntözés, növényvédő permetezés meghozza az eredményt. 

A sajátkezűleg oltott oltványok eredése igen magas, több mint 80 %-os. A munkához az egyik legjobb magyarországi
szakember segítségét is igénybevették, így kb. háromezres csemetelétszámmal rendelkeznek. A képen a diócsemeték az első
éves fejlődésen túl vannak, és egészségesen indulnak a második faiskolai tavasznak. 



 

Vannak külföldi faiskolák is, ha tisztelt diófaültető Kollégám egzotikus diókra vágyik.

Franciaországban Grenoble-tól 30 km-re nyugatra Polienas helységben működik a Desbrus család diófa-iskolája, Pepinoix
néven. A faiskolában évi 15.000 db csemetét tudnak előállítani, INRA-CTIFL-minősítéssel. Fajtáik: Franquette, Lara,
Fernor, Parisienne, Ronde de Montignac, Meylanaise, Fernette, Ferjean, Mayette, Serr, Bijou, stb. Faiskolai termelésüket 52
ha-os termő dióültetvény egészíti ki.

A franciák közül a Payre faiskola nemcsak azzal érdemel figyelmet, hogy az összes diótermő francia
fajtát szaporítja, (valamint néhány kaliforniait is,) mindet a Lozeronne francia alanyfajtára oltva,
hanem azzal is, hogy erdészeti célú diókat is nagy mennyiségben kínálnak. Feketediót is, hibriddiót is a
közönséges dió mellett. Az általuk szaporított hibriddiók anyai ágon feketediók, apai ágon közönséges
diók. Korszerű technikával, in vitro tenyészettel rendelkeznek, és külföldre is szállítanak.

A vállalkozás székháza: 



A faiskola tulajdonosa (piros ingben) - a rossz idővel se törődve - rendületlenül adja a szaktanácsot. 

Diótermesztési célú fajták kínálata: 



Alanynak nevelt Lozeronne diók júniusban. 

Reklámképek az első és a második éves oltványokról. 



A valóságban így néznek ki júniusban a kiültetett első éves oltványok. 

Moldáviából az AMG Kernel cég faiskolájáról van tudomásom. Nagy faiskola, évente 300.000 diócsemetét értékesít. Fajtái a
legjobb, nemesített szovjet és moldáv oltványok: Chisinau, Calarasi, Corjeuti, Schinoasa, Cazacu, Cogalniceanu, Costiujeni
(korábbi szovjet nevén Kosztjuzsenszkij). Szoroka városa közelében, a dnyesztermenti mélyrétegű öntéstalajokon, nagyon jó
minőségű földeken dolgoznak. Saját, árutermelő dióültetvénnyel is rendelkeznek, ami jelenleg kb. 500 ha területű, de
minimum 1000 hektárosra tervezik fejleszteni. 



A cég oltótelepe: 

Moldáviában több, nagyobb diófaiskola is működik, közülük a Makler nevű kizárólag francia diófajtákat szaporít. 



Ukrajnában, Kiev közelében, Voznyeszenszkben működik az "Orehovüj Szad" (Dióskert) nevű faiskolai vállalkozás. Az
elismert ukrán diófajtákat, köztük a nálunk is nagyon keresett Bukovinszkaja Bomba fajtát szaporítják, nagy tételben.

Oltványaik kiültetés előtt: 



Még egy ukrán diófaiskola. Krim, Szimferopol. 

Dániában Lars Westergaard faiskolája érdemel nagy figyelmet, Kertemindében. A hideg éghajlatot elviselő, ott is jól termő
diófajtákat szaporítja, és új fajták kifejlesztésén dolgozik. Szívdiót, pekándiót is szaporít, valamint háromféle dísznövény-
változatát a dióféléknek. Nemcsak figyelmet, elismerést is érdemel.

Frans Geraets faiskolája Hollandiában, a Venlo városhoz tartozó Steijl helységben fekszik. Egyéb fákkal is foglalkozik,
nemcsak dióval, de ezt nézzük el neki, mert óriásdiókból neki van a legnagyobb választéka a világon. És még csak bővülni
fog. Geraets úr diókutató, -nemesítő, -szaporító, -kísérletező tevékenysége minden elismerést megérdemel. Legalább egy
Arany Dió díjat, ha van ilyen. Nem tudok mást ajánlani, tessék megnézni. Személyesen, vagy az interneten. Itt csak egy képet
mutatok, de ez semmi. 

Törökországban ceviz.com.tr címen fut talán a legnagyobb török diófaiskola. Az ismert török és a jobb kaliforniai fajták
mindegyikét szaporítják. Sőt, el is telepítik, ha a megrendelő kívánja. Azt hiszem, Bursában székelnek. 



Kanadában, Ontario-ban ismeretes a Grimo Nut faiskola, amely tízféle diófajtát szaporít, ezen kívül a dió Északamerikában
honos rokonait és azok hibridjeit is. A képen szívdió-csemetéket látunk. 

Kalifornia a diócsemete-nevelés szempontjából is élenjáró vidék. Csemetekiemelő, kötegelő célgépek munkában,
Kaliforniában, Dave Wilson faiskolájában: 

A kiszedőgép munkájának előfeltétele, hogy a diócsemete nem haladhat meg egy bizonyos, mintegy 1,80 m-es magasságot,
ezért kiemelés előtt egy csúcsmetszés szükséges.

Az ugyancsak kaliforniai Sierra Gold faiskola tulajdonosa, Walter Berg szívesen lát látogatókat Yuba City, Garden Hwy
című faiskolájában, amint azt a mellékelt kép is mutatja. A Kaliforniában kedvelt diófajták mellett más gyümölcsfajokkal is



foglalkozik. Két kép az SG faiskolából: 

 

Az ausztrál kontinens diócsemete-neveléséről nem sokat lehet mondani. Gyakorlatilag Webster diótermesztő tartja kezében,
az állami kutatóintézeten kívül ő az egyetlen faiskolás. Tazmániában található a csemetekert, ott, ahol egyébként a
dióültetvénye is. Évente kb. 60.000 db oltványt nevel és ad el.

Ha már az ausztrál szövetségi államot ebben az összefüggésben megemlítettem, hadd mondjam el, hogy kísérleti telepük
Melbourne-től északra található, Tatura helységben. Főleg helyben szemzett diót nevelnek, bár a mikroszaporítást is
kipróbálták.

Természetesen, az említett - és a nem említett - nagyobb diófaiskolákon túl világszerte nagyon sokan foglalkoznak házilagos
méretű, mikrovállalkozási szintű diócsemete-neveléssel. Példaként említeném meg Törökország keleti feléből
Kahramanmaraş város körzetéből, Çaglayancerit faluból a Kalayci család vállalkozását. Munkában a család: 



Faiskolájuk elfér egy házikertben. 



Mivel a falu köves hegyvidéken fekszik, a csemetenevelést nem is a talajban végzik, hanem könnyű komposzttal töltött
konténerekben. Az előkészített konténerek: 



A diószemeket komposzt-halomban csíráztatják. 

Könnyű a helyzetük, nem kell oltaniuk a magoncokat, mert a helyi, államilag elismert tájfajta, a Caglayancerit, magról
szaporítható. A zárt, hegyvidéki területen viszonylag egységes a tájfajta állománya. Annak ellenére, hogy magonc-csemetéket
árulnak, csemetéikről hivatalos tájfajta-igazolást adnak.

A vállalkozás képei májusban: 



Nyáron: 







Októberben: 



Van, amikor a csemeték a hó alatt telelnek. 

Máskor meg fólia-alagútban. 



Sok sikert a Kalayci családnak! És a többinek is, akik hasonló munkára szánják rá magukat.



Munkanélküliség van? A házikertet akkor is meg kell művelni. Így is lehet, mint Kalayciék csinálják. Tisztelt munkanélküli
Kollégám, számolja össze a fenti képekből, kb. hány konténer fér el egy kertben. És szorozza be 2000 Ft-tal, vagy
akármennyivel. Ennyi lenne a bevétele.

 

 

Diónemesítők világszerte

Kérem Tisztelt Kollégámat, ismerkedjen meg ezzel a hölggyel! Ő Gale McGranahan, a világ jelenlegi
első diónemesítője.

Kaliforniában, a Davis Egyetemen dolgozik, a nagytekintélyű Serr professzor utóda. A diónemesítés
terén ő rendelkezik a legnagyobb tudományos, anyagi és diótermelési háttérrel, így joggal nevezhető a
világ vezető diónemesítőjének. A dió mikroszaporításával nem sokan foglalkoznak, ő közéjük tartozik.

Munkakörébe tartozik a dió génátültetés-technikája, mikroszaporítása, szövetszaporítása, betegségek
elleni öröklött ellenállóság kutatása, dióhibridek előállítása.

Ha Tisztelt Kollégámnak a diónemesítéssel kapcsolatban valamilyen kérdése van, nyugodtan forduljon
hozzá. Angolul írjon!

Hadd mutassam be Tisztelt Kollégámnak Abhaya Dandekar professzor urat, aki távolról szintén
kollégánk. Egyebek mellett a dió transzgénikus nemesítésével is foglalkozik.  

Ő kutatta fel az Agrobacterium tumefaciens elleni védekezés lehetőségét a diónál. Mint tudjuk, az
agrobaktérium közönséges, általában mindenhol előforduló talajlakó baktérium. De ahol a diófa
megsebzett gyökerén behatol a diógyökérbe, a gyökér szövetein belül a sejtekbe is bejut. A baktérium
génjei itt kapcsolatba kerülhetnek a diógyökér-sejt magvának génjeivel, azokat befolyásolhatják,
átalakíthatják, olymódon, hogy a sejtet szaporodásra, daganatképződésre tudják serkenteni. A diófa
tövén így alakul ki a jellemző agrobaktériumos daganat. Megnehezül a víz és a tápanyagok áramlása
mindkét irányban, és a fa legyengülhet. A baktérium a fa daganatában él, annak tápanyagait
fogyasztja, gyakorlatilag a baktérium a fa parazitája. Ez a kórkép itthon is előfordul, de Amerikában
gyakoribb.

Dandekar professzor ennek a problémának a megoldásán dolgozik. Ezen kívül foglalkozik a Bacillus thuringiensis nevű
közismert baktérium által termelt rovarölő fehérjekristály dióba való átvitelével, pontosabban génátültetési módszerrel a
rovarölő fehérjének a diónövénnyel való megtermeltetésével, így végső soron például az almamoly elleni rezisztencia
kialakításával.

Ezek a génátültetési eljárások azt feltételezik, hogy ha sikerült a kedvező gént a dió egy sejtjének génjeibe átültetni, akkor
abból az egy sejtből kell új növényt, majd vegetatív úton új növényállományt előállítani. Tehát a transzgénikus kutatás
eredményessége nagyban függ a sejtszaporítási módszer eredményességétől is.

Szóval, komoly munkát végez, remélem, hallunk még róla.

Bepillantás a kaliforniai diókutatók diószüretébe: 



McGranahan és Dandekar professzorok munkáját elődjük, Eugene Frank Serr professzor (1898-1968) alapozta meg, ő hozta
létre a kaliforniai diókutatást, diónemesítést. 1951-ben specializálódott végleg a dióra, bár addig is fontos kutatásokat végzett
a gyümölcsfák, köztük a diófa tápanyagszükséglete és -ellátása terén, ezen belül főleg a mikroelemek szerepét tárta fel.

A helyi, kaliforniai dióra és a paradox dióra mint alanyra ő oltott először nagy számban nemes diófajtákat, miután
kiválogatta ezek legjobb klónjait. A nemes diók közül 10 diófajta létrehozása fűződik nevéhez, amelyek közül a Serr fajtát
róla nevezték el. Eredményesen kutatta a legjobb metszési módszereket, amelyek segítségével lehetővé vált a teljesen
gépesített diószüret.

Két évet töltött Törökországban, az izmiri egyetemen segített megalapozni a dió-kutatásokat.

Az egyéb külföldi diónemesítők közül Törökországból Yasar Agcát szerettem volna tisztelt Kollégámnak bemutatni, aki aktív
munkát végzett a török diótermesztés érdekében.

Agca munkatársaival 1993-95 között több mint 25.000 magonc diófát vizsgált végig, több alkalommal Kelet-Törökországban,
a Van-tó körül. Céljuk a diófa természetes változatosságának kihasználása, ígéretes magonc-egyedek kiválogatása volt.
Munkájuk eredménye hamarosan újabb török diófajták megjelenése lehet.  



Yasar Agcáról sajnos, nem sikerült képet szereznem, megvan viszont Hatice
Dumanoglu képe, aki szintén ugyanazt a munkát végzi, igaz, a mai kor
követelményeinek megfelelően már magasabb szinvonalon. Amellett, hogy az
ankarai egyetemen tanít, a yalovai kutatóintézetben is dolgozik.

Publikációi jelennek meg. A két legutóbbi tudományos cikkében a diófa
termékenyülés nélküli terméshozásáról és a dió szomatikus embriogeneziséről
értekezik.

A dióval kapcsolatos kutatások színtere Törökországban elsősorban a Márvány-
tenger déli partján, Isztambullal átellenben fekvő Yalova város
gyümölcstermesztési kutatóintézete. A kutatóintézet több kilométer hosszan
elnyúló tengerparti területét mára teljesen bekerítette a város. Fejlesztésére nincs
lehetőség. 

 

Tisztelt Kollégám, a diófa Törökországban is ugyanolyan mostoha növény, mint itthon. Ugyanúgy, mint az érdi kutató
telepen, Yalovában is az összes többi gyümölcsfa után, leghátul, több kilométerre találjuk a diófákat. Ha meg kívánjuk
tekinteni, ne is a főbejáraton, hanem a kert végén, a kórház felől közelítsük meg. Egyedül csak az olajfa van hátrébb



rangsorolva, mint a diófa.

Viszont a dióval komoly kísérleteket végeznek a törökök. Van genetikai kísérleti dióállományuk, a következő kép szerinti
diófáik az anyafák, amelyekről évente a szaporítóanyagot nyerik. (Kérem, tisztelt, diónemesítésbe kezdő Kollégám, figyelje
meg ezeknek a fáknak a sűrűségét, az alkatát. Négy méternél nincsenek távolabb a sorban, és bár a korona felső része
szabadon nő, az elérhető magasságig a vesszők évente csapra vannak metszve. A csap le nem metszett rügyeiből indul a
következő évi hajtás, amit beéréskor ugyancsak csapra vágnak vissza.)

 

A genetikai kísérleti állomány és két szép, ígéretes fajtajelölt.



 

 

Végeznek növénytáplálási kísérletet is, az oldott műtrágyát földalatti csepegtetőcsövön adagolják ki.

A legérdekesebb, de nem biztos, hogy a legsikeresebb kísérletük a metszési kísérlet. Ennek során az oldalrügyön is termő



diófajták termőkori rendszeres metszésével próbálkoznak, de nem úgy, mint a világ egyéb diótermesztő vidékein, vagyis
diósövény létrehozásával, hanem megtartva a diófák szokásos térállását, nem sűrítik be azokat, hanem egy bizonyos nagyság
elérése után évente körkörösen körbemetszik a diófát, és a tetejét is síkmetszésben részesítik. Ezáltal meggátolják a diófa
felfelé és oldalirányba irányuló növekedését, és nem kell idősebb korban kiritkítani az ültetvényt. Érdekes elgondolás, de
közben a diófa teszi a dolgát, és évente komoly, sűrű, erőteljes hajtásnövekedéssel hálálja meg a visszametszést. (A képek
június közepén készültek, még előtte vagyunk a szokásosan erős másodlagos hajtásnövekedésnek.)

 

 



Amikor erről a török kísérletről beszámoltam Szentiványi professzornak, ő bölcsen helyretett. Azt mondja, rosszul látom.
Nem évente, hanem kétévente metszik így a diót. A metszés utáni év a növekedési év, amikor sok csúcsrügy és az oldalrügyes
fajtákon sok oldalrügy is képződik, és a következő év a termőév. Mindenesetre ő se rajongott ezért a módszerért.

Szerintem a diófajta-honosítási kísérleteik a legbiztatóbbak. Kaliforniai fajtákat vizsgálnak török körülmények között.
Tengerparti, mediterrán vidékeiken az éghajlatban nincs nagy különbség, és a szakmai tapasztalatokat is megkapják
Amerikából. És a kutatási támogatást is.

 



 

 

 



Chandler fajtájú diófák és termésük Yalovában: 

 

Van a yalovai kísérleti telepnek egy olyan része is, amelyen néhány éves, de már most megállapíthatóan oldalrügyön is termő
fiatal diófák nőnek. Erről a kísérletről nincs információm, annyira nem tudok törökül, hogy a telep dolgozói közül bárki is
segítségemre lehetett volna.



 

Összességében pedig azt tudom a yalovai diókutatásról megállapítani, hogy nemigen a diótermesztők érdekeit szolgálja. Kissé
öncélúnak tűnik.

Erre a megállapításomra egy neves hazai szakember úgy reagált, hogy nem öncélúak. Hanem az a céljuk, hogy minél több
kutatási pénzt hívhassanak le. Biztos neki van igaza, ő a szakember.

Yalova nem az egyetlen az újabb török diófajták előállításának műhelyei közül, legalább négy van még az országban. Kis
válogatás azokról a hazai és kaliforniai diókról, amelyekkel Törökországban foglalkoznak: 



A francia délnyugati diótermő táj közepén, a három diós megye (Dordogne, Correze és Lot) találkozásánál fekszik Creysse,
ahol a francia diótermesztői szövetségek létrehozták közös kutatóintézetüket.

Az intézet tevékenysége bővebb, mint a most mutatott yalovaié. Nemcsak fajtaszelekcióval, új, oldalrügyes fajták
keresztezéses előállításával, növénytáplálási, öntözési kísérletekkel állnak a diótermesztők rendelkezésére, hanem a
diótermesztés technológiájának (szárítás, feldolgozás, csomagolás, stb.) fejlesztésével is. Külön figyelmet fordítanak a friss
dió technológiájára - a világon egyedüliként. 

A másik, fontos diókutató intézet a chatte-i S.E.NU.R.A. a grenoble-i termőtájon. Az intézet székháza: 



Vezető kutatójuk Agnes Verhaege. 

A chatte-i diónemesítő intézet kísérleti diófajtái: 



Egy-egy sor diófa a leendő fajtákból: 



Szakmai tanácskozás a chatte-i kísérleti kertben: 



Németországban Helga Lindemann eszi a diónemesítők diós kenyerét, Geisenheimben, (vagy
Biebelnheimben, nem tudom pontosan), már harminc éve.

Geisenheimben 1936-ban indult meg a diónemesítés. Először összegyűjtötték, leoltották és
összehasonlító vizsgálatok alá vetették a német lakosságú vidékek értékes dióit, 1942-ig összesen
1600-at. Ennyi nevet nyilván nem adhattak, ezért számokkal jelölték meg a fajtajelölteket, amelyek
legjobbjai a később elismerésre került, Nr. sorszámokkal jelzett német diófajták.

(Hogy 1942-ben miért szakították meg a gyűjtőmunkát, nem tudom megérteni. Mert rendben van,
hogy háború volt, de azért kéretik eldönteni, mi a fontosabb. A háború, vagy a diónemesítés?) 

A német fajtaértékelés a következő jellemzőkre irányult:

A diótermés mérete, a légszáraz dió súlyával is jellemezve, aminek minimum 9 g-nak kellett lenni. Ennek során az igen
nagy diókat termő "lódiók" kiszűrésre kerültek, mivel dióbelük a héj nagyságához viszonyítva kicsi, tárolás során
barnul, vagyis a dió értékét nem őrzi meg.
A dióhéj keménysége, a törhetőség. Kezdetben a vékony héjú, jól törhető diókat tekintették értékesebbnek, de azok
eltarthatósága nem olyan jó, mint a közepesen vastag héjú dióké. Ezért később ezekre irányult a szelekció.
A dióbél minősége, amit egyrészt a héj-bél arány fejez ki, ennek 50-50 %-nak kell lennie. Másrészt az a tényező, hogy a
bél mennyire tölti ki a héjat, mennyire telt. A dióbél világos legyen, édeskésen jellemző dióízű.
Fontos a betegség-ellenállóság és a fagytűrés.
És a bő termőképesség is fontos, rendszeresen, évről évre.
És még 5-6 további fontos, vagy kevésbé fontos szempont.

Szóval, német alapossággal, német viszonyokra.

A nyugatnémet diónemesítéssel párhuzamosan az NDK-ban is bevizsgáltak és fajtaként elismertek több diót, mint a
Seifersdorfi kerek, az Ockerwitzi hosszú és a Pillnitzi nagy nevű fajtákat. Ezeket később Csehországban további nemesítési
munkákba vonták be.

A holland diónemesítés központja Groningen, Észak-Hollandiában. Az északi országrész természetes magoncai közül
válogatták ki fajtáikat, amikor ezt írom, már több mint harmincat. Közülük soknak nevet is adtak, (Amphyon, Cyril, Dionym,
stb.), a többit csak számmal jelölték. A diófajták ismertetésénél, hogy ne keveredjenek a német geisenheimi, ugyancsak
nagyrészt számmal jelölt diófajtákkal, a Groningeni név alatt soroltam fel ezeket.

Jugoszláviában 1965-2000 között folyt fajtaelőállító szelekciós diónemesítés, Csacsak, Zajecsar, Pecs és Bjelo Polje
helységekben. A projektvezető Mratinics Evica volt.

A kezdetben behozott francia és bolgár fajták nem bizonyultak megfelelőnek, ezért a lassúbb, költségesebb utat kellett
választaniuk, a helyi populáció vizsgálatát, leoltását. Azokat a jelölteket tekintették értékesebbnek, amelyek a bő termés
mellett a kései fagyokat is elkerülték, és rezisztensnek mutatkoztak a betegségekre. A dióbél világos, jóízű, magas
olajtartalmú legyen. A bél aránya haladja meg az 50 %-ot. Ezért a dió héja ne legyen vastag, a sima felszín a kívánatos.

A jugoszláv időkben öt fajtát állítottak elő: Champion, Srem, Tisza, Bácska és Mire nevűeket. 



Tizenhárom fajtajelöltjük vár még elismerésre, és a kísérletek eredményeként kiválogatott 62 további típust génbankba
helyezték, későbbi nemesítések alanyaként.

A szlovén diókutatásokat Anita Solar végzi, a ljubljánai egyetemen, valamint a maribori kísérleti telepen. 1989-től kezdődően
kezdetben 1215 magonc diófát vizsgáltak három éven át, szerte az országban, majd ezekből a legértékesebb 24-et oltották le
alanyokra. A kiválasztás szempontjai főleg a késői kihajtás, az oldalrügyesség, baktérium-ellenállóság és a dió minősége
voltak. A munka eredményeként új és elismerés előtt álló diófajtákkal is rendelkeznek. Szépek és ízre is jók az új szlovén
diók, de majd a gyakorlat fogja megmutatni, üzemi körülmények között mit érnek. (A diófajták ábécé-sorrendes
felsorolásában olvashatók.)

Az új fajták értékelése, bevezetése köti le jelenleg a szlovén diónemesítés energiáit, újabb fajták kifejlesztése még várat
magára.

A képen Anita Solar az Európában is megtelepedett dióburoklégy kártételéről, életmódjáról tart előadást, Európában
elsőként. Az elmondottakat Bujdosó Géza tolmácsolja. 

Olaszországban, Casertában Milena Petriccione nemesít diót.

Szólnom kell a nagy diótermesztő Moldova diónemesítéséről is. A nemesítő munkát még a besszarábiai időkben, a huszadik
század első éveiben egy Strauss nevű földbirtokos kezdte, aki összefoglalta a diótermesztés korabeli ismereteit.
Tanulmányozta, leírta és szaporításra ajánlotta a legjobban termő moldáv diótípusokat.

Aztán jöttek a forradalmak, a földbirtokok elkobzása, stb., ahogy az már általában szokott lenni, és csak az 1930-as évek
végén jutott újból figyelem a diónemesítésre, amikor M. Koszteckij egy sor értékes és érdekes diófajtát szelektált, megtanulta
és bevezette Moldáviában a vegetatív diószaporítást, nevezetesen a szemzést, és az általa szelektált diófajtákból (Duduj,
Gelbioara, Bomba) 33500 csemetét nevelt, évente három-három és fél ezret.



P. Dorofejev professzor tevékenysége adott nagy lökést a moldáv diónemesítésnek, aki ugyancsak szemzési eljárással 1955-
ben több új diófajtával jelentkezett. Bolgarszkij, Szpejszkij, Tonkoszkorlupüj (Vékonyhéjú), Csobanu, Deszertnüj, stb.
Sajnos, a korabeli diótermesztő nagyüzemek szovjet vezetői nem ismerték fel, hogy a nemes diófajták csak vegetatív
szaporítás útján őrzik meg kedvező tulajdonságaikat, így Dorofejev professzor diófajtáit magról szaporították tovább, ami a
fajták leromlását eredményezte. Hát, igen, szovjet módszer.

A nemesítő munkát M. M. Timkiv, Al Golikov, majd 1961-ben V. A. Ribin folytatta. Előbbiek szélvédő erdősávokba
telepítettek diótermő diófákat, Ribin professzor pedig kiadta a dió vegetatív szaporításának módszereiről írott könyvét.

Keresztezett diófajták létrehozását I. G. Komanics kezdte meg, 1958-ban, majd a munkát V. M. Zsadan folytatta. Végül E. I.
Chebotar, M. S. Pihut, E. A. Borozan, Litvak és M. Pintea nevét kell megemlíteni.

A moldáv diónemesítés jelenlegi helyzetéről nem sokat tudok.

Svájcban faiskolások és lelkes amatőrök nemesítenek, szaporítanak diót. Hans Sepp Walker, mióta nyugdíjas, aktívan
bekapcsolódott ebbe a munkába, neki mégis elméleti érdemei a nagyobbak. A legismertebb Heini Gubler, aki nemcsak
nemesít és szaporít, de kereskedik is az érdekes diótípusokkal. 

Minden ősszel nyílt napot tart a faiskolájában, amely napok élményszámba mennek. 



Kedvencei a pirosbélű diók, amelyek közül saját fajtája, a Gublernuss emelkedik ki. 

És egy apróság a diónemesítés világában: Ahol annyira kevés diófa van, hogy gyakorlatilag nics, vagyis Dániában is folyik
diónemesítés, amelynek célja a dán viszonyok közé való diófajta megtalálása. Szinte reménytelen feladat, Lars Westergaard
dolgozik rajta. 

 

Miközben a diófa tudósait, szaktekintélyeit kerestem az interneten, a következő képre akadtam. Tudományos vita a diófa
tudósai között. Valamelyik nemzetközi dió-szimpóziumon történt. Biztosan nem a hatodikon, mert az jövőre lesz. A vita így
nézett ki: 



 

Sietek gyorsan leszögezni, hogy magam nem tekintem diószakértőnek, legfeljebb csak lelkes amatőrnek. Tisztelt, fogós
kérdéseket feltevő Kollégámat is arra kérem, ne tekintsen engem tudósnak, amikor fogóval közeledik hozzám.

Jaj, egyről majdnem megfeledkeztem. Kínáról, ami ma már megkerülhetetlen, akármiről legyen szó, a diónemesítésről is.
Később kezdték a nemesítést, mint máshol, de a világ legnagyobb diónemesítő szervezetét üzemeltetik. Pekingben akadémiai
szinten Xi Sheng Ke asszony vezeti a kínai diónemesítést. Szervezetileg az erdészeti kutatások keretében, de ő irányítja az
összes tartomány diónemesítő intézetét is.

Az ismert diófajtákból fajtagyűjteményt hoztak létre Peking mellett, és az alanynak való dió kutatásától kezdve a
szövettenyésztésig bezárólag az összes témával foglalkoznak, amivel a világ többi diókutatója is. Kivéve a növényvédelmet,
amivel nem az erdészet keretében, hanem a mezőgazdasági irányítás keretében foglalkoznak.

A hatalmas ország igen sok ökoszisztémára oszlik. A különböző kínai vidékek eltérő diófajtákat igényelnek. Ezek
létrehozását a tartományonkénti kutatóintézetek végzik. Sajátos a kínai állam hozzáállása a diónemesítéshez. A nemesítés
költségeit teljesen magára vállalja, a nemes csemetéket szinte ingyen adja a termesztőknek, de elvárja, hogy az új fajtákat,
jelölteket a termesztők értékeljék, arra már nem pazarol pénzt. Persze, hogy ingyen adja a csemetét, mert a kínai paraszt
nem rendelkezik földtulajdonnal, csak 15 évre béreli az államtól.

A hatalmas kínai diókutató-hálózat Pekinghez legközelebb eső intézetében, Sanhszi (Shanxi) tartomány Fenyang városában
idén, 2013 júliusában kerül megrendezésre a hetedik nemzetközi dió-szimpózium, amelyekből az elsőt Magyarországon, a
GYDKI szervezésében tartották. Igazán nagyszabásúnak ígérkezik. Az idei szimpózium jelszava: "Több dió, több egészség."

A szimpózium idejére nagy konferencia-központot és bemutatóteret, mondhatni ipari parkot létesítettek. 

Az intézet fajtakísérleti telepe: 



A csemetekert részlete: 

Egy másik kínai diókutató intézet a jünnani Jangbi város erdészeti kutatóintézete. 



Fajtaszelekciós kísérlet az intézet területén: 

Az intézet kísérleti diói: 



Diókutatás: 

A csemetekert: 



Nézzük meg, milyen nagy tömegű az éves diócsemete-kibocsátás. Ilyent még Érden se látni. 

Szóval, fogunk még a kínai dióról hallani.

Vannak még általam kevésbé ismert diónemesítők is. Gamalier Lemus, E. Kenez, továbbá az irániak, indiaiak. De majd
felkutatjuk őket.

Feltétlenül meg kell emlékeznünk Paul C. Crath tiszteletesről, aki inkább dióterjesztő, mint nemesítő. Kanada és az Egyesült
Államok északkeleti államai nagyon sokat köszönhetnek neki. Tevékenysége regényes, fordulatos, figyelemfelkeltő és
eredményes volt.

Crath Európában született 1883-ban, tulajdonképpen nem is érdekes, hogy milyen országban, mert amikor született,
szülőföldje Lengyelországhoz tartozott, ma Ukrajnához. 1908-ban Amerikába kényszerült. Missziós tevékenysége során több
alkalommal felkereste szülőföldjét, az ukrajnai Lengyelországot. Mivel apja mezőgazdász volt, Crath tiszteletesnek is volt
érzéke hozzá, hogy felismerje, a hideg lengyel Kárpátokban díszlő diófák jól megélnének Ontarióban is. Támogatókat
szerzett, expedíciót szervezett nagy mennyiségű lengyel dió mint szaporítóanyag összegyűjtésére.

1934 szeptemberében ért az expedíció a lengyel Kárpátokba. Rögtön diógyűjtésbe kezdtek, majd válogatás, szárítás után
októberben már küldték is a diót Kanadába. November első hetében már volt nagy csodálkozás Torontóban, amikor
megérkezett a két tonna dió.

A kárpáti dió terjesztésébe Kanadában G. Corsan is bekapcsolódott, aki a Téli Királyi Vásár rendezvényén állította ki és
árulta a kárpáti diót. A sikert még nagyobb sikerű rádióműsorral növelte Corsan.



Az el nem adott diót Corsan és Crath saját birtokaikon ültették el 1935 tavaszán, a kelés és a csemeték növekedése jó volt.
Majd a csemetéket eladták.

Ennyi kellett a kanadai diótermesztés megindításához. És az Egyesült Államok északkeleti részének diótermesztéséhez.

Crath és Corsan szelleme tovább él Kanada és az Egyesült Államok határán. Egy Niagara Fallsban oktató tanárember - bár
tudnám a nevét, - írta le 1975-ben, hogy milyen módszerrel népszerűsíti a diótermesztést a tanulók körében. Április elején
2500 szem diót vitt be azokba az osztálytermekbe, ahol tanított. És vitt ugyanennyi üres konzervdobozt is. A tanulókkal
közösen földdel töltötték meg a dobozokat, és belehelyeztek egy-egy szem diót.

Amikor a diók csírázásnak indultak, szétosztotta a csemetéket a csemeték között, és házi feladatba adta, hogy egy hónapig
otthon figyeljék a fejlődésüket. Készítsenek feljegyzést, írják le, mit észleltek, rajzolják le a fejlődési stádiumokat. Egy hónap
elteltével kiértékelték a megfigyeléseket, és a tanulók most már véglegesen megkapták a szaporítóanyagot, otthoni
kiültetésre.

Tisztelt biológiatanár Kollégám, itthon nem hallottam ilyen oktatási módszerről. Az Egyesült Államok pedig a világelső a
mezőgazdálkodásban.

 

 

Az alanyról

Először az alanyt kell megnevelni, ami nemcsak közönséges dió, hanem feketedió
is lehet. Világszerte a közönséges dió alany használata a legáltalánosabb, vagyis a
nemes diót legtöbbször azonos fajú alanyra oltják. Nemcsak hogy az idegen fajjal
az affinitási probléma nem merül fel, hanem állítólag más diófajokkal
összehasonlítva a közönséges dióban a legalacsonyabb a vírusfertőzött egyedek
aránya. A feketedióról köztudott, hogy a érzékenyebb a gyűrűsfoltosság vírusára.
Ez az érzékenység nemcsak hátránya, hanem előnye is a fekete dióra történő
oltásnak. Ez esetben ugyanis a vírus jellemző tünetei feltűnően jelentkeznek már a
faiskolában, és a fertőzött egyedeket meg lehet semmisíteni. Tehát ha feketedióra
oltott oltvánnyal találkozunk, nyugodtabbak lehetünk abban, hogy vírusmentes.

Azt is mondják, hogy nem minden dió jó alanynak, állítólag az
alanyfajták is ugyanúgy államilag elismert fajták, mint a
gyümölcstermő fajták. Például Kaliforniában a Manregian a
kiválogatott, vírusrezisztens alanyfajta, aminek az ősei között
mandzsúriai dió is van. Franciaországban pedig a Lozeronne
egy elismert, jó tulajdonságokat mutató alanyfajta.

Franquette fajtájú diócsemete Lozeronne alanyon: 



Alanyhiány Magyarországon is van. Nincs államilag elismert alanyfajta. Pedig a Tiszacsécsi 2 fajta nemesítői vélemény
szerint alanynak is kiváló, és Szentiványi Péter nemesítő által kiválogatásra került egy Köpcös nevű, hivatalosan el nem
ismert alanyfajta is. (A Köpcös diója egyébként igen apró, kerek, valóban köpcös.) A csemetenevelők mégis magoncdiók
termésére vannak utalva.

Ez - szerintem - nagy probléma. Amíg más gyümölcsfajok esetében az alany ugyanolyan egységes klónja egy alanyfajtának,
mint a nemes egységes klónja a nemes fajtának, addig az ugyanolyan fajtájú diócsemeték - növekedési erélyben,
betegségellenállóságban, stb. - a legnagyobb heterogenitást mutatják. Ha az alany vegyes állományú, biztosra vehető, hogy
talajadottságainkhoz a vásárolt diócsemeték eltérő módon alkalmazkodnak, csak az a biztos, hogy nem a legjobban.

Nagyon hiányzik egyöntetű, gyors növekedésű, betegségellenálló alanyfajta. Szentiványi professzor abban látná egy egységes
alany jelentőségét, hogy csökkenne a különböző alanyokra oltott nemes fajták fajtán belüli változékonysága. Az oltvány diófa
tulajdonságait ugyanis nemcsak az örökletesség és a különböző termőhelyek eltérő viszonyai határozzák meg, hanem jelentős
részben az alany is. Ha az alany sokféle, az azonos klónú nemes diók tulajdonságai kismértékben eltérnek egymástól. Tehát
már nem azonosak az eredeti anyafával. 

Balra vegyes diók, jobbra a Köpcös diói: 



Ez a hiányosság nemesítői hiányosság. Az állami diónemesítés az elmúlt fél évszázad alatt legalább egy alanyfajtát
előállíthatott volna.

Ha lenne, - mint ahogy nincs, - az alanyfajtát vegetatív úton, mikroszaporítással kellene szaporítani, hogy tulajdonságai
egységesek maradjanak. 

No, most már mindegy, a diónemesítést végző és a legnagyobb dió-faiskolával rendelkező érdi telep alanyhasználatában is a
vegyes magonc-állomány felhasználása a legnagyobb, mintegy 95 %-os.

A maradék 5 % nagyobb része Tiszacsécsi 2-es, és talán 1 %-nyi a feketedió.

Alanynak alkalmas diót kell tehát választanunk. Sok, tapasztalatlan, kezdő diótermesztő esik abba a hibába, hogy
alanynevelési célra is értékes árudiót vásárol.

A különböző diótípusok közül alanynak a "vad jellegű" fák diói a legjobbak, amely diófák erős növekedési erélyűek,
egészséges lombúak, és legfeljebb közepes méretű diókat teremnek.

A magvetésre szánt dióval szemben a méreten kívül kívánalom, hogy vastag, kemény héjú legyen, így a téli rétegezéskor vagy
a talajban a gombafertőzést elkerülje. Bélrekesze is vastag, kemény legyen. Előny, ha a bél olajtartalma magas, ez a
meginduló csemete tápanyaggal való ellátása szempontjából fontos.

Ha ezeknek a követelményeknek megfelelő diókat vetünk, biztosak lehetünk abban, hogy nagyobb számban, arányban
lesznek egészséges csemetéink, mint a nemes diókból.

Első éves vegyes magoncok, alanynevelés céljára:



 

 

 



 

Feketedió alany

Sajnálattal jelentem be annak a tisztelt diófacsemete-vásárló Kollégámnak, aki a közönséges dió alannyal szemben a
feketediót preferálja, hogy a kép készítése óta eltelt időben az érdi telep is beszüntette a feketedió-alanyra történő oltást.
Elkeseredésre azért mégsincs ok, az érdi telep is és az alsószentiváni Szentiványi faiskola is vállal feketedióra történő oltást.
A baj csak az, hogy előbb meg kell szedniük a feketediót, kicsíráztatni, két évig nevelni, és beoltás után még két évig. A
megrendelés után jó 4 évvel meglesz a kívánt oltvány.

Alanynak nevelt feketedió magoncok: 

A termőkorú diófán is meglátni, ha feketedió az alanya. Nemcsak azért,
mert a feketedió gyakran kitör, sarjadzik, hanem azért is, mert a két
diófaj kérge eltérő küllemű, amint a jobboldali, amerikai felvételen is
látszik.

Nem tudom, más hogy van vele, de én a feketediótól idegenkedem.
Egyrészt a rajta nőtt fa növekedési erélye és abszolút nagysága is kisebb
valamivel - szerintem egy diófa legyen minél nagyobb. Másrészt nem
kívánom a dióültetvényemet 50 évre - vagy feketediónál esetleg rövidebb
időre? - egy idegen éghajlaton szocializálódott növényre alapozni. Ki
tudja, a következő évtizedekben milyen rendkívüli időjárások fognak
előfordulni, amiket egy, a kárpáti rasszhoz tartozó dió mégis jobban fog
bírni. És végül az is előadódhat, hogy ha a csemete nemes része elhal, és
az alany fog kitörni, a közönséges diónak mégiscsak lesz valamilyen diója, - nem rosszabb, mintha eleve magoncot ültetnék, -
de a feketedió diójával mást nem tudok kezdeni, mint érdekességként mutogatni az ismerősöknek. De ezek a szempontok ne



tántorítsanak el senkit a feketedió-alany használatától, állítólag használható, és világviszonylatban használják is. 

Bár az utóbbi 1-2 évtizedben itthon is, világszerte is erősen lecsökkent a feketedió alanykénti használata, éppen a
vírusérzékenység miatt. Franciaországban is már csak 10-20 %-ban használják. Egy francia faiskolás bemutatóanyaga: 

 

Termőkorú diófa feketedió alanyon, az első kép Franciaországban, a második itthon készült:



 

A következő képen éppen csak a talajszinten látszik a feketedió alany. Ez a kép is és az előző is két különböző, valahai állami
gazdasági diósban készült. Az 1970-es években még a feketedió-alany volt a hazai divat. 



A két diófaj faanyaga is eltér, nemcsak a kérge. Lee Gass amerikai szobrászművész jobboldalt
látható Lélek című kisplasztikáján jól látszik a kétféle faanyag találkozása.

Ugyanolyan művészi hatású, mint az alábbi fatálon, ami tulajdonképpen feketedió-tál, egy kis
közönséges dió beoltással. 

A feketedióra oltott közönséges dió eredési aránya, növekedése, a fa végső nagysága és várható életkora kisebb, mint a
közönséges dió alanyon nőtt fáké. Legújabban már csak 30 évet saccolnak kutatók a hazai, feketedióra oltott diófák jellemző
életkorának. De ez nem szabad, hogy meglepetésként érje a feketedió alanyú ültetvények gazdáit. Garavel már 1954-ben
leírta Franciaországban, hogy a feketedió alanyú fák 25-30 éves korukban már pusztulnak. Így néz ki egy kipusztult
dióültetvény után maradt, sarjról hajtott feketediós: (A kép Horvátország baranyai részén, a Dunához közel, Kneževi
Vinogradi falunál készült.) 



Mutatok három képet, 35 éves korukban pusztuló diófákról. Közös jellemzőjük, hogy feketedió alanyon vannak. Bár lehet,
hogy az idei év időjárása is hatott a fákra.

Viszont a feketedió alany gyökere jobban ellenáll a nematódák támadásának, a gyökérpusztító gombáknak (Armillaria,
fitoftóra), az agrobaktériumnak, és feketedió alanyon a fa hamarabb fordul termőre.

A gyorsabb termőre fordulás annak az eredménye, hogy a feketedió gyökérrendszere kiterjedtebb, szerteágazóbb, mint a
közönséges dióé. Jobb a tápanyagfelvétel, gyorsabb a fiatalkori évek fejlődése.

 

 



Van ellenpélda is, amikor a nemes dió erősebben fejlődik, mint a feketedió alany. Kurmarker fajtájú német dió faanyaga
feketedió alanyon, 50 cm-es törzsátmérőnél: 

Eszterházy 2 fajtájú diófák, az első 20 éves, a második 50 éves, 38 cm törzsátmérőjű, feketedió alanyon: 



 

Egy biztos: A két fafaj nem egyformán viselkedik.

A feketedió alany jobban elviseli az optimálisnál savanyúbb talajokat, valamint a talaj időszakos vízborítottságát. A feketedió
esetében 90 napra teszik azt az időt, amennyit gyökere vízzel borítva kibír, anélkül, hogy megfulladna.

Ezzel szemben érzékenyebb a talaj lúgos kémhatására, 7-7,5 pH felett már mutathat klorózist a csemete levele.

Magvetés céljára a feketediót 3-4 hónapig kell nyirkos homokba rétegezni. Alany céljára végzett csemetenevelésében nincs
semmi különlegesség. A közönséges dió csemetéjéhez képest eltérés, hogy gyökérzete törékenyebb, ezért átültetése nagyobb
gondot igényel. Sőt, ha a csemete kiemelésekor száraz a talaj, kiemelés előtt be kell öntözni, hogy a gyökerek ne
károsodjanak. Az átültetett csemete ugyancsak igényli, hogy a talaj nedves legyen, különben nem indul fejlődésnek.

A magvetés évében a feketedió-csemete földfeletti része lassabban fejlődik, mint a közönséges dió csemetéje. Az első év végén
általában nem éri el az oltáshoz szükséges 10-16 mm-es vastagságot, ezért általános a kétéves nevelés oltás előtt. Drágább a
csemetenevelés.

A feketedió életképes fafaj. Ha a közönséges dió alanyaként a nemes rész alól kitör, megerősödik, képes azt elnyomni, és
önálló nagy fává nőni.

 



 

A feketedió és a közönséges dió hibridjét, az általam csak hibriddióként tárgyalt fajközi hibridet Olaszországban kipróbálták
a közönséges dió alanyaként. Vicenzai területről származó, spontán keresztezés eredményeként létrejött hibrideket vizsgáltak
meg, és potenciálisan értékesnek tartottak. Érdekesség, hogy ezek a hibridek háromszoros kromoszómaszámúak (21),
amiből 14 a feketedióé, 7 a közönséges dióé. 

Kipróbálták Franciaországban is, ahol rendelkezésre állnak az erdészeti célra előállított hibridek. A közönséges dió apától és
feketedió anyától származó hibrid-magvak kiemelkedő eredményt produkáltak. Első éves növekedésük mindkét szülőjük
növekedésénél nagyobb volt, és ugyancsak nagyobb arányban voltak oltásra alkalmasak, mint a szülők. Az oltványok
növekedése is kimagasló volt.

Betegségekkel, kártevőkkel szembeni természetes ellenállóképességét még nem vizsgálták kellően a hibriddió-alanynak.

Egy példa a hibriddió alanyra: 25 éves Franqette fa NG23-as hibrid alanyon. Teljesen egészséges, sőt, ha megvágjuk az oltás
helyét, csak a kétféle faanyag eltérő színe látszik, fekete vonal egyáltalán nincs. 



Ennek a hibridtípus használatának nagy előnye, hogy az alany egyenletes, mert - Franciaországban - mikroszaporítják, így
genetikailag azonosak az alanyok. Ez az, amit a közönséges dió alanyok esetében eddig hiába vártunk. 

Az NG23 hibridet Svájcban Hans-Sepp Walker is használja alanyként. 2012. tavaszi felvétele: Lara, NG23-ra szemezve. 



 

Egyéb diófajok mint alanyok

KALIFORNIAI FEKETEDIÓ

Kaliforniában a legközönségesebben használt alany a kaliforniai feketedió (J. hindsii), aminek előnye, hogy növekedési erélye
jóval nagyobb a közönséges dió alanynál, és ellenáll az Armilláriának. 1915 óta alkalmazzák. (Tetszik tudni, tisztelt
történelemtanár Kollégám, ez volt az az év, amikor miután megtámadtuk Szerbiát, már benne voltunk a világháborban.
Kaliforniában pedig nem háborúztak, hanem megteremtették a mai, világszínvonalú diótermesztés alapjait.) 

Az Egyesült Államok Kalifornián kívül eső területein azért nem alkalmazzák, mert ahol már nem a száraz, szinte sivatagi
nyári időjárás uralkodik, erősen vírusérzékeny, és az agrobaktériumra és a fitoftórára is érzékeny. Vírusfertőzöttsége az
alany és a nemes rész határán jelentkező fekete vonalként válik láthatóvá. A nematódák iránt se kielégítő az
ellenállóképessége. Az armilláriának jól ellenáll.

Talajigénye, főleg ami a foszfort, cinket és kalciumot illeti, erősebb a közönséges dió talajigényénél.

A kaliforniai feketedió melegigényes, alanyként is. Ezért Európában még Dél-Európában sem ajánlják alanykénti
használatát.

Magvetés előtt három hónapos rétegezést igényel. Magvai nagy százalékban élet- és csíraképesek. Előnye továbbá a
kaliforniai feketediónak, hogy jó a növekedése, és jó az affinitása a közönséges dióhoz, nagy százalékban ered meg sikeresen
az oltvány.



Nem emlékszem, említettem-e már máshol, hogy a csírázó dió, a kelő diónövény is érzékeny a juglonra, károsodik tőle, mint
sok más növény. Erre a tünetre élő példa az alanynak nevelt kaliforniai feketediók esete. Keléskor, ha juglonhatás éri őket,
nagy arányban pusztulnak el. P. B. Catlin és W. R. Schreader végeztek erre irányuló kísérletet Kaliforniában. Felnőttkorú
kaliforniai feketedió fák gyökerének vizes kivonatával locsolták a kelő magvakat, és a jelzett eredményre jutottak.

A gyökérfulladásra is kevésbé hajlamos a hindsii-alany, mint a közönséges dió. Mindazonáltal jó, egészséges, mélyrétegű,
gazdag talajt igényel. És jó vízgazdálkodásút. A meszes agyagtalajt nem bírja, klorózisos tüneteket mutathat, és tapasztalat
szerint nem alkalmas a kivágott dióültetvény újratelepítésére (valószínűleg még nem vizsgált gyökérkártevőkre, gombákra
való érzékenység miatt).

Idős diófák kaliforniai feketedió alanyon: 

Ránézésre úgy lehet a kaliforniai feketedió alanyt felismerni, hogy töve a feketedióra jellemző durva sötét kérgű, ugyanakkor
minél idősebb, annál inkább megvastagodott, és idős korban olyan, mint egy hatalmas agrobaktériumos tumor. De szövete
nem lágy, hanem értékes kemény diófaanyag. Észak-kaliforniai feketedióra oltott közönséges dió oltványok Kaliforniában, 4,
7, 12 és 30 éves korban: 

   

Terrassonban (Dordogne, Franciaország) a kaliforniai feketedió alanyra oltott diófák növekedése a feketedióra oltottakéhoz
volt hasonló. Még melegebb éghajlaton viszont növekedésük már elérte a közönséges dió alanyon állók növekedését. A
termőre fordulás idejénél is ezt tapasztalták.

Ezt az alanyt Oroszországban is kipróbálták. Téli hidegtűrését mérsékeltnek találták, nem érte el a közönséges dió alanyok
fagytűrését. A ráoltott fák növekedése közepes vagy erős volt, korán, 4-5 évvel a kiültetés után termőre fordultak.

A kaliforniai feketedió alanyokra oltott diófák esetében, életük 15.-30. éve között ugyanúgy jelentkezik a feketevonalas
pusztulás, mint a feketedió alanyon nőtt fáknál. Főleg gyengébb és sekélyebb talajokon.

PARADOX

A közönséges dió alany és a kaliforniai fekete dió alany jó tulajdonságait ötvözi a Paradox dió, ha a közönséges dió
alanyaként használják. Kb. 1950 óta. Ültetvény paradox alanyon: 



Ez a dió a J. hindsii és a J. regia hibridje. Az USA Kalifornián kívüli területein és Kanadában a legkedveltebb alany, mert a
közönséges dióval igen jó az affinitása, gyakorlatilag nincs olyan kompatibilitási probléma, mint a fekete dió és a közönséges
dió között. És jól ellenáll a fitoftórának, gyökérzete pedig a nematódáknak. A legjobban a Juglans-diók közül. Tehát jól
alkalmazható dióültetvény utáni újratelepítésre.

Az oltványok növekedése kiemelkedő, paradox alanyon. Gyengébb talajjal is beéri, mint a hindsii-alany. A kötött talajt is
jobban bírja. De meszes talajon klorózis léphet fel, és nagy a foszfor- és cink-igénye. 

Jó tulajdonságai, életereje miatt ma a legkeresettebb, ezért kevéssé kapható. Viszont érzékenyebb a téli hidegre. További
hibája, hogy az agrobaktériumra még érzékenyebb, mint a hindsii.

És ami a legnagyobb hibája, az említett feketevonalas vírusfertőzöttségi tünetet a leggyakrabban mutatja a diófélék közül. De
ez erénye is lehet, a vírus korai felismerhetősége miatt.

A feketevonalas vírusfertőzöttségi tünetet ("black line disease") az okozza, hogy a két diófaj határán élő sejtek elhalnak, az
elhalt sejtek látszanak fekete vonalként.

Balra kaliforniai feketedióra, jobbra paradox dióra oltott diófa feketevonalas sejtelhalása. 



Európai elterjedését nehezíti, hogy Amerikából kell beszerezni, mert egyik szülője, a J. hindsii nem található meg Európában.

ROYAL

A kaliforniai feketedió és a (rendes) feketedió fajközi hibridje, a Royal walnut, szintén kipróbált és igen jó dióalanynak
bizonyult a közönséges dió számára. Értéke a gyors növekedés, a megnövekedett életerő, a gombákkal szembeni ellenállás.

SZÜRKE DIÓ (VAJDIÓ)

Alkalmas alanya a közönséges diónak. Magvai bár heterogének, életképesek. Csírázás után az első évben kiterjedt, hatalmas
gyökértömeget fejleszt. Az első év végén kiemelt csemeték életerősek, oltásra alkalmasak.

Potenciális előnye a szürke dió alanynak, hogy téli hidegtűrése igen jó, és a szürke dióra oltott diófa gyakorlatilag igénytelen
a talaj minősége iránt, rosszabb talajokon is termeszthető.

Moldáviában Turcanu diónemesítő hosszan, sok szempontból vizsgálta a szürke dió alanyt. Értékelése abban foglalható
össze, hogy az ilyen alanyon nőtt diótermő fák alig mutatnak különbséget a közönséges dió alanyú fákhoz képest. A szürke
dió tehát minden tekintetben jó alany, majdnem olyan jó, mint a közönséges dió, de a feketediónál jobb.

A nemes (közönséges) diófajtákkal való affinitása hagy kívánnivalót. Másik hibájának azt tartják, hogy az oltás helyén
gyakran fejleszt dudort. Harmadszor, érzékeny a gyökérkártevőkre, végül, meszes talajon vashiány miatt gyakran klorózisos.
Szürke dióra oltott diófákkal nem találkozunk, inkább csak érdekesség a szürke dióra oltott nemes dió, mint üzemi
gyakorlat.

Díszfaként jöhet számításba az ilyen oltvány.

JAPÁN DIÓ ÉS SZÍVDIÓ

Dió-alanynak számításba jön még a japán dió (J. sieboldiana) is. Magvai életképesek, homogének. Első éves gyökérrendszere
bőségesen fejleszt hajszálgyökereket. Az első év végén jó, életképes, oltásra alkalmas alanyokat produkál. A közönséges
dióhoz nem megfelelő az affinitása, az oltványokból végleges helyre ültetés után sok gyengül, sorvad, pusztul. A megmaradó
oltványok átlagos növekedésűek, és gyorsan termőre fordulnak.

De számos hibája van. Érzékeny a baktériumfertőzésre, a gyökerei is fogékonyak a gombákra, és nem megfelelő
talajkémhatás esetén klorózisos. A talaj nagyobb nedvességtartalmát is igényli, száraz talaj nem felel meg számára.

Alanyként használva a ráoltott közönséges diófa jobban tűri a téli hideget.

Végeredményben használható alanyként, de a siker nem átütő. Mégis érdemes tovább vizsgálni. A japán dió jól hibridizálódik
a közönséges dióval, és a hibridek kompatibilitása a közönséges dióval már lényegesen jobb. És hidegtűrők is. Sőt, ezek
bujtással is szaporíthatók. A hibridek a savanyú talajt is jobban bírják.

A szívdió alanykénti használatát még nemigen vizsgálták, pedig érdemes lenne. Például Kaliforniában paradox alany és
közönséges dió nemes fajta között szívdió törzset alkalmaztak. Kísérleti állományban alacsony faméretet, és emellett kiváló
terméshozamot értek el.

MANDZSÚRIAI DIÓ, KÍNAI DIÓ

A mandzsúriai dió európai kipróbálásra is érdemes, a közönséges dió alanyaként, amire nemcsak észak-kínai, hanem
csehországi, bulgáriai, németországi kísérletek eredményei is biztatást adnak. (Ha eltekintünk a kevésbé biztató francia
kísérletektől.) A diófajok közül a leginkább hidegtűrő, és olyan közel áll genetikailag a mi diónkhoz, hogy nemcsak jól
kereszteződik vele, hanem oltási összeférhetetlenséggel (inkompatibilitással) se kell számolni.

Alanyként is jól bírja a hideg teleket. Életerős fa nevelhető rajta, elég gyors termőre fordulással. További előnye, hogy a
folyók által rendszeresen elöntött, gyakori vízborítottságú területek is jól hasznosíthatók diótermesztésre, amennyiben a



mandzsúriai dió az alany. Természetes élőhelyén, a Távol-Keleten is jól tűri az elöntést, vízborítást.

A kínai dió (J. cathayensis) még ismeretlen ebből a szempontból. Az eddigi néhány próbálkozás kiábrándító.

TEXASI DIÓ

Előfordul még a texasi dió (J. microcarpa) is a közönséges dió alanyaként. A Juglans-diókon belül a texasi dió is a feketediók
közé tartozik, így a más feketedió-fajoknál elért eredmények bizakodásra adnak lehetőséget. De még nem kellően ismert.

Mivel a texasi dió kisnövésű diófaj, a kutatók intenzív ültetvényeket képzeltek el segítségével, az almához hasonlót.

Magyarországon Szentiványi Péternek vannak texasi dióra oltott oltványai, abból az elgondolásból, hogy a texasi dió alany
hazai viszonyaink között is csökkent növekedésű nemes diófát nevelne, így az intenzív ültetvények alanya lehetne. A hosszú
kísérletezés azonban nem hozta meg a várt eredményt.

Oroszországi tapasztalat szerint a texasi dió alanyként közepes vagy nagy növésű oltványfát produkál. Téli hidegtűrésük nem
kiemelkedő, de megfelelő, akkor is, ha elmarad a közönséges dió alanyok hidegtűrésétől.

ARIZONAI DIÓ ÉS HIBRIDJE

A J. major szintén a feketediók közé tartozik. Tapasztalat szerint alanyként a tulajdonságai nem nagyon különböznek a
(közönséges) feketedió alanyokétól. A csemete erős főgyökere lehetővé teszi, hogy mészköves, kiszáradásra hajlamos talajon
is jól megéljen az oltvány.

Az arizonai dió és a közönséges dió hibridjei közül az MJ209-esként jelölt klón, amit erdészeti, dióerdő-nevelési célra
használnak általában, szóbajöhet alanyként is a mi közönséges diónk számára. Sok tapasztalat nincs vele, de nagy előnye,
hogy ezt a klónt erdészeti célra mikroszaporítás útján szaporítják, tehát egyöntetű az állománya. Hans-Sepp Walker svájci
szakértő - sok más alany mellett - az MJ209-eset is kipróbálta, a képen a szakértő saját diófajtájának, a Walwal-nak a
szemzése látható, MJ209-es alanyra. 

SZÁRNYASDIÓ FAJOK

Még a szárnyasdiókat is kipróbálták, Franciaországban. Nagyon is sokat kísérleteztek velük, vagy tizenöt éven át. Némi
eredményt a kínai szárnyasdió (Pterocarya stenoptera) adott, talán kár volt a próbálkozással felhagyni. A közönséges dió
alanyaként a kínai szárnyasdió jól bírja a tömörödött, vizes talajokat, ellenáll a nematódáknak, a fitoftóráknak, csak az
armilláriára fogékony. A közönséges dióhoz, sajnos, nem volt megfelelő a kompatibilitása. Sok tősarjat hozott, és a nemes dió
fejlődése lassú volt. Igaz, hamarabb fordult termőre. Bujtással, dugványozással jól szaporítható. Talán mégis létezik olyan
klónja, amelyik a közönséges dióval megfelelő affinitást fog mutatni. Mert például Kaliforniában találtak olyan kínai
szárnyasdió klónt, amely a kaliforniai fajták közül az Eurékával és a Concorddal jó affinitást mutatott.

Hollandiában Frans Geraets-nek vannak már többéves oltványai szárnyasdió-alanyokon. Kínai szárnyasdión többszáz,
kaukázusi szárnyasdión kb. ötven. Ennek a két fajnak az előnyét abban látja, hogy gyökerük jól bírja a levegőtlen, vízzel teli
altalajt, nem fullad meg. Ez Hollandiában fontos szempont. Alanynak nevelt szárnyasdiói: 



A francia vizsgálatok során a kaukázusi szárnyasdiónak (Pterocarya fraxinifolia) az igen korai kihajtása, nagy növekedési
erélye bosszantóan sok tősarjban jelentkezett. És oltási inkompatibilitást tapasztaltak, amint a képen látszik. És végül
nézzünk még egy képet: Közönséges dió négyféle alanyon. 

 

Végeredmény: a diótermesztőknek továbbra is várniuk kell az ideális alanyra. Vagy pedig maguknak kell kísérletezniük.
Néhány lehetőségre rámutattam.

 

 

Oltás utáni ápolás
Mottó: 
"...a gyönge oltoványhoz, mely hogy el ne görbedjék, nevedékenységében egyengettetik." 
(Telemakus bujdosásának története. Kassa, 1755)

A második évtől a csemetekerti munkák nagyrészt függetlenek attól, hogy második éves alanyt vagy már beoltott diócsemetét
nevelünk-e. A lényeg a gyommentes, jó szerkezetű talajállapot fenntartása, a víz és a tápanyagok kijuttatása. Nem is nagyon
részletezem, nagyon gondos munka kell.



Kiültetéskor, átültetéskor a csemete gyökerét dúsan gombaölőszeres agyagos pépbe kell mártani, a fertőzéseket
megakadályozandó.

Első és második éves oltványok nevelése Törökországban: 

 

Első és második éves oltványok nevelése Franciaországban: 

  

A csemetekerti sortávolság a műveléstől függ, de 40-50 cm-nél ne legyen szűkebb. Ha
életerős csemetéket akarunk nevelni, a sortávolság 1-1,2 m legyen. Turcanu 80-100 cm-
t ajánl.A tőtávolság legalább 15-20 cm legyen, de jobb a 25-35 cm, a dióoltvány jobban
tud fejlődni.

Oltás, szemzés után a csemeték - most már oltványok - további kétéves nevelést
kapnak. Az első évben a növekedés 30-50 cm-es, az átültetett csemete a tápanyagait a

gyökérzet kifejlesztésére összpontosítja. A növekedés a második évben ugrik meg, 150-220 cm-es
lehet.

Ültetés előtt 25-30 cm mély barázdát húzunk, és a barázdát beöntözzük.

Az oltványokat május első felében ültessük ki. Az oltás helye a talajszint fölé essen. Tömörítsük meg a megmozgatott talajt.

Oltás után, az első tavasszal: 



A második tavasz: 

Közvetlenül kiültetés után csirkézzük fel, vagyis húzzunk rájuk annyi földet, hogy a föld
betakarja az oltványokat. 7-10 cm magasra, elég szélesre. Laza szórófejes öntözéssel öntözzük
be a bakhátat. Amikor az oltványok hajtanak, és a tavaszi fagy veszélye is elmúlt, fokozatosan
bontsuk le a bakhátat. Véglegesen pedig május végéig.

Az oltványokat az első és a második évben is gondosan kell nevelni. A nevelés munkái
gyomtalanításból, a talaj lazításából, öntözésből, műtrágyázásból állnak. És vadalásból, vagyis
az előtörő tősarjakat, amelyek az alanyból nőnek, rendszeresen ki kell vágni.

A csemetekertben az Armillaria mellea, egy, a diógyökéren élősködő gomba, a Phytophtora
cinnamoni, ami gyökérpenészesedést okoz, az Agrobacterium tumefaciens, a gyökérgolyvát
okozó baktérium, valamint a Pratylenchus vulnus és P. pratensis, a Cacopaurus pestis és a
Heterodera marioni, a dió gyökerében élősködő négyféle nematóda faj jelentik a kimondottan
csemetekerti kártevőket. Ezekről részletesen később, a dió betegségei és kártevői között lesz
szó. Ezeken kívül egy sor gomba is veszélyezteti a csemetéket.

A csemetéket veszélyeztető gombák ellen sebkezeléssel és gombaölőszeres permetezéssel kell
védekezni.

Ha az első nyár végére az oltványok 40-50 cm-t nőttek, meg lehetünk elégedve. Ilyen növekedés azt jelzi, hogy a gyökér is
kielégítően fejlett. A legtöbb külföldi faiskolában is ez a tapasztalat. Ezzel szemben Lucas van Zyl délafrikai viszonyok között



azt tapasztalta, hogy az oltványok első évének végén a törzsvastagság zömében 1,5 cm-nél vastagabb volt, és a csemeték 85
%-a 1 m-nél magasabb volt, tehát a csemeték zöme kiültethető. A képek az első ősszel és a rákövetkező tavasszal készültek.

Az oltványnevelés első évének végén már nem kell földet húzni a csemeték tövére.

A második évben a későtavaszi fagyok után át kell vizsgálni az oltványokat. Amelyik a csúcsrügyből indíthatja a második
éves hajtását, az a szerencsésebb eset. De ha a csúcsrügy elfagyott vagy sérült, akkor az oltócsap alacsonyabban helyezkedő
rügyére kell visszametszeni indulás előtt. Egyenes, elágazásmentes törzset kell kinevelnünk. Ha levélhónaljból is kitör a
csemete, hónaljazni kell, a felesleges hajtást ki kell vágni. 



Igaz, csak a második évben nőnek nagyot, de már az első évben is vékony karó - bambuszpálca - mellé kell kötni a hajtást,
hogy egyenes legyen. A kötéssel - mint minden hasonló esetben - úgy kell a hajtást a karóhoz erősíteni, hogy ne dörzsölődjön
hozzá. Tehát rugalmas szalagot használjunk, és a szalagot a hajtás és a karó között átvezetve kössük meg. A hajtás
növekedésével a kötözést szükség szerint ismételjük meg.

 



 

 

A második évben is permetezni kell az oltványokat, gombaölőszerrel, május második felétől kéthetente, 3-4 alkalommal.



 

 

Tavaszi, kéreg alá oltás

Mondják intarzia-oltásnak is.

Más gyümölcsfák mellett dióra is ajánlják, Texasban erősen propagálják. (Szójáték. Amerikában ezt az oltási módot Texas
propagation-nek nevezik.)

Iránban ezzel a módszerrel bőven 70 % fölötti eredményességet értek el. Angolra "side-stub grafting"-nek fordítják ezt az
oltási módot az irániak.

Ennél az oltási eljárásnál az alany lényegesen vastagabb, mint az oltóvessző, mondjuk, kb. háromszor olyan vastag.
Többéves, törzses alanyt használunk, az oltás helyén 4-9 cm vastagat. Az oltás helye a földtől magasabban, akár 2 m
magasan is lehet, ez akkor ajánlatos, ha a dióskertben szabadon legelő állatok vannak (marhák, lovak, szarvasok, stb.).
Csak életképes, jó állapotban lévő alanyt oltsunk.

Tél végén szokták végezni, de van későtavaszi oltás is, az más (l. lejjebb).

Az oltóvesszőt télen, a fa mélynyugalmi állapotában szedjük, legkorábban az első fagyok után, legkésőbben február végén.

Az oltóvessző az előző évi hajtás, amin hajtásrügyek vannak. A dióféléknél a hajtásrügyek apró káposztákra hasonlítanak,
bennük miniatűren ott a kész hajtás. Azok a rügyek, amelyek fenyőtoboz-formájúak, a hajtásképződésnél nem vehetők
figyelembe, azok a porzós virágok rügyei. A legtöbben csúcsrügyben végződő oltóvesszőt szednek, vagyis az oltóvesszőt nem
vágják el. 

 

Egészséges, kör-keresztmetszetű oltóvesszőket gyűjtsünk, amelyeknek kicsi a fabele, mivel a diófélék fabele üreges. A
legzártabbnak látszó hajtásrügyek a legérettebbek és a legegészségesebbek. A levágott oltóvesszők végeit olvasztott gyertya-
viaszba, méhviaszba vagy parafinba mártsuk, a mellékelt képen láthatóan. 

Burkoljuk be a vesszők kötegét enyhén nedves frottír-anyagba, vegyük körül műanyagfóliával szinte légmentesen, és
helyezzük a felhasználásig hűtőszekrénybe. Addig kell ott tartani, amíg az alany az oltásra nem áll készen, és az időjárás az
oltást nem teszi lehetővé.



Amikor az alany rügyei repedni kezdenek, akkor kell az oltást elvégezni. Az alany lehet jól fejlett, de 2-3 méternél ne legyen
magasabb.

A dió tavasszal termeli legerőteljesebben nedveit, "vérzik" a fa sebzéskor, és ez a vérzés meghiúsíthatja az oltás sikerét. 

Hans-Sepp Walker svájci szakértő, - aki a képen az oltást végzi éppen, (www.walwal.ch), - szerint azért kell az alanyt
legalább három héttel az oltási munka előtt elvágni, legyen az vékonyabb vessző vagy akár karvastagságú törzs, hogy a
vérzés megtörténhessen. A sejtekben lévő hidrojuglon-glükozid hidrojuglonná majd juglonná alakulhasson, a metszés
felületéről eltávolítható legyen, mert a nemes vesszőre is mérgező hatása van. Nagyobb legyen az oltás eredményessége,
százalékban kifejezve.

Korábban A. Prataviera és K. Ryugo vizsgálta, mik is azok a nedvek, amik a vérzésben jelen vannak. A juglontartalmat
természetesen kimutatták, de csersavval nem találkoztak. Ugyanakkor ha a nedveket letöröljük, a diófa növekedése számára
fontos citokinineket és gibberellineket is veszítünk, amelyek szintén jelen vannak a diófa nedvében. Valamint más fehérjéket,
nitrogéntartalmú vegyületeket. Cukrot nem találtak a diófa nedvében, bár keresték.

Egy másik módszer a vérzés csillapítására Alain Dupard módszere, aki saját közlése szerint nagy gyakorlatot szerzett, nagy
eredményességet ért el a tavaszi szabadföldi oltásban, az oltóvesszőnél lényegesen vastagabb törzsű diófák oltásában. Ő a
talajfelszín fölött 5-10 cm-rel, jóval az oltási hely alatt befúr a törzsbe egy 8 mm-es lyukat, enyhén felfelé irányulót, hogy a
nedvek kifolyhassanak.

Ugyanebből a célból Joseph Michalet azt csinálja, hogy éles oltókéssel több bemetszést ejt az alany törzsén, és a nedvek ott
folynak ki.

Valami ilyesmire utalt C. Pletscher is 1962-ben, egy svájci szakfolyóiratban. Azt írta, el kell vezetni a nedveket.

A vérzés megállítására mások meg a következő módszert ajánlják. Legjobb, ha a tervezett oltási hely fölött legalább 5 cm-rel
metsszük el az alanyt, kb. 7-10 nappal a tervezett oltási idő előtt. A "vérveszteségi sokk" késlelteti az alany alsó részének
fejlődését, és ennyi idő alatt leáll a vérzés. Metsszük el még egyszer az alanyt néhány centiméterrel lejjebb, és várjuk meg,
amíg az újabb metszési helyen szivárgó vérzés eláll.

Ezután hozzáláthatunk az oltáshoz, aminek menete a következő:

1. Az alany átmérője legalább a kétszerese legyen az oltóvesszőének. Az alanyon végzett második metszés keresztirányú
legyen.
2. A metszéslaptól lefelé mintegy 5 cm hosszon az oltókés hegyével vágjuk be az alany kérgét, olyan mélyen, amíg a fás
részt nem érezzük.
3. Az oltóvesszőt az alábbi módon készítsük elő. A teljes oltóvessző 10-15 cm hosszú legyen, amelynek az alsó részén
legyen egy kb. 6 cm hosszú csap. A csap úgy készül, hogy az oltóvesszőt mélyen bevágjuk, hogy csak a vékonyabb része
maradjon meg. Ezután megfordítjuk az oltóvesszőt, és a vékony csapról óvatosan lehántjuk a kérget. Végül a csap alján
kis ferde lecsapást vágjunk, kívülről befelé. Mindezek után legalább 2-3 egészséges hajtásrügy maradjon az oltóvesszőn.
4. Az alany vágásfelületétől lefelé óvatosan bontsuk meg az alany kérgét, a korábbi függőleges vágás mentén.
Csúsztassuk ebbe a résbe a kéreg alá fölülről az oltóvessző vékony csapját, természetesen a sima vágásfelületével befelé.
5. Üssünk be két 1,5-2 cm-es szöget a kérgen, az oltóvessző csapján át az alany fás részéig, hogy az oltóvesszőt odafogja
az alanyhoz. Egy harmadik szöggel pedig a felnyílt kérget lehet odaütni, az oltóvessző csapja mellett.
6. Minden vágott felületet kenjünk be oltóviasszal. Burkoljuk be az oltást alufóliával, majd azt kívülről vékony polietilén



fólia csíkkal. Az alufólián befejezésül vékony szárnyat hagyjunk, aminél fogva később meg tudjuk bontani. A műanyag-
fólia-csík végét a betekerés végén az utolsó fordulatnál húzzuk az előző fordulat alá. Vagy ha nem fóliacsíkot
használunk, a műanyagfóliát madzaggal is átköthetjük.
7. Ha madárkárra számítunk, néhány kisebb ülőfát is tehetünk az oltványok sorába, hogy a madarak arra üljenek, és ne
a friss oltványokat törjék le.

A későbbiekben amint az oltvány kihajt, előbb a fóliacsíkot vágjuk, lazítsuk meg, majd a későbbiekben szedjük le, és csak
később, egy harmadik munkaműveletben az alufóliát. Ha már az oltvány növekedése 30 cm-t elér, fontos, hogy mechanikai
védelméről gondoskodjunk, letörés ellen kötözzük ki.

A kéreg alá oltás (intarzia-oltás) másik leírása:

Az oltás helyét úgy válasszuk ki, hogy nem sokkal alatta két oldalág induljon, amelyek árnyékolják a leendő oltást.
Fűrészeljük el vízszintesen az alanyt. (1. kép) 

A fűrészelt felület alatt válasszuk ki az oltás helyét, úgy, hogy az uralkodó szél felőli oldalra essen, nehogy a későbbiekben a
leendő hajtást szélkár érje, letörjön. A kérgen faragjunk egy sima felületet, pajzsot, olymódon, hogy a faragás a kéregben
maradjon, a kambiumot ne érje el. Ha a kéreg érdes, durva felületű már, faragjuk meg az élő kéregig. (2. kép) 

Igen éles késsel dolgozzunk. Az oltókés csak az egyik oldaláról legyen köszörülve, hogy ferde vágatot is tudjunk vágni. A kést
tartsuk szilárdan a markunkban, és vágjuk az oltóvesszőt több darabra. (3. kép) 

Az oltóvessző ez után 1-3 életképes rügyet tartalmazzon, és legyen rajta három vágás: egy ferde vágás, egy hosszú vágás és
egy visszavágás. A ferde vágást a legalsó rügy alatt 1-1,5 cm-rel ejtjük, a rüggyel ellentétes oldalon. Az oltóvessző közepéig
vágjunk be, kb. 45°-ban. A hosszú vágást a ferde vágástól az oltóvessző alsó végéig visszük, a vessző közepén. A hosszú
vágás teljesen sima legyen, a vessző vastagsága a vágás mentén végig egyenletes legyen. Hossza 3,5-7 cm lehet. A hosszú
vágás végén, a külső oldalán ejtsünk egy kb. 1 cm-nyi visszavágást. Ez megkönnyíti az oltóvessző beillesztését, a
kambiumszövetek találkozását. (4. kép) 



A vesszőt illesszük az alany sima pajzsfelületére úgy, hogy a hosszú vágás ráfeküdjön. Bal kezünkkel
szorítsuk rá szilárdan. A vessző jobb oldalát követve ejtsünk egy függőleges bevágást az alany kérgén
keresztül, a farészig. A kést egyenesen húzzuk lefelé, a vessző vége előtt kb. 2 cm-ig. Nagyon fontos, hogy
a kés merőlegesen haladjon a fába, ne ferdüljön el jobbra-balra. (5. kép)

Tartsuk meg a vesszőt ugyanabban a helyzetben a jobbkéz hüvelykujjával, közben cseréljük meg a bal
kezünket, hátulról fogjuk át a vesszőt, úgy, hogy a vessző bal felén ejthessünk vágást. (6. kép)

Három ujjal tartsuk szilárdan a vesszőt, és a vessző mellett baloldalt is ejtsünk egy vágást. (7. kép)

  

A két párhuzamos intarzia-vágás pontosan a vesszőnk alakját fogja mutatni. (8. kép)

A két vágat között hántsunk le egy 1-1,5 cm vastag réteget az alanyból. Ha az alany nem hántható
könnyen, akkor a további oltással várjunk néhány napot, mert a kambium még nem "alszik".
Csúsztassuk a helyére az oltóvesszőt. A vessző és a fa között nem szabad levegőnek maradnia. (9. kép)

Ha az oltóvesszőt beillesztettük, az oltóvesszőt kérgénél fogva nyomjuk be jobbkézzel, miközben balkézzel
gyengén, de határozottan lefelé nyomjuk az oltóvessző fölső végét. (10. kép)

 

A ferde vágásig nyomjuk be a vesszőt. A ferde vágásnál fog a későbbiekben az a kallusz képződni, amely majd befedi az
alany elvágott törzsét a következő 1-3 évben. (11. kép)

Az oltóvesszőt a helyén rögzíteni kell, erre többféle mód is van. A legjobb talán sűrűn odaszögelni, 1,5-2 cm-es szögekkel.
Utána tekerjük be védőszalaggal. (12. kép)

Az oltást burkoljuk be alufóliával. (13. kép) Az alufóliát borítsuk a vízszintes vágatra is. (14. kép) 

 

Egy kisebb méretű polietilén zacskónak vágjuk ki az egyik sarkát, és azt is húzzuk az oltásra. (15. kép)



Kössük be a polietilén zacskó vágott nyílását az alsó rügy alatt, hogy eső ne jusson az oltáshoz. (16. kép) Kössük be a zacskó
alsó végét is. (17. kép) 

 

Az oltóvessző fölső végét kenjük be. Irodalmi forrásom szerint sellakkal vagy enyvvel, de talán oltóviasz, stb. is megteszi. (18.
kép) 

Ezek után oltványunk dolga, hogy növekedjen. A burkolatot akkor vegyük le, ha új hajtásunk kb. 15 cm-es. De ha eléri a 60
cm-es növekedést, a végét csípjük vissza, nehogy erős szélben az új hajtás letörjön. Ha több rügy hajt ki, később, legkésőbb a
következő tavasszal válasszuk ki a legjobbat, és csak azt tartsuk meg. 2-3 év alatt pedig az alany összes saját ágát, vesszejét
vágjuk le.



A tavaszi, kéreg alá történő oltásnak egy jó, képes bemutatását egy török méhésznek köszönhetjük. Ő nem diótermesztő, de
a méheskertjében diófák is vannak. A képek: 





Az oltóvesszőből fejlődő hajtásoknak már a színéről megítélhetjük, melyik életképes. A képen a zöld színű hajtás hamarosan
el fog pusztulni, a pirosas megmarad.



Svájci képek, Hans-Sepp Walker gyakorlatából, 2011-ből (www.walwal.ch): 



A kéreg alá oltás módszerével átoltott diófa fényképe Iránból. (A képet nagy veszélyek felvállalásával, a számítógépem
sokszoros figyelmeztetése ellenére mentettem le tisztelt Kollégám számára.)

(A veszélyek reálisak voltak, a kép letöltése után 17 vírust találtunk a leblokkolt számítógépemen. Úgy látszik, a diófa kéreg
alá oltással történő szaporítását ugyanolyan titkosnak tekintik és ugyanúgy védik az irániak, mint az atomprogramjukat.)

Miután egy szakember helyreállította a számítógépem működését, folytathatjuk a kéreg alá oltás titkainak felfedését.

A tavaszi oltás érdekes, speciális esete, ha későtavasszal végzik, amikor az azévi hajtások már 5-8 cm-esek. Ezt a módszert
kínaiak is leírták.

Ez már nem a leírt, kéreg alá oltás, itt az alany és a nemes egyforma vastag.

Eszerint az oltóvesszők megszedésekor nagyobb fákról szednek vesszőket, amelyeknek az a lényegük, hogy csúcsrügyesek.
Hűtőben tárolják, és csak akkor veszik elő, amikor az alanyok hajtása az említett 5-8 cm-t eléri, akkor oltanak,
természetesen fás részre.



Most került kezembe egy hasonló, de régebbi amerikai leírás egy ismert faiskolából, a
Mississippi felső folyása mellől. A helyszín azért érdekes, mert éghajlata hideg, nincsenek korai
tavaszok. Alvó állapotú csúcsrügyes vesszőt oltanak lombos hajtásra.

Az alvó csúcsrügyű vesszőket március elején szedik meg. Végeiket olvasztott parafinba mártják,
és az oldalrügyekre is parafint kennek ecsettel. Kötegbe rendezik, nedves törlőruhával
burkolják be, majd törlőpapírral, végül újból törlőruhával. Papírzacskóban tárolják az így
becsomagolt vesszőket 0 C°-on, felhasználásig.

Akkor kezdenek az oltáshoz, amikor az alany csúcshajtása kb. 30 cm-es. Olyan hosszan vágják
le a hajtás végét, hogy az alany és az oltóvessző vastagsága az oltás helyénél egyforma legyen.
Ha már fásodni kezd az alany, sikeresebb az oltás. Ahol még úgy látjuk, nem fásodik, vágjuk
kissé visszább, a fásodó részig. 2-5 levél maradjon az alanyon, az asszimiláció folytonossága
céljából, és azért, hogy kevésbé nedvezzen. Ha a harmadik-negyedik levél között még nem
fásodik, várjunk keveset az oltással. Ha az alany a hajtás vége felé is fásodik, az oltás nemigen
lesz sikeres.

Az oltóvesszők metszlapjáról távolítsuk el a viaszt, és áztassuk napokig vízben a vesszőket.

Az oltás során a képen látható vágást alkalmazzuk, amit forrásom inverted saddle oltásnak nevez. Az oltóvessző éke mintegy
3 cm-es legyen, felülről lefelé vágjuk. Az alanyon a beillesztés helyét a kést beszúrva alulról felfelé, kifelé irányuló vágással
kell kifaragni.

Az ék behelyezésekor ellenőrizzük, hogy a fás rész és a háncs illeszkedik-e.

Légmentesen kötözzük körül, teflonos szalaggal, majd elektromos szigetelőszalaggal vagy elsősegély-szalaggal. Szilárdan
álljon és melegen. Gondoljunk arra, hogy a kötés egy mini üvegház funkcióját is betöltse, tartsa melegen az oltást.

Még alufóliával is tekerjük be, hogy szilárdabb és melegebb legyen. Addig kell rajta tartani, amíg a nemes rész ki nem hajt.

A következő szezonban az oltás körüli hajtásokat mind metsszük ki. Az oltványt pedig jól kötözzük ki, szélkár ellen.

A módszert hikori- és pekándiókra is alkalmazzák.  

Illesztő oltás

Faiskolában, egy éves alanyon végezzük tél végén, februárban, március elején, amikor az alany még alszik. Az oltóvessző és
az alany vastagsága megegyezik. Egyszerű, régi módszer. Nem biztos az eredményesség.

 

A magonc alanyok átmérője a föld színénél 1-2 cm legyen. (1. kép)

A mélynyugalmi időben szedjünk egyéves vesszőket, amelyeken legalább két rügy legyen. (2. kép)

Az alany mellett húzzunk 10-15 cm mély hornyot, hogy munka közben a kezünk elférjen. (3. kép)

  

A leendő földfelszín alatt vágjunk egy 45°-nál hegyesebb metszlapot. Alulról fölfelé húzzuk a kést, a lap hossza 5 cm, vagy



hosszabb is lehet. (4. kép)

A vágat fölső 1/3-ánál ejtsünk egy 3-3,5 cm mély, függőleges bevágást, párhuzamosan a főgyökér erezetével. A bevágás
idejére támasszuk meg az alanyt a szabad kezünkkel. (5. kép)

Az oltóvessző alsó végén az alanyéhoz hasonló ferdeségű vágást ejtsünk. (6. kép)

   

Az oltóvesszőre csináljunk nyelvet, vagyis az oltóvessző alsó végétől a ferde vágat 1/3-ánál végezzünk egy függőleges
bevágást, mint amilyent az alanyon ejtettünk. (7. kép)

Illesszük a nyelvekkel az oltóvesszőt az alanyra. A kambiumrétegek érintkezzenek! (8. kép)

Tekerjük be az oltást biztonságosan műanyag szalaggal, hogy a kallusz képződéséig az oltást víz ne érje. Győződjünk meg
arról, hogy a kambiumszövetek a betekerés során sem csúsztak szét. (9. kép)

  

Az oltásra húzzuk vissza a földet úgy, hogy az alsó rügy a földfelszín fölött maradjon. A műanyag szalagot szükség szerint 3-4
hónap múlva, vagy egy év múlva távolítsuk el.  

És még egy oltási módszer

Dióféle fákat még egy másik módon is szoktak oltani, amit az amerikai szakirodalomból ismerek, ott flat graft-nak nevezik,
magyarul talán szárnyas vagy lebenyes oltás lehet a neve, nem tudom.

Kaliforniában ezt a módszert ajánlják akkor, ha a közönséges dió alanyaként kaliforniai feketediót használnak.

Az oltás menete: Lehántjuk és széthajtjuk négy oldalon, kb. 5 cm-en az alany kérgét, és metszőollóval kivágjuk a fabelét. A
nemes dió oltóvessző kérgét négy oldalon lehántjuk, (a képen fejjel lefelé látható), ráillesztjük az alanyra, majd annak kérgét
szorosan rákötjük. Az oltóvesszőn legyen egy egészséges rügy! 



   

Ilyen módon oltanak Amerikában hikori- és pekándiókat is.

 

A DIÓFA NEVELÉSE
Mottó: 
„A diófát nevelő olyan szobrász, akinek monumentálisra növő alkotásai évszázadot is megélhetnek.” 
(Dr. Tomcsányi Pál)

Először arra a kérdésre kell válaszolni, miért ültessünk, neveljünk diófákat. Nagyon egyszerű. Mert a dióültetvény adja
egységnyi területről a legtöbb, az ember számára nélkülözhetetlen tápanyagot. Ezért mondta Micsurin, hogy a dió a jövő
kenyere.

Vázlat: 
Néhány szó a hazai dió régmúltjáról 
A tiszaháti dió mítosza 
Diótermesztés a 20. században 
A dióültetvény megtervezése 
A termőhely kiválasztása. 
Kötés 
Egy vagy több fajtából álljon-e ültetvényünk? 
Milyen törzsmagasságot alakítsunk ki? 
Koronaalak, sűrűség 
Sövénydió 
Magoncot vagy oltvány diófát ültessünk? 
Fajtaválasztás 
A terület előkészítése ültetésre 
Ültetés 
Gyomirtás, a dióskert területének gondozása 
A talajállapot ellenőrzése a dióültetvényben 
Tápanyagellátás 
Mikroelemek 
Öntözés 
Neveléskori metszés 
Termőkori metszés 
Intenzív dióültetvények metszése 
A metszés idejéről 
Tősarjazás és kiegészítő munkák 
Termőre fordulás 
A megporzásról 
Szüret után 
Bevételek 
A diótermesztés jövedelme 
Hazai dióskertek képei

Tisztelt diótermesztő Kollégám, egy valamirevaló gyümölcstermesztési szakkönyv nem hagyhatja említés nélkül a termesztés
kezdeteit, régmúltját.

Ami a diót illeti, könnyű helyzetben vagyunk. A diófa a legelőször termesztésbe vont gyümölcsfák közé tartozik, a
sárgabarackkal, fügével, olajfával, datolyával, mandulafával együtt. A Közel-Kelet földművelőié az érdem, mintegy 4000
évvel ez előttről. Ezeknek a fáknak a gabonatermő földekre ültetése kétszeres haszonnal járt. Egyrészt megkétszereződött a
föld hozama, másrészt gyümölcsüket eltették télre, és akkor se kellett éhezni.

A legelsőbben háziasított gyümölcsfák közül a dió vitte el a pálmát. Termése a legtárolhatóbb, leginkább elálló. A diót héja
védi a kártevőktől, és héjában károsodás nélkül viseli el a szállítást is.

A diónemesítés egyidős a diótermesztéssel. Az ember mindig a nagyobb, jobban törhető, jobb ízű diót kereste.



Így foglalta össze Lui Csonghuai kínai szakember a diótermesztés világtörténetét:

7000 éven át az ember csak törte és ette a diót.
2000 éve már írásba foglalják a diót és a diófát.
Egyre több helyen tartják a ház körül.
Dióültetvényeket létesítenek.
Természetes dióváltozatok helyett kipróbált fajtadiót ültetnek.
Metszik is a diófákat.
Felfut a diótermelés és a diókereskedelem.

Magam is így gondolom. A diófogyasztás biztosan több, mint 7000 éves. A majmok az egész világon mindenhol megtörik a
dióféle terméseket. De tárgyi bizonyíték csak a kőkorszak óta van az emberi diófogyasztásra.  

Néhány szó a hazai dió régmúltjáról

Mottó: 
„A vén diófa áll és él.” 
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

Amint azt a dió származásából és földrajzából tudjuk, a diófa Magyarországon és környékén őshonos. 

A magyar nép honfoglalás előtti őshazáiban viszont a füves pusztaságok növényegyüttese volt
jellemző, dióval kapcsolatos adat eddig nem bukkant elő. A Kárpát-medencében viszont a magyarság
készen kapta a diófát.

A honfoglalás után, a hazai településszerkezet kialakulása során a Kárpát-medencei települések
tömegét nevezték el a településre jellemző diófákról. Gyenesdiás, Gyugy, Algyógy neve egyaránt a
diót rejti. Diószeg ősi magyar település. Hasonló nevű településektől való megkülönböztetésre szolgál
a Diós- előnév Diósgyőr, Diósjenő, Dióskál, Diósviszló, stb. nevében. Több esetben az eredeti szláv
diósnév él tovább magyar közegben is, ilyen például Rahó neve, de Diósd neve is a szláv
megfelelőjének a fordítása.

Már az elnevezések is jelzik a dió jelentőségét a koraközépkori - vagy későbbi - lakosság számára.

A diófa a Kárpát-medencében nemcsak termesztett gyümölcsfa, hanem a természetes flórát alkotó vad fa is. Természetes
úton, magról terjed, életképes. Terjesztésében a csókák és a varjak vállalják a legnagyobb szerepet. Természetes vízfolyások
- kisebb erek, patakok - mentén, újabban pedig belvízlevezető csatornák rézsűjében is szép dióbokrok, fák fejlődnek.



A diótermesztés sok évszázadon keresztül a vadon nőtt diófák diójának összegyűjtéséből
állt. Az emberi diónemesítő munka a rosszul termő vagy rossz diót termő diófák
kivágására korlátozódott. Valamint a jobban, szebb diót termő diófák dióinak
elültetéséből származó magoncok felnevelésére.

A hazai gyümölcsfák közül a diófa volt az egyik legelső, amit tudatosan az emberi
lakóhelyek közelébe telepítettek. "Vad" fából hamar kerti fává, gyümölcsfává vált.

A természetes, vadon kelt diófa-állományon kívül a házikertekben, és jóval kisebb
mértékben a külterületi szőlők, gyümölcsösök területén fordult elő egy-egy diófa.

A dió jelentős jövedelemforrás volt.

Hazai népszerűségét jelzi, hogy a történelmi Magyarország széles vidékeiről ismerünk helyi, tájjellegű dióváltozatokat,
amelyek közepes-nagy termésűek, jól törhetők, jóízűek voltak. Szinte a dió sztenderdjét képezték az országban. Ilyenek: a
sebeshelyi (Erdély), milotai (Szatmár), pozsonyi, pécsi, nagybányai, tengöli vagy tengeri diók (Zala).

A török uralomnak köszönhetően fennmaradt 1690-ből a Vas megyei Gersekarát község adólajstroma, ami szerint a község
évi adóként Olaj bég helyi főnök részére a következőket fizette: 25 forint, 15 pint vaj, 2 köböl szilva, 1 köböl dió, 1 köböl
alma, 13 forint füstpénz, 3 köböl liszt és 2 forint "basaajándék". Hogy milyen sok az 1 köböl dió? Gersekarát mai népessége
ennyit fogyaszt el egy év alatt összesen.

Nyugodtan kijelenthetjük tehát, még a török uralom alatt is komoly diótermesztés folyt az országban.

És később is, folyamatosan.

A bihari gyümölcstermesztésről írta Fényes Elek 1847-ben: "Dió szinte a szőlőhegyeken és a hegyes vidékeken bőséggel van,
úgy hogy az utóbbi helyekről több ezer zsákkal visznek Békés és Csongrád megyékbe."

1822-ben jegyezték fel a nagyszalontai járáshoz tartozó községekből, amelyek gyümölcstermesztésükről voltak híresek:
"...úgy a diót és a mogyorót a Mezőségre leszekerezik és helyettek annyi mértékű gabonát cserélnek."  

A tiszaháti dió mítosza

Diótermesztéssel kapcsolatos első hazai írásos adatot a XVI. századból ismerünk. A Tiszahátról tutajon a tokaji piacra
szállított 8 köböl diót Krakkóba "exportáltak".

Hazánkban a diótermesztés hagyományos fellegvárának a Tiszahát számít. Ott, ahol a Tisza az Alföldre ér, kavicsos,
homokos, agyagos hordalékától szabadul. Tiszabecsnél még kavicsot rak le, két faluval lejjebb, Tiszacsécse ártéri részén a
kavics már az altalajban található, fölötte laza, homokos a talaj. A Tiszahát földjének kialakításában a folyószabályozás
előtti Szamos, Túr és más, kisebb vizek is részt vettek, amelyek Máramaros és Erdély középső részei felől érkezve finom
agyagos hordalékukat a szatmári síkon terítették szét. A Tiszahát falvainak a Tisza gátján kívüli területeit ugyanaz a
gyengén termő sárga agyag borítja, ami az egész szatmári síkot is jellemzi.

Tiszahátnak négy, szinte egymásba érő falu - Tiszabecs, Milota, Tiszacsécse, Tiszakóród - területét nevezhetjük, illetve
diótermesztési szempontból csak ezen falvak belterületét és tiszai árterét.

A Tiszán lefelé haladva további öt község - Szatmárcseke, Nagyar, Kisar, jobbra pedig Tivadar és Tarpa - számítható a
tiszaháti diótermő körzethez. 

Ezzel körül is írtuk a tágabban vett tiszaháti diótermelési körzetet, Magyarország dió-fellegvárát. A közvetlenül szomszédos
falvak közül Sonkádon már csak sínylődik a diófa, Uszkán pedig már nincs is. 



Jogos a kérdés, a szűkebben vett Tiszahát négy községében mi az a különlegesség, ami a legjellegzetesebb diótermő tájjá
tette a vidéket.

Véleményem szerint egyértelműen az itt lakók diófa iránti szeretete és hozzáértése. Az a több évszázados tudatos "fejszés"
szelekció, aminek során rendre a legjobb - és egyre inkább csak a legjobb - tulajdonságokkal bíró diófák maradtak meg a
portákon.

Vagyis a hagyományos paraszti diókultúra eredménye a tiszaháti termőtáj. 

Pedig ott a talaj nem jó, gyengén termő. Az éghajlat pedig azonos a tágabb környezet, Bereg vagy Szatmár éghajlatával. A
Tiszahát falvaira telente rendszeresen kemény hidegek húzódnak Kárpátaljáról. A tavaszi, virágzáskori fagyok is gyakoriak.

Külön kérdés a vízigényes diófa vízzel való ellátottsága ezen a vidéken. Csapadék nincs több, mint a száraz szatmári sík többi
falvában. De itt a Tisza.

Szögezzük le először is, hogy az utolsó 150 évet kivéve a Tiszahát falvait a Tisza és a kisebb vizek rendszeresen elöntötték.
(Tiszacsécse 1848-ra költözött jelenlegi helyére, mert már elege volt a korábbi állandó árvizekből.) Az árvíz öntözi ugyan a
diófát, de évente csak egyszer-kétszer. És a diófa gyökere két hétnél hosszabb vízborítás alatt megfullad, a fa azonnal
elpusztul.

Szerencsére, a Tiszaháton gyors az árvizek levonulása. Nekem úgy jellemezte Tiszacsécsén egy asszony a helyi árvizeket,
hogy mire híre jön, hogy árvíz jön, náluk már a gát tetején van a víz. És ugyanilyen gyors a levonulása is. Mire máshol
felkészülnek az árvízvédelemre, náluk már vonul lefele a víz.

Dehát ez nem öntözés, az év túlnyomó részén ugyanolyan kevés vizet kap a diófa, mint az Alföldön bárhol.

Inkább abban látom a diófa helyi kultuszának okát, hogy a gyengén termő tájon más haszonnövényekhez képest a dió mégis
megfelelően díszlett, jól termett. A diótermés értéket képviselt, komoly bevételt hozott. 



A tiszaháti diótermesztés technológiája hagyományosan a tág térállású fák között nőtt fű kaszálásából állott, ezen kívül a
falvak határában szántóföldek végében, vegyes gyümölcsösökben állt becses helyen a diófa. Metszést nem végeztek a fákon,
csak a száraz ágakat vágták le. A diószüretet családi körben végezték, hosszabb és rövidebb dióverő póznával verték le a
diót, amit a család többi tagja kosarakba szedett, és zsákokba öntött össze.

A friss dióról a rátapadt burkot késsel vágták le, a dió szárítása egy rétegben a napon, cserényeken történt. A diót az
éjszakai harmat ellen zsákba szedték, reggelre a zsákban megizzadt, újból kiterítették. Amikor már szárazabb lett, a dió több
rétegben is száríthatóvá vált, fedett, száraz, szellős helyen. Időnként így is meg kellett forgatni.

A diótöréshez fakalapácsot használták. Azért, hogy minél több feles dióbelet kapjanak, a diót a varratával átellenes oldalán
ütötték meg.

A Tiszahát falvaiban a diószüretet a kölcsei nagyvásár, vagyis október 8-a előtt elvégezték. A kölcsei nagyvásár hosszú időn
keresztül a fő piaca volt a tiszaháti diónak, amikorra a diókereskedők is összesereglettek. A tiszaháti parasztok pedig
jellemzően a dió árából szerezték be téli ruháikat.

Kölcse mellett Tokajban, Szolnokon, Szegeden alakult ki diókereskedelmi központ, ahova a Tiszahátról tutajok szállították a
diót.

Az őszi dióvásárokon még nem teljesen száraz, nem teljesen tárolható állapotban cserélt gazdát a diótermés zöme. A
vásárokon el nem adott diót szárították le a termelők teljesen, aminek az értékesítése aztán elhúzódhatott. Karácsony előtt és
kisebb mértékben húsvét előtt volt még nagyobb kereslet a dióra, és ezekre az ünnepekre már megtörve, dióbélként is lehetett
értékesíteni.

Egy kis mítoszrombolás:

A tiszaháti körzetben hiába is keresnénk a francia vagy kaliforniai körzetekre jellemző nagy területű, összefüggő
dióskerteket. A diófák a házikertekben találhatók, az utcáról a házak fölött látszanak, és bizony, nem olyan számosak, mint
azt várnánk. Egy korábbi felmérés alkalmával a szórványban lévő diófákkal együtt számoltak meg 18000 db-ot, ebből termő
diófát 13000 db-ot. Négy község területére elosztva falvanként kb. 30 ha dióskert jut.

Napjainkban ez a 30 ha egy-egy, még nagynak sem nevezhető hazai magángazda dióskertjének felel meg.

A legutóbbi felmérés szerint pedig már csak 16000 diófa van a négy község területén.

Pedig a termelőszövetkezeti évtizedekben, konkrétan 1970 körül az egyesült tiszakóródi-tiszacsécsei tsz elnöke a tagság
lelkes támogatása mellett nagyléptékű diótelepítésbe kezdett. Mindkét község határában mintegy 20 ha-os területen kezdték
el a nagyüzemi telepítést, és a tsz tervei szerint a két község teljes ártéri területét nagyüzemi dióssal telepítették volna be.

De mint annyiszor a hazai mezőgazdaság történetében, ezúttal is közbeszólt a Budapestről vezérelt gazdaságpolitika, és
onnan mondták meg, mi jó a szatmári parasztnak. A diótelepítést leállították, és - mint az egész Szabolcs-Szatmár megyében
mindenhol - nagyarányú almatelepítést rendeltek el. 



Ekkor ért véget a tiszaháti dió csírázó karrierje.

Miközben dióból nem eszik eleget az átlagmagyar, almával Tiszát lehetne rekeszteni. Másra nem is jó, mert a léüzem se veszi
meg.

 

Akik fellengzősek - igen sokan vannak ilyenek, - a tiszaháti diósokról ma is mint a dió valóságos hazai génbankjáról
beszélnek. Ilyen a kisari önkormányzat is, amely a saját tiszai árterületén 50 ha-os dió-génbankról tesz említést.

Nemcsak én rombolom a tiszaháti dió nimbuszát, hanem egyes szakmai felmérések is. Például a kisari ártér is felmérésre
került 2004-ben, a Vásárhelyi-terv kapcsán, és a tanulmány az ártéri területről ezt állapítja meg: "Nagy része szántó és
intenzív gyümölcsös, csak néhány helyen találunk extenzív dió- és szilvaültetvényeket..." Vagyis elhanyagolt diófákat. 



A térkép után az űrből is megnézhetjük a kisari ártér egy részét, és láthatjuk a diófákat (a nagyobb fák). 

De ne legyünk egészen igazságtalanok. Miután leszóltuk a híres dió-fellegvárat, állapítsuk meg, hogy nem volt teljesen
igazunk. Kisarban valóban ősi, eredeti formájában megőrzött ártéri vegyes gyümölcsösökkel találkozhatunk, ahogy a helyiek
nevezik, dzsungel-gyümölcsösökkel, amelyek vezető, kimagasló gyümölcsfája a diófa. Nemcsak méretben a legnagyobb,
számban is a diófa a legtöbb. 



Természetes, "vad" körülmények között, vegyesen, vagyis összevissza telepített, jórészt természetes úton újult diósok, máshol
nem látható méretre megnőtt almafák, hatalmas szilvafák adják a dzsungel-gyümölcsös zömét. De van benne meggyfa,
körtefa és egyéb gyümölcsfa is.

A dzsungel-gyümölcsös rengeteg apró területre osztva szerepel a telekkönyvben, a kívülálló számára áttekinthetetlen
összevisszaságban. Minden tulajdonos máshogy műveli, többségében alig-alig, vagyis évi egy vagy két kaszálással, de nagyon
sok műveletlen, áthatolhatatlan parcella is van.



 

A dzsungel-gyümölcsös valóban a dió hazai legjelentősebb génbankjának számít, fiatalabb-idősebb fáinak túlnyomó többsége
magonc, igen kevés a pótlásként tudatosan betelepített fajtadió. Szemmel láthatóan minden diófa külön egyéniség itt,
megjelenésben, egészségességben és termésmennyiségben a legnagyobb különbségeket mutatják. A 60-80 éves fák némelyike
ma is alkalmas lenne szelekciós alapanyagnak, olyan egészséges, bőtermő, szép diót termő. 



Kisarban a dzsungel-gyümölcsösön kívül korszerű dióültetvények is vannak, bár egyelőre még kevés. Tarpán már nagyobb
számúak az újabb telepítések. Kisari és tarpai dióültetvények: 



 

Diótermesztés a 20. században

Külföldi, elsősorban francia mintára csak a XX. század elején, egyes nagybirtokokon kezdtek üzemi méretű dióültetvények
létesítésébe Magyarországon, és a hazai diótermesztést megalapozó kertészeti kutatások is csak ekkor indultak meg.

Minden kezdet nehéz, főleg ha a szükséges szakismeretek is hiányoznak. Hazai kutatások hiányában francia diófajták
behozatalából, elterjesztéséből állott a nagybirtokok diótermelésének fejlesztése. A kutatások is a francia dió hazai
telepítésére irányultak.

A magyar állam is szerepet vállalt a hazai diótermesztés felfejlesztésében, állami pénzből behozott francia diót juttattak
kedvezményesen az érdeklődő birtokosoknak.

Hamar bebizonyosodott azonban, hogy a diófa nem kozmopolita. Hazai viszonyainkat, kemény teleinket a francia diófajták
nem tudták elviselni. Így a század elejének diótelepítési fellendülése hamar kifulladt.

Külön sajátossága volt az államilag támogatott francia dió telepítésnek, hogy a 20. század eleji magyar állam vezetői nem
voltak eléggé körültekintők és előrelátók, így eshetett meg, hogy a behozott francia dió nagyobbrészt a mai Romániába
került eltelepítésre. Így ott a diótermesztés lépéselőnybe került a - szűkebb - hazaihoz képest, és ma is sokszorosát termelik,
exportálják, mint mi.

Az igazán nagyüzemi diótermesztés kezdete hazánkban 1950-től számítható, amikor egyes állami gazdaságokban, majd az
1970-es évektől több termelőszövetkezetben is létrehozták az üzemi méretű dióültetvényeket. Ezek telepítése a korabeli
tervutasításos gazdaságirányítás rendszerének megfelelően történt, a területnagyság volt a lényeg, nem a jövedelmező
diótermesztés, a minőség. A nagyüzemi ültetvények szinte kizárólag magoncokból létesültek, és gondozásuk (tisztelet a
boglári kivételnek) csapnivaló volt. 

A nagyüzemi diótermesztés szinvonala az állami gazdaságokban dolgozó gyümölcstermesztési szakemberek menet közben
megszerzett gyakorlatával párhuzamosan emelkedett. Amelyik gazdaságban komolyan vették a diótermesztési feladatot,
figyeltek a dióra, és a pénzt se sajnálták az ültetvény fejlesztésétól, korszerűsítésétől, ott még most is szépek a diófák.

A nagyüzemi ültetvényekből ma már csak a volt Balatonboglári Állami Gazdaság privatizált ültetvényében folyik igazán
nagyüzemi termelés. A volt Csányi Állami Gazdaság ültetvénye két tulajdonosé, - csak az egyiknek a művelése megfelelő, - a
volt kecskeméti és jászberényi ültetvényt pedig kivágták. 



A jászberényi ültetvény maradványa: 

A tiszakóródi-tiszacsécsei egyesült tsz két nagyüzemi ültetvénye az 1992-es tsz-szétverés eredményeként jelenleg a két község
volt tsz-tagjainak tulajdonában van, egy-egy személy talán ha tucatnyi diófával rendelkezik. A tsz halála óta az ültetvények
művelése gyakorlatilag megszűnt.

A volt tiszakóródi termelőszövetkezeti dióskert: 



És a volt tiszacsécsei: 

A rendszerváltást követően megkezdődött a néhányszor 10 ha területű, magántulajdonú dióültetvények telepítése, de számuk
még kicsi, és az ültetvények még fiatalok. A legnagyobb újtelepítésű diós, amiről tudomásom van, 80 ha-os.

Teljesen igaza van Szentiványi professzornak, amikor azt mondja, hogy Magyarországon kihasználatlanok a kiváló
diótermesztési adottságok. A következő kép is ezt illusztrálja. Hazai diótermesztés a béka szinvonala alatt. 



 

 

Egy vagy több fajtából álljon-e ültetvényünk?

Szentiványi Péter bácsi véleménye a Biokultúra 2002. Július-augusztusi, 4. Számából: „Szórványokban, a tiszai
ligeterdőkben, szőlők között nagyon jó termő egyedek kiválasztása után a zártállományú üzemi (pl. egyetlen
fajtából álló) ültetvényekben a legjobb fajták is gyengén teremnek. Ennek oka a szélporzású dió sajátosságaiban
lelhető meg, a dió nővirágok tollas bibéjén csak meghatározott, optimális mennyiségű pollenszem „fejti ki” a
funkcióját, azaz elvégzi a termékenyítést. Ha ennél több jut oda, a virágból nem lesz gyümölcs! Az eltérő virágzási
időpontú klónfajták és 1-2 %-os arányban porzófajták társításával az ilyenféle terméketlenség

megakadályozható."

2002 óta a hivatalos, nemesítői vélemény is változott, megengedőbb a porzófák nélküli telepítéssel. Egyrészt mert egyazon fa
hím-és nővirágzása időben részben átfedi egymást, másrészt megemlíthető a megporzás nélküli termékenyülés, harmadrészt
nehéz Magyarország diótermő tájain olyan vidéket találni, ahol 1-2 km-en belül nincs idegen diófa.

Negyedrészt ritka a tisztán egy fajtából álló ültetvény. A többfajtás ültetvénynek bevételstabilizáló hatása is van, a szüreti
munkák is jobban ütemezhetők.

Szórványban ültetett diófáknál ha nem bízunk a fa saját pollenjével végbemenő termékenyülésben, legalább két, eltérő
fajtájú, vagy egy magonc - egy fajtadió, vagy két magonc diót ültethetünk legalább néhányszor 10 m távolságban egymástól,
a megporzás érdekében.  

Milyen törzsmagasságot alakítsunk ki?

Mottó: 
"Ha egy termő diósban sétálok, olyan hódolat érzése fog el, mint egy európai katedrálisban." 
(Jerry Gospeed, a Utah Állami Egyetem tanára)

Törzsmagasságon az első - véglegesen is megmaradó - ágak indulásának magasságát értjük. Hazai ültetvényeinkben az 1,2-2
m közötti törzsmagasság a leggyakoribb, a szélső értékek 0,4-4,8 m. A diófa szeret alacsonyan elágazni, sokszor bokor
formában - a talajtól elágazva - nő.



A törzsmagasságot a tervezett művelési mód és a reménybeli
diófaanyag kinyerési lehetősége befolyásolja. Ami a művelési módot
illeti, célszerű, ha kerti traktorral a fa közelében el lehet járni, illetve
termőkorban a gépi betakarítás során rázógéppel vagy a törzset, vagy
idősebb korban a főbb vázágakat meg lehet fogni. Magam a 2 m-es
törzsmagasság híve vagyok, mert így a kerti traktor bő 10 évig eljárhat
közvetlenül a törzs mellett, és úgy gondolom, a kitermeléskori rönk
hosszát egyetlen fakereskedő vagy feldolgozó se kifogásolhatja. (A talaj
feletti rönkhosszhoz a rönk legértékesebb részét, a 30-40 cm mély
gyöktörzset - szaknyelven diógyökeret, franciául „ronce” - is hozzá kell
adni.)

Természetes körülmények között a dió alacsony törzset nevel.
Ellenkező végletként a több méter magas törzzsel akkor találkozunk,
ha elsődleges cél a faanyag termelése. Sík területen a magasabb törzs
általában a jobb fagyvédelmet is eredményezi, mert egy-egy fagyos
tavaszi hajnalban a fagyos levegő sokszor a diófák alsó részéig terjed
csak, és a különböző években a termő diófák különböző mértékben
nyúlnak a fagyos levegő fölé.

Veszélyes viszont fiatal korban a diófák törzsét magasan felkopaszítani,
mert a diófa erőteljes növekedéséhez megfelelő méretű, a diófa által kifejlesztett lombfelület kell, aminek erős lecsökkentése
visszaveti növekedését, a diófa legyengülhet, és a környezeti hatásoknak és a betegségeknek is kevésbé tud ellenállni. Ezért a
törzsnevelés során évente csak a lombfelület igen kis részét, mondjuk legfeljebb 20-25 %-át kitevő ág- és vesszőállományt
metsszük csak le!

A diófa természeténél fogva szeret bokorformára nőni. Sokszor már a földnél elágazik, központi tengely kifejlesztése nélkül.
Ilyenkor vagy kiválasztunk egyet az ágakból, ami leginkább függőlegesen nő, vagy pedig hagyjuk, hogy a saját hajlamait
kövesse. Így három vázágunk már eleve megvan.

Háromtörzsű diófa egy francia diósban: 

Kéttörzsű diófa: 



 

Koronaalak, sűrűség

Mottó: 
"Hëj az ózdi oltár előtt 
Három ágú diófa nőtt. 
Három ágú, hatlëvëlű 
S az én babám Feri nevű." 
(Erdélyi magyar népdal)

Bár a diófa szeret gömbkoronát nevelni, biológiája erre predesztinálja, a gyakorlatban különböző, jellemző koronaalakokat
különböztetünk meg, amely koronaformák megközelíthetők tudományosan is:

Sudaras koronaforma
Francia "gobelet" (magyarul kehely) koronaforma
Kúpos koronaforma
Álsudaras forma
Szabad sudarú forma
Sövény

Spanyolországban ismernek és kultiválnak még karcsú orsó és szuper orsó koronaformát is, amelyek 6-7 m magas
termőfákat eredményeznek, és nagyon szellősek. Ezek a fák már korán sokat teremnek, 6-7 t/ha is elérhető, de a nagy termés
miatt csökken a gyümölcs mérete. Ami nagy kár. (Kaliforniai diófajtákat használnak erre a célra, mert a spanyol diók nem
elég jók.)

De ez az elméleti megközelítés kicsit idegen nekem. Saját tapasztalatom szerint a diófa úgyis olyan koronát nevel, amilyent
akar. (Lehet, hogy tudat alatt, tudtomon kívül az ötödikként felsorolt, szabad sudarú forma híve vagyok, és aszerint nevelem
fáimat, vagyis ha nem kell, nem metszem.)

Beavatkozva a korona ágrendszerébe a korona alakját magunk is befolyásolhatjuk. A cél a minél nagyobb termőfelület.
Mivel a diófa a nővirágait a vesszők végének csúcsrügyein fejlődő hajtáson hozza, a diófa termőfelülete ott van, ahol ágai,
vesszői véget érnek, a lombkorona külső felületén. A korona belsejében rekedt, árnyékban maradt vesszők, ágak sorsa az
elhalás, így a termés szempontjából azokat tekinthetjük fontos ágaknak, vesszőknek, amelyek kifelé, a nyílt tér felé
irányulnak. Ebből a szempontból kell vizsgálnunk diófánk koronáját. A legkedvezőbb a kevés vázágra felépült, tehát ritkább
gömb és szétterülő koronaalak. Termékenység szempontjából legkevésbé kedvező a központi tengelyen sok, gyengébb
vázágból felépült kúpos, ezért elsűrűsödő korona. A két alak között különböző egyéb formák írhatók le. Szentiványi Péter
megfigyelései szerint a hazai - gondolom, a nemesített fajták nélküli - diófa-állomány koronaalak szerinti megoszlása a
következő:

kúpos 33,0 %
sátorozó 27,6 %
hengeres 9,6 %
gomba alakú szétterülő 4,3 %
gömb 25,5 %.

Más kifejezéssel, sudaras-ágcsoportos jelzővel illette egy előadásában Bujdosó Géza az általános diófa-koronaformát.



A koronasűrűség szempontjából előnyös, hogy a diófa szabad térben természete folytán minden céltudatos emberi
beavatkozás nélkül is szép, szabályos koronát nevel. Ahol erre a terepviszonyok nem adnak lehetőséget, pl. épületek
közelségében, a rendelkezésére álló teret igyekszik arányosan kitölteni. Épületek közelében koronafejlődése nem lehet
szabályos.

A természetes körülmények között fejlődött diófa koronája erősen elsűrűsödik, -
„kupolásodik”, - sűrű vázágai hosszan felkopaszodnak, s termést csak a korona
viszonylag vékony külső felületén hoz. Ennek a viszonylag vékony külső felületnek a
vastagságát kb. 1 méterben jelölik meg. A korona belső terében gyengén fejlett, ritka
levélzet fordul elő, a kevés levél nem termel elég tápanyagot a vesszőkbe, a vékonyabb
vesszők, idővel a vastagabbak is, elhalnak.

Termőkorban a korona ritkításával kell az elsűrűsödést, a felkopaszodást meggátolni.

Szentiványi Péter szerint a dió népies mellékneve, a "királyi" a diófa természetére utal. Szeret uralkodni a környezetén, az
alatta, mellette növő növényeket árnyékba akarja borítani, és ezzel is pusztítani. Ezért a dió természetes koronaformájára a
sűrűn növő ágak és a sötét lombozat a jellemző.

Dió viszont csak a megvilágított vesszők végein terem. A diófa-tulajdonosnak a nagy diótermés az érdeke, ami a korona
ritkításával, minél jobb bevilágításával érhető el. Ezért a diótermelőnek a központi tengelyes koronaalak helyett a több
vázágból álló, szellős korona kell, hogy a célja legyen. Akkor mondhatjuk az idősebb, termő dióültetvényben a koronák
megvilágítását jónak, ha napos időben még a földfelszínre is eljut itt-ott kevés napfény.

A jelenleg köztermesztésre elismert hazai diófajták növekedési erélyét, koronaformáját a kutatóintézet így adja meg:

Fajta neve Növekedési erély A korona alakja Oldalrügyön termett 
gyümölcsök aránya (%)

Alsószentiváni 117 erős fiatal korban felfelé törő, majd szétterülő 5-10
Milotai 10 közepes félgömb 20-25
Tiszacsécsi 83 közepesnél erősebb ritka, hengeres 25-35
Alsószentiváni kései erős felfelé törő, ritka 25-35
Milotai bőtermő középerős-erős felfelé törő, ritka, hengeres 50-60
Milotai kései középerős fiatal korban felfelé törő, majd szétterülő 55-60
Bonifác közepesnél gyengébb sűrűn elágazó, hengeres 45-50
Milotai intenzív középerős sűrűn elágazó, gömb 55-60

Itt ugyan több vázágas diófákat látunk, a koronájuk mégis sűrűnek minősíthető a sok, felfelé irányuló ág miatt. Hazai
diófajtáink közül az Alsószentiváni 117-es nevel ilyen koronát. Egyes ágak kiszedésével ezt az ültetvényt mindenképpen
ritkítani kell. 

Sűrű ültetvényben a párás mikroklíma a gombabetegségek elhatalmasodásának is kedvez. Ha diófáinkon ilyen zuzmó
telepszik meg, nyugodtan minősíthetjük állományunkat sűrűnek, párásnak: 



Kaliforniában a hagyományos (nem sövény-) diókból 120-180 db-ot ültetnek egy ha-ra, többféle sor- és tőtávolságot
alkalmazva. A fák növekedésével, a lomb- és gyökérzónák összeérésével a későbbiekben 70-125 db/ha sűrűségig ritkítják.
Porzófákról gondoskodnak, a szélirányban 100 m-enként vagy sűrűbben.  

Sövényművelés

A sövénydió gondolata nem mai keletű, már több mint 100 évvel ezelőtt így írt a Pallas
lexikon a sövénydióról: „... most az 1837 óta ismeretes, Belgiumban nevelt bokordiót (J.
regia var. fertilis) is felkapják és kerítésbe ültetik. Itt bokoralakú marad, a tövétől kezdve
szétágazik, s éppen oly bőven terem, a magva éppen olyan nagy és jóízű, mint a rendes
diófáé.”

Itthon - úgy látszik - a diótermesztők nem olvasták a Pallas lexikont, mert a sövénydió
gyakorlatilag ismeretlen volt. Legalábbis a legújabb, oldalrügyes hazai fajták
megjelenéséig. Az érdi telepen 2000-ben kezdték el a sövénydiós kísérleteket, amelyekbe
kontroll fajták mellett a Milotai Intenzív (M 10-37) és a Milotai kései (M10-14) fajtákat vonták be. (Szerintem az M 10-9-
esnek is a kísérletben lenne a helye.)

A sövénydiós művelés igen előtérbe került a világ legnagyobb termőhelyén, Kaliforniában. Erre
irányul a nemesítési programjuk is. Már sok olyan fajtájuk van, mint a Payne és annak
leszármazottai, amelyek a többitől eltérően nemcsak a csúcsrügyekből, hanem a vessző többi
rügyeiből, az úgynevezett oldalrügyekből is képesek teremni. Így a diófa metszéssel is
termeszthető, géppel metszhető. Kaliforniában a sövényültetvényeket 250 fa/ha sűrűségben
tervezik.

Kaliforniában a sövénynevelést nem tegnap kezdték. Az úttörők közé tartozik David Ramos kutató, aki 17 éven át
kísérletezett ezzel a művelésmóddal. 



Egy termelőüzemben Visaliában 1982 óta látható sövénydiós. Az újabb kaliforniai diófajták közül a Tulare és a Chico adja
sövény-formában a legnagyobb termést. Hazai viszonyok között pedig három M 10-es hibrid, mellesleg azok is a kaliforniai
Payne késői, keresztezéssel létrejött utódai. 

Az egyik érdi sövényművelési kísérletben a sortávolság 3 m, a tőtávolság 1,5 m. A kísérlet értékelése nem feladatom, de talán
még korai is lenne értékelni, mert fiatalok még a fák. 



A másik, ugyancsak érdi sövénydiós térállása 7x3,5 m (409 db/ha), ebben kaptak szerepet a legújabb, oldalrügyön bőven
termő fajták. Ebben a kísérletben a növekedés már értékelhető, az M 10-37-esé 10 %-kal jobb. Elvileg az M 10-37-es
(Milotai intenzív) mellett az M 10-9-es (Milotai bőtermő) is nagy arányban, 55-60 %-ban fejleszt oldalrügyön termést.

 



Az első sövénydió-kísérletet 2000 tavaszán állították be. Sajnos, mindkét kísérleti területen hiányzik az öntözés, ami azért
probléma, mert a diótermesztés intenzitásának növelése a jobb vízellátástól várható előbb, mintsem a koronaforma
megválasztásától.

A sövénydió gondolata a sövényalma-művelésből származik, ami világviszonylatban sikeres volt, és az almatermesztés
intenzív formáját jelenti. A sövénydió ennek utánérzése. Az a cél, hogy a korona szellős legyen, amellett, hogy sudaras.

A sövényalma sikerében a törpe növekedést biztosító alanynak komoly szerepe volt. A diónak viszont nincs hasonló
törpealanya. Egyrészt azért nincs, mert az alanynak nevelt csemeték mind eltérő génkészletű diókból származnak, tehát
tulajdonságaik eltérők. Másrészt azért nincs, mert ha találnának is törpenövésű egyedet, annak vegetatív szaporítása még
nem megoldott. Legalábbis tudomásom szerint még csak a kutatók foglalkoznak az alanynak való diók sejt- és
szövetszaporításával. A gyakorlattal még nem, csak az elmélettel.

A feketedió, mint a közönséges dió alanya, nem engedi akkorára nőni a ráoltott nemes fát, mint amekkorára egyébként nőne.
A két diófaj mégsem annyira egynemű, mintha az alany is, a nemes is ugyanaz a faj lenne. A feketedió mégsem jöhet szóba
sövénydió-alanyként, mert a növekedés-csökkenés nem olymértékű, amit a sövénydió hívei elképzelnek.

Szóbajöhetnek más diófajok is sövénydió-alanyként. A texasi dió (Juglans microcarpa, korábbi nevén J. rupestris)
Magyarországon komoly kipróbálásra került dr. Szentiványi Péter több helyütt végzett kísérleteiben, de a végeredmény, a
közönséges dió törpésítése, nem volt kielégítő.

Hogy a dió törpésíthető legyen, vagy legalábbis ne nőjön olyan nagyra, ennek érdekében ma már vegyszeres kezeléssel is
beavatkoznak. Egyesek. Állítólag létezik egy palkobutrazol nevű vegyszer, ami a diófán törpenövést eredményez, vagyis
rövidebb hajtásokat, vesszőket, miközben a vesszők rügyszámát nem csökkenti. Hát, nem tudom.

Véleményem szerint a sövénydiónál nem kell feltétlenül a törpeséget megcélozni. Léteznek magas diósövények is, amelyek
termőfelülete többszöröse például a sövényalmának, vagyis egyáltalán nem mondhatók emberléptékűnek. Például ez a kb. 12
m magas sövénydiós Olaszországban terem. 

Egy megjegyzés erejéig térjünk vissza az előző fejezet, a törzsmagasság kérdésére. Hazai vélemény szerint - az érdi kísérlet is
ezt követi - sövénydiónál 60 cm-es a kívánt törzsmagasság. Efölött a fa elágazik, a tovább növekvő sudár elsődleges szerepe a
fa egészének megtartása.



Az oldalágaknak pedig meghatározott vastagságúaknak kell lenniük. Erősnek, hogy a nagy termést megtartsák, mégsem túl
vastagoknak.

A törpe gyümölcsfa szigorúan elvi szempontból nézve három szempontból előnyösebb, mint a hagyományos.

Egyrészt területegységre vetítve sokkal több termőfa fér el, tehát a kisebb méretből adódó terméscsökkenést
meghaladja a nagyobb egyedszámból származó terméstöbblet.
Másrészt a fa kisebb, emberléptékű mérete lehetővé teszi a gondos ápolást, gyümölcsszedést.
Végül a sövényalma koronájába mindenhol besüt a nap, szép, minőségi alma terem.

Ebből a három szempontból az első és a harmadik a diófa esetében, hazai viszonyok között még kísérleti tisztázásra vár. (Sőt,
igen valószínű, hogy a sövénydió növényvédelmi problémái nagyobbak, mint a szabadon álló fáké, mert a lombozat kevesebb
napot kap.)

Ami pedig a fák méretét illeti, a gyümölcsszedő dolgozónak nem kell kézzel felérni a diót, tehát a második szempontból a
sövénydiónak nincs semmi előnye.

A napfény valóban kell a virágrügy differenciálódásához, a diófa csak a korona külső felületén, palástján terem, ha a korona
sűrű. De ha a korona vázágai nem zárnak össze, hanem - metszés, ritkítás által irányítottan is - szétágaznak, a korona
termőfelülete megnő. Ehhez nem kell sövényforma.

És mégis. Mégis propagálják a sövénydiót. A koronaalak kialakítása során a sövénydió esetében mindent a sudárnak
rendelnek alá. Az a cél, hogy a sudár fényt kapjon. Ezért a metszés során a túlságosan megvastagodott oldalágakat
lemetszik.

Jaj, de idegen ez a diófa természetétől! A diófa szeret szélesen elterülni, nagy ágakat hozni.

Mindenesetre, kíváncsian várjuk a fejleményeket, mert ha minden ellenkezésem dacára a sövénydió lényegesen többet fog
teremni, mint a hagyományos, akkor el fogja bírni az intenzív művelés többletköltségeit, a hatalmas metszési munkát, a
többszöri permetezést.

És a sövénydió lesz a jövő. Talán.

Azért mielőtt belevágnánk, még nagyon sokat kell gondolkozni.

Az ültetvény életének első 5-7 évében egyértelmű a sövény terméstöbblete. Több fa, nagyobb termőfelület, nem beszélve a
sövényfajták oldalrügyes terméshozásáról.

A sövényművelés ugyanakkor intenzív művelést jelent. Ha nagyobb termést várunk el az ültetvénytől, több tápanyagot és több
vizet kell kijuttatnunk. Mert vízhiányban a kifejlődő diók mérete kisebb lesz. Ami nemcsak súlyveszteségben jelentkezik,
vagyis hogy nem érjük el a kívánt célt, a sövénydiós termelési lehetőségének kihasználását, hanem héjas értékesítés esetén
árcsökkenésben is, mert a kisebb méretre kalibrált dióért az exportőr kevesebbet fizet.

Erre hoznak egy diagramot kaliforniai kutatók, akik nagyon erős összefüggést találtak az egy fán termett diók száma és a
diók mérete között. A vízszintes tengelyen a fánkénti diók száma szerepel. Ne tévesszenek meg az adatok, a 3,000 amerikaiul
van, háromezret jelent. A függőleges tengelyen a diók egyedi méretét adták meg, grammban kifejezve. 

De azt kérem tisztelt statisztikus Kollégámtól, az adatok ne győzzenek meg minket. Ha Ön is, mint én, már egészségtelenül
sokat foglalkozott korrelációszámítással, regresszióanalízissel, rögtön szembetűnik Önnek is, hogy milyen kevés adatból
vonnak le milyen szoros korrelációt. Több adat, több vizsgálat kellene akkor is, ha magát a tendenciát nem vitatjuk.

Mi tehát a tapasztalat? Mondjuk el annak a Kollégánknak is, aki nem statisztikus. Röviden: Ha egy diófa túl sok diót terem,
annyit, amennyit már nem győz tápanyaggal és vízzel ellátni, a diók fejletlenebbek, kisebbek maradnak. Csak ennyit jelent a
diagram, nem többet.

Kaliforniában hétéves tartamkísérlettel mérték, a sövénydiós 18,8 %-kal több vizet igényelt, mint a hagyományos.

Gondolkozzunk el az árnyékhatáson is. A diósövény alá nem süt be a nap. Igaz, nem is szárítja annyira a talajt, de tudjuk-e a



sövény szinte földig érő ágai alatt művelni a földet? Mert ha nem, anaeorob körülmények könnyebben előállnak, a talajélet
romlik. Az árnyékhatás kísérleti mérése egy 450 fa/hektár sűrűségű sövénydiósban: 

És a tapasztalat?

A sövénydiós hamarabb beárnyékolja a talajfelszínt, mint a hagyományos. A diagramon alul az évek, balra a talaj-
beárnyékoltság százalékai vannak feltüntetve. Minden évben a magasabb értékek a sövényhez tartoznak, szemben a fele
olyan sűrű, négyzetes telepítéssel. Látjuk, öt éves korban már a felszín 80 %-át is árnyék borítja. 

Itt az említett kétféle térállás szemlélhető meg. A jobboldali a magyar gyakorlathoz képest sűrű négyzetes, balra pedig annak
a duplája, sövényformában. (Az elszínezés talán azért van, hogy a talajon a csepegtető öntözés vizes foltjai jobban
látszódjanak.) 



Lara fajtájú sövénydiós Franciaországban, 8x4 m-es térállásban: 

Ez a fiatal olasz sövénydiós ekkora fejlettség mellett már 860 kg diót termett hektáranként. 

A dió sövényművelése, a diótermesztés intenzitásának növelési lehetősége hazai diótermesztők érdeklődését is felkeltette.
Csányban eltelepítésre került egy sor, de eredményei nem kerültek publikálásra. Miután a Boglár-Kert vezetésének sikerült
kapcsolatot találnia az olasz Noceto diós szövetkezettel, néhány nagyobb dunántúli diótermesztő részvételével lehetővé vált a
szövetkezet tagjai közül a Ca' Mavito S.p.A. venetói ültetvényét meglátogatnunk, amely tanulmányúthoz szegény rokonként
magam is hozzácsapódtam. A kapott tájékoztatás alapos volt. A tanulságok mindenesetre elgondolkoztatók. 



A fő tanulság, hogy a venetói diósövények tulajdonosai nem parasztok, nem mezőgazdasági vállalkozók, hanem olyan
befektetők, akik a diótermesztésben kizárólag az üzleti lehetőséget látják, a tényleges munkát kvalifikált szakemberekkel
végeztetik el.

Hasonlóan nagy eltérést mutatnak a hazai viszonyoktól a természeti körülmények is. Első ránézésre: 

Semmi különös, sík föld. Ami a képen nem látszik, az az, hogy ez a földterület csak 60 éve szárazföld, addig tengerfenék volt,
tengeri mocsár. Most is 1 m-rel fekszik a tengerszint alatt, gátakkal védve a tengertől.

Ennek két következménye van. Egyrészt a talaj kialakulása nem a szárazföldön megszokott fizikai, kémiai, biológiai úton
történt, amit mindannyian únásig ismerünk, - ha volt módunk azt az iskolában megtanulni, mert lehet, hogy ma már nem
tanítják, - tehát a talaj természetes tápanyagszolgáltató képességére a termesztő nem alapozhat. A diófa számára a nagy
diótermés eléréséhez szükséges minden tápanyagot mesterségesen kell odajuttatni. Tápanyagigényt kell számolni, és annak
megfelelően műtrágyázni, permettrágyázni. 



Ezen a képen azt próbáltam érzékeltetni, - nem sikerült, - amire a helyi vezető külön felhívta figyelmünket, hogy például
vastrágyázást is végeznek, ezért pirosas a talajfelszín a diófasor közelében.

A másik következmény a talajvízszint alakulása. Nagyobb tájegységre egységesen mintegy 2 m mélységben tartják a talajvíz
szintjét, és a tengernél szivattyúk emelik át a gáton. 

Tehát nagy esők után se pang a diófák tövén a víz, hanem levezetik. (A gyakorlatban mégis megáll a víz foltokban, ott a
sövénydiós is kipusztult.) Az öntözővizet pedig a felszín közelében kapják a mezőgazdasági termelők. 



A mediterrán nyárban öntözni kell, szórófejes berendezést fektettek a sorokba. 

A kapott tájékoztatás szerint az első két-három évben nem öntöznek, nehogy a diófa gyökerei a felszín közelében
maradjanak.

Tehát minden mesterséges. A talaj, a tápanyagpótlás, és nincs természetes vízpótlás. De a legmesterségesebb a koronaforma.
Sövény-nyíró géppel metszik egyvonalban, és fölül a fasor irányába hajolva, végül a tetejét is meghatározott magasságban
tartják. Ahol a gép eléri a fát, mindent elvág, a tízcentis ágakat is, ha úgy esik. Nem kezelik a sebeket.

Háromévente végzik el a gépi metszést, de a fáknak csak az egyik oldalát metszik egyszerre. Nem a fákat, a sorközöket
metszik egyformára.

Télen, a nyugalmi időben metszenek. (A levágott gallyakat nem távolítják el a területről, hanem mulcsozással aprítják föl.) A
metszés utáni első tavasszal így indul a metszett oldal: 



Az első évben erős növekedésű vesszőket kapnak. A második évben a vesszőkön elágazások nőnek: 

És a harmadik évben az elágazott vesszők - a diófajta oldalrügyes tulajdonságából adódóan - szépen berakódnak terméssel. 



Mi a virágzás végén láttuk az állományt, szépen mutatkozott termés.

A növényvédelem külön érdekelt minket, mivel a híresen gomba- és baktériumkáros 2010-es év után voltunk, amikor a hazai
diósok többségében nagy kárt okozott a BAN-tünetegyüttes. Előadásokból és irodalomból egyaránt úgy tudtuk, a mediterrán
térségben ez a probléma még súlyosabb. De nem Venetóban. Náluk az almamoly elleni védekezés a legnehezebb, és speciális,
tengerfenéki elhelyezkedésük okán a talajlakó Fitoftóra gombák kártétele. Ezek meg minket érdekeltek kevésbé.
Mindenesetre növényvédelmük nagyon intenzív. Szinte állandóan permeteznek, tizenkétszer is egy évben. Nézzük meg ennek
a fának a törzsét! 

Bár a fényképezőgép automata színbeállítása nagyon eltorzít a valóságtól, talán mégis látszik, hogy a fák törzse nem a
diófákra jellemző szürkés színű, hanem kékeszöld, a sok permetlétől.

Végül a legfontosabb: a fajta. A francia Lara, aminek kiváló oldalrügyes tulajdonsága nemcsak otthon, hanem egy sor
déleurópai országban is bebizonyosodott. Bőven terem. A kapott tájékoztatás szerint az ültetvény megadja a 4,5 t/ha héjas
diót, ami bőven fedezi a sok vegyszer és a sok munka költségét. A hagyományos, nem sövény ültetvények ezt a hozamot nem
tudják megközelíteni.

Mégsem azzal az elhatározással jöttünk haza, hogy sürgősen sövénydiót akarunk telepíteni. Előbb jó lenne, ha valaki
kipróbálná, a hazai fajták közül alkalmas-e valamelyik a sövényművelésre.

 



 

Magoncot vagy oltvány diófát ültessünk?

A leendő diósgazdák állandó kérdése ez, nálunk is, külföldön is. A többség első
válasza, döntése a magonc mellett szól. Magam is így voltam vele, ültetvényemet
magoncokból kívántam létrehozni. Ősszel megvettem a szükséges diót, szakszerűen

lerétegeztem homokba, gombaölő szerrel kezeltem, nyirkosan tartottam a télen, és tavasszal
eldugdostam a leendő faiskolába. A kelési százalék gyakorlatilag nulla volt. Ezután
döntöttem a vásárolt oltvány mellett, és az ültetvény fáiban gyönyörködve nem bántam meg,
hogy a nagy mennyiségben kapható három legjobb magyar fajtát ültettem.

Talán több helyen is kitűnik a szövegemből, hogy az oltványdió híve lettem. De ez ne
befolyásoljon senkit. A címben feltett, de mindenkiben felmerülő kérdésre mindenki maga
keresse és adja meg a választ! Néhány szempont talán segíthet, amit egy kanadai szerző
gondolatait segítségül véve így összegezhetek:

A leendő gazda elsősorban arra a kérdésre adjon magában választ, hogy mi a célja a
dióültetéssel, mit szeretne elérni. Kicsiben, vagy nagyban gondolkozik. Ha nagyban, - a nagy
az egy hektárt meghaladó - akkor versenyképes üzemet kell létrehoznia, mert a diótermelés
is olyan, mint bármely termelési ág, megvannak a termelők, adott költség- és hozamszinttel,
adott jövedelmezőséggel. Ha nem akarunk ráfizetni, legalább a meglévő nagyüzemek
költségeivel és hozamával kell versenyeznünk, hiszen ugyanazon a piacon akarunk megélni.
Ha kicsiben akarunk diót termelni, árutermelés esetén esetleges rossz döntésünk veszteség-kihatása kisebb lesz.
Mindenképpen hosszú távra szól a telepítést megelőző döntés.

Saját viszonyaink között ki akarjuk-e próbálni a szóba jöhető fajtákat egy nagyobb telepítés előtt? Akarunk-e magunk egy
jó, a mi viszonyainknak leginkább megfelelő fajtát előállítani?

Kisebb vagy nagyobb méretű fákat szeretnénk? Milyen lesz nálunk a beporzás, önbeporzás? Mindegy-e, hogy milyen lesz a
termelt diók mérete, vagy egyöntetű termést szeretnénk? Meg tudjuk-e előre határozni a leendő termés törhetőségét, a héj-
vastagságot? (Nálunk mindenki a papírhéjú diót termelné - ha van ilyen fajta, mert a hazai fajtaleírásokban egyikben sem
szerepel papírhéjú, - de gondoljuk meg, hogy a vékony héj a kártevőknek, betegségeknek kevésbé áll ellen, és amint egy
újzélandi nemesítő helyesen mutatott rá, az igen vékony héjú dió a földre lehullva inkább még vizet szív magába, minthogy
száradna, amikor már a gyors száradás lenne fontos.)

Fontos lesz a leendő diótermésen belül a bél és a héj aránya, hiszen ha dióbél a tervezett végtermék, a leendő hozam a
bélaránytól is függ.

Milyen lesz leendő dióállományunk tavaszi kihajtási, virágzási ideje, mennyire lesz kitéve a kései fagyoknak? (A dióskert
fekvését is figyelembe véve.) Ha a dió gomba- és baktériumos betegségeire is gondolunk, tervezünk-e növényvédő permetezést
a tavaszi fakadáskor? A különböző időben fakadó fák esetén melyikhez igazítjuk a permetezés idejét, vagy többször
permetezünk-e? Tervezünk-e ökológiai diótermelést, és ez esetben hogyan védjük meg a károsítóktól, kártevőktől a fákat?

Mi az elképzelésünk a diófa környezetének gyommentesen tartásáról? A diófák termőre fordulásáig a fák közötti területen
tervezünk-e köztes termesztést?

Nem könnyű kérdések ezek. Főleg nem annak, aki korábban nem foglalkozott dióval. Szakirodalom is kevés van. Utólag
okos az ember - a diótermelő szakember is, - előre nem. De az előrelátás - telepítés előtt 50 évre kellene előre látni - szinte
lehetetlen, mert mint Kovács Gábor helyesen szokta mondani, minden év más.



A magonc-diók tulajdonságai ismeretlenek, előre nem jósolhatók. Lesznek köztük jobbak
is, mint az ismert fajták. Az ismert fajtáknak sok paramétere viszont a leírásukból
megismerhető. De ezek a paraméterek adott földrajzi helyre, és bár hosszú, de időben zárt
intervallumra vonatkoztatva helyesek. Dióskertünk körülményei mennyiben felelnek meg a
fajták értékelési helye körülményeinek? A diófajtáknak megvan a termőhely iránti
igényük, olyan termőhelyre valók. Éghajlatunk, talajadottságaink mennyire hasonlítanak
arra? (Főleg a fagyok, a hőmérséklet, a talajtípus és a tápanyag-ellátottság érdekes.)

Vessük össze, az ismert - és kapható - fajták tulajdonságai mennyiben vágnak össze
igényeinkkel, elképzelésünkkel! De ne a faiskolai lerakatoknál tájékozódjunk, mert ezt a
választ kapjuk: „Milyent tetszik keresni? Ez pont olyan.” Hanem a nemesítőnél vagy
másik termesztőnél érdeklődjünk! Az a tapasztalatom, hogy úgy a nemesítő, mint a
diótermesztő kolléga készséges, őszinte tájékoztatást ad a diófajtákról.

Ha igényeinknek megfelelő diócsemetét egyáltalán nem, vagy több éves előjegyzésre se
kapnánk, van még egy lehetőség. Ismert fáról származó, vagy kívánt fajtájú oltószemeket,
oltóvesszőket felhasználva magunk is, vagy gyakorlott szakember segítségét igénybe véve
szemezhetünk, olthatunk kívánt tulajdonságú csemetéket. (Csak saját felhasználásra!)

Nézzünk körül, magról kelt diófák vannak-e a környékünkön? Hogy néznek ki? És milyen
fajtájú telepített oltványdiók mutatnak jól a környékünkön? (Ha fekete dió alanyra oltott
fajtát vásárolunk, vegyük figyelembe, hogy növekedése kisebb lesz!)

Ha magvetés mellett döntünk, a dió ismert, jó fáról - akár meghatározott, államilag elismert fajtájú fáról - származzon! Olyan
fáról, amely a mi kertünkhöz hasonló körülmények között nőtt. De lehetőleg 100 km-en belülről.

Az már csak a legutolsó kérdés, hogy a magonc vagy az oltvány telepítése mennyire gyors és mennyire drága. Az biztos, hogy
a magoncdiók telepítési költsége össze sem hasonlítható az oltványbeszerzés költségével. De a helybe vetett magoncok
fejlődése már elmarad a fajtadiók fejlődésétől, mert az előbbieknél elmarad a csemeték átültetésekor szokásos főgyökér-
elvágás, minek következtében az oltványoknál meggyorsul az oldalgyökerek fejlődése, így fiatalkorukban több tápanyagot
képesek felvenni, jobban tudnak fejlődni.

Ha bizonytalanok vagyunk, kicsiben kezdjük!

Magvetésünk eredménye a későbbiekben akár egy csoda jó diófajta létrejötte is lehet. Vagy olyan ültetvény, ami többségében
értéktelen egyedekből áll.

A magoncdiósok termőképessége törvényszerűen alacsonyabb a fajtadiókból telepített ültetvényhez képest. A megporzás
tervezhetetlen, a túlporzás és az ebből eredő terméskezdemény-elrúgás elkerülhetetlen.

Moldáviában úgy figyelték meg, a magonc-diófák termőkoruk első tíz évében, miután teremni kezdenek, évenként 4 kg
termést adnak átlagban.

Létezik még egy elképzelés, a magonc és az oltvány-diók együttes telepítése, minden második helyre magoncot telepítve. Én
még ilyent a gyakorlatban nem láttam, csak olvastam róla. Ekkor jóval sűrűbben, dupla sűrűn kell telepíteni. Az elgondolás
lényege az, hogy a magoncdiók jobb növekedése miatt az oltványok is felfelé irányuló növekedésre kényszerülnek, a korai
elterebélyesedés helyett, így nagy, egészséges, szép oltványdiók fejlődnek. És egy bizonyos idő után a magoncdiók
kivághatók, gondolom, olyan 20 év múlva kb. De. Nem tudom, a vegyes ültetés hívei számoltak-e a sokféle dió túlporzásából
adódó terméskieséssel, valamint a nem egyöntetű áruminőséggel. Mindenesetre ez a módszer még további meggondolásokat
igényel. 

 

Fajtaválasztás

A diófajták, mint említettem, adott természeti körülmények között a legjobban bevált egyedek elszaporításával keletkeztek. A
diófa egy adott fajtája egy adott termőhelyen érzi jól magát, válik egészséges, jól termő egyeddé. Máshol jól bevált fajták
honosítása nálunk is, a világ más részein is gyakorlatilag sikertelen.



Aki dióültetvényt kíván létesíteni, javaslom, csak hazai, már bizonyított fajtákkal
foglalkozzon üzemszerűen. Természetesen, hobbiból lehet kísérletezni, de arra a
leendő termesztő ne számítson, hogy kísérlete eredményét üzemszerűen is
hasznosítani tudja, a szükséges sokévi megfigyelés miatt.

A leendő diósgazda inkább kísérje figyelemmel az újabb hazai fajtákat, és a
beváltakból, elismertekből válasszon.

Hazai viszonyaink között a fajtaválasztással nincs különösebb gondunk. Igen
ajánlható a három kiszelektált magyar alapfajta (A-117, M-10, T-83), mert azok a
magyar tájhoz bizonyítottan jól alkalmazkodtak, az ország területén otthonosan
érzik magukat. Extenzívebb viszonyok között is jók, különösen az A-117. Ugyanez a
dícséret az újabb, keresztezett öt fajtát még nem illeti meg, nekik még bizonyítaniuk
kell. (Alsószentiváni kései, Bonifác, Milotai bőtermő, Milotai kései, Milotai
intenzív)

Jók az alapfajták, sokat, szépet teremnek, de nem tökéletesek. Például nem
mondhatók teljesen vagy akár kielégítően baktérium- és gomba-rezisztenseknek.

Az A-117 bár a legnagyobbra növő alkatú, az ország hidegebb vidékein
télállósága kérdéses lehet. Koronája pedig idővel elsűrűsödésre hajlamos.
Az M-10 bár a legszebb diót termi, és tényleg sokat is, hajlamos az alternáló
terméshozásra, és a leginkább fogékony a betegségekre.
A T-83 bár a legnagyobb termésre képes, dióbele legjobban válogatható, legjobb ízű, és bár világosnak mondható, egy
árnyalattal sötétebb. Gyengébb termőhelyen a fa fejlődése gyenge. Diója héjasan kevésbé tetszetős, mint a másik kettőé.

Előre gondolnunk kell a valamikori diószüretre. Az érési idő jellemző a fajtára. Az érés átlagos idejét a nemesítő megadja, de
az évjárattól függően korábban, későbben kezdődhet, és az eső hiánya vagy bősége szintén megzavarja az érés, a természetes
dióhullás menetét. Ha nagy területen termesztünk egy fajtát, számolnunk kell a lökésszerűen nagy betakarítás-igénnyel,
nagyobb gépesítéssel, nagyobb szárítókapacitással kell készülnünk a szüretre. Több fajta esetén a szüret ideje jobban
elnyúlik. Ez lehet előnyös vagy hátrányos, attól függ, honnan nézzük.

Azt a diófajtát, amelyiknek az érési ideje jellemzően hosszú, kerülni ajánlott. A Pedróra gondolok, de az már - hála Istennek
és a hatóságnak, a kettő sokszor azonos, - Magyarországon nincs telepítésre engedélyezve.

A jelen pillanatban engedélyezett hazai fajták tulajdonságait a kutatóintézet az alábbiakban foglalta össze, beleértve az érési
időt is.

Fajta neve Fakadási idő Ellenálló képesség Ökológiai érzékenység Érési idő
Alsószentiváni 117 kései a késő tavaszi fagyok kevésbé károsítják kevésbé igényes 09.15-09.27
Milotai 10 középkorai, elhúzódó kissé fagyérzékeny igényes 09.17-09.28
Tiszacsécsi 83 kései télálló, kevésbé érzékeny a késő tavaszi fagyokra kevésbé igényes 09.24-10.05
Alsószentiváni kései nagyon kései fagytűrő, betegségellenálló ? 09.29-10.09
Milotai bőtermő középkései baktériumos betegségre közepesen fogékony alapfajtához képest igényesebb 10.03-10.14
Milotai kései nagyon kései fagytűrő, gnomóniára kevésbé, baktériumra közepesen fogékony alapfajtához képest igényesebb 10.11-10.21
Bonifác kései virága és termése baktériumra fogékony alapfajtához képest igényesebb 10.10-10.21
Milotai intenzív középidejű baktériumra nagyon fogékony alapfajtához képest igényesebb 10.11-10.22

Feltűnő, hogy az intenzív fajták milyen késői érésűek. Üzemszerű termesztésben arra is gondolni kell, hogy ha bejön egy
erősen esős ősz, minél későbben érik a dió, annál bizonytalanabb, hogy géppel dolgozni tudunk a nagy sárban.

Alapszabály egyébként, hogy igényes, intenzív fajtával csak akkor szabad foglalkoznunk, ha az igényeit ki tudjuk elégíteni.
Ez az újabb fajtákra fokozottan érvényes. Adjuk meg a diófának, amit igényel, és akkor ő is viszonozni fogja
gondosságunkat. 

 



A terület előkészítése ültetésre

Az elvégzett szaklaboratóriumi vizsgálat javaslata alapján a talajt tápanyaggal kell feltölteni. Szerencsés eset, ha ilyent nem
javasol a szaktanácsadó cég. Ha sűrű térállást tervezünk, a teljes területet lássuk el szervestrágyával. Ha ritkán ültetünk,
elég csak a - mélyebb - ültetőgödör aljára trágyát tenni, és arra földet. Ha a teljes területre számolunk, hektáranként 50-100
tonnát számíthatunk (5-10 kg/m2). A telepítés éve előtt pillangósvirágú zöldtrágya-növényt is termeszthetünk, amit
beforgatunk.

Ha a talajvizsgálati javaslat nehezebben oldódó tápanyagokkal (kálium, foszfor, magnézium, kalcium) való feltöltést is ajánl,
telepítés előtt ezeket is ki kell szórni és a talajba forgatni.

Árokásás Kaliforniában sövénydió telepítéséhez: 

A talajforgatás 2-6 hónappal előzze meg a tervezett telepítést. A forgatás kívánatos mélysége 60-70 cm. Ha a forgató eke
előhántóval van ellátva, az altalaj-feltalaj csere is biztosítható. Középmély szántás utáni forgatás a műtrágyák és a talajjavító
mész egyenletesebb elkeveredését segíti a talajban. Forgatás után pedig némileg egyengessük el a talajt, például tárcsával,
kitűzés előtt.

Igen, kitűzés. A kitűzés határozza meg a dióskert kinézetét. Legegyszerűbben hosszú zsinórral végezhetjük, a zsinóron
bejelölve a sorok vagy fák távolságát. Hosszában, keresztben. 



Dehát a technika fejlődik. Az én kertembe a geodéta egy lézeres műszert hozott, amivel azt is meg tudta mondani 4-500
méterről, hogy két centivel előrébb vagy hátrább jelöljem ki a helyet. Nemcsak, hogy jobbra vagy balra. A fák leendő helyére
kis cöveket szúrjunk.

Persze, gödörásáskor ki kell dobni a kis cövekeket. Jelet mégis hagyni kell, hosszirányban is, keresztirányban is. Ültetéskor
ahhoz igazodhatunk.

Dehát, mint említettem, a technika azóta is fejlődött, mióta én a diósomat elültettem. Ma már a műholdról is szemmeltartanak
minket, és centiméterre pontosan jelzi a navigátor a diófa helyét. Egy ilyen, műholdas helymeghatározóval felszerelt gép végzi
például a következő képen a sövénydió számára az árokásást. 

Ajánlanak simább elegyengetést is ültetés elé, a tárcsa után simítózást, kombinátorozást, vagy fogasolást, ezekről
alkalomszerűen, a talajállapotnak megfelelően döntsünk. 



Telepítés előtt talajfertőtlenítést az esetben kell végeznünk, ha a többszöri talajmintavétel és egyéb bolygatások során azt
tapasztaljuk, hogy a területen m 2-enként 1-2 cserebogárpajornál több van. Ez esetben a területet fertőzöttnek kell
tekintenünk. Azt ne vizsgáljuk, hogy a pajor potroha végén megvan-e a két párhuzamos serte, vagyis hogy a pajorból májusi
cserebogár lesz-e, mert valamennyi cserebogár pajorja jelentősen károsít. A talajfertőtlenítést a talajfertőtlenítőszer talajba
forgatásával végezzük.  

Ültetés

Mottó: 
„ezt a diófát 
nagyapám ültette 
bízott a 
jövőben” 
(Pintér Lajos: 
Az univerzum dióhéjban)

A diófa ültetésének többezer éves irodalma van. Az ősi perzsa agronómiai feljegyzésekben azt a tapasztalatot írták le, hogy
ha a diófát teliholdkor ültetik, törzse alacsony marad, dús ágakkal, és bőven termő fa lesz. Ellenben ha újholdkor ültetik,
magasra nő, fájából értékes faanyag lesz. Tessék kipróbálni!

Németországban - Közép-Európára kiterjedően - a koratavaszi ültetést ajánlják. Svájcban az őszit. Hollandiában ősszel az
október-novemberi, tavasszal a március-áprilisi hónapokat. Angliai szakirodalom szerint egyaránt ajánlható a novemberi és a
februári ültetés, ha a talaj nem fagyott.

Nálunk általában inkább ajánlható az őszi telepítés, mert a tavaszi optimális telepítési időszak rövid. A diófa tavasszal már
jóval a kihajtás előtt megkezdi a nedvek termelését, felpumpálását. Jó, ha ezt már a végleges helyén végezheti. Amikor
koratavasszal az időjárás, a hó, a víz és a talajállapot lehetővé teszi, hogy a diósban dolgozzunk, a diófacsemete már szeretné
a maga életét élni, és kihajtását a nedvek felduzzasztásával előkészíteni. Ehhez pedig az kell, hogy gyökereinek legyen ideje a
talajban megkapaszkodni, új hajszálgyökereket indítani. Véleményem szerint tehát ültetés után a téli időszak szükséges a
diófának a tavaszra készüléshez.

Véleményemet angliai szakirodalommal is alátámaszthatom. Eszerint a diófa gyökere a télvégi, fagymentes napokon már
aktív, vizet vesz fel, és növekszik. Népi megfigyelés szerint a diófa már Vince napjától kezdődően, vagyis január 22-től
nedvedzik. És ha a talaj fagya nem gátolja, pumpálja felfelé a nedveket, jóllehet csak májusban hajt ki.

A problémát az jelenti, hogy a faiskolákban a szaporított csemeték közül a diócsemete vesszői érnek be utoljára. A faiskola
nyilván a korábban beérettekkel foglalkozik előbb, a dió rendszerint novemberre marad, amikor már gyakran bizonytalan,
erősen romlik az idő.

Az igen késői ültetés azért se lehetséges, mert a dió gyökere igen fagyérzékeny, és az ültetés során is megfagyhat. Úgy
jellemzik, hogy annyira fagyérzékeny, mint a sárgarépa.

Természetesen tavasszal is ültethetünk, ha a helyzet úgy hozza. De ha a talaj túl gyorsan szárad ki, a vízpótlásról
mindenképpen gondoskodjunk. A tavaszi ültetést akkor válasszuk, ha nem tudjuk ősszel még a viszonylag jobb, melegebb
időben elültetni a diócsemetét. Közvetlenül a fagyok előtt már nincs ideje a csemetének új hajszálgyökereket bocsátani,
megkapaszkodni a talajban. Ilyenkor bizonytalanabb a tavaszi indulása, később, gyengébben indul.

Ha az ültetés tavaszra marad, azt minél korábban és minél gyorsabban végezzük el.

Ha konténeres diócsemetét használunk, tavasszal az ültetés idejét tágabb határok közé helyezhetjük, az ültetés későbbre is
maradhat. 



Az ültetőgödör méretét - a magyarországi 1x1x1 m-es ajánlással szemben - a legtöbb országban jóval kisebbre ajánlják, pl.
Argentinában 60x60 cm-en 40 cm mélységet. A centiméterben kifejezett gödörméret helyesebb úgy fogalmazni, hogy akkora
ültetőgödör szükséges a diócsemetének, hogy gyökerei kényelmesen elférjenek benne úgy mélységében, mint oldalirányban.
Ha gödrünk ennél nagyobb, az nem alapfeltétel, hanem a csemete korai fejlődését gyorsítja meg.

Tisztelt diófaültető Kollégám, én a magam részéről erősen leegyszerűsítem az ültetőgödör méretének problémakörét.
Szerintem akkora gödör szükséges, hogy kényelmes legyen. A diócsemete gyökerének is és annak is, aki ássa.

 



Egy diótermesztő kollégám büszkén mutatta nekem diófáinak erős fejlődését, amit egyértelműen az igen nagy ültetőgödörre
vezetett vissza. Valóban, a fák fejlődése utolérte az 1-2 évvel korábban ültetetteket.

Van, aki csak fúrja az ültetőgödröt: 



Az ültetőgödörbe szervestrágya vagy komposzt ajánlott, de úgy, hogy a diófa gyökerével
közvetlenül ne érintkezzen. Más szakíró szerint viszont ha az ültetőgödörbe komposztot
helyezünk, az lassítja a gyökérzet fejlődését a tápanyaggal gyengébben ellátott talajban.
Ebben a szakmai vitában szerintem magunknak kell döntenünk, ültetés előtt. Döntőbírónak
szaklaboratóriumot is felkérhetünk.

A szép, egészséges ültetvény első feltétele a jó minőségű oltvány. Az egy éves oltvány
ültetésre még nem alkalmas, mert vékony szárában, csekély gyökértömegében még kevés a
tartalék-tápanyag. Két éveset ültessünk.

Az ültetésre váró csemete akkor ideális, ha nagy gyökértömege van, hossza 2 m, és végig
egészséges rügyekkel van berakódva.

A gyakorlatban a csemete hosszától mint követelménytől el is tekinthetünk. A lényeg az
egészséges, kellő nagyságú gyökérzet. Ültetéskor a diófa legfontosabb része a gyökere.

Ültetés előtt vizsgáljuk meg a csemete gyökérzetét. A szemmel láthatóan beteg, a törött
gyökereket távolítsuk el, de kerüljük a gyökérzet fölösleges kurtítását, az egészséges gyökérnek a végét se csípjük vissza,
még ha ajánlják se. A beteg, sérült gyökereket addig vágjuk vissza, amíg egészséges, fehér színű nem lesz a vágott felület. 

Ültetés előtt ajánlható a diócsemete gyökerének vízbe merítése, 24 órára. Ez alatt a csemete megszívja magát vízzel,
élettevékenységéhez megvan a szükséges víz, ültetéskor rögtön elkezdheti a hajszálgyökerek fejlesztését. Az eredési arány
gyakran ezen a beáztatáson múlik. Hetekig viszont ne álljon vízben a csemete gyökere, mert elpusztulhat.

Ültetésig a csemete gyökere ki ne száradjon! Ha a csemete gyökerének akár csak egy órát is a levegőn kell töltenie, dobjunk
rá nedves földet, borítsunk rá nedves zsákvásznat, permetezve locsoljuk. 



Nagyon ajánlható az ültetésre kerülő csemete gyökérzetének híg agyagpépbe mártása, különösen, ha az agyagpép bőven
tartalmaz réztartalmú gombaölőszert. 

Ültetés: 



Az ültetés mélységét úgy állítsuk be, hogy a csemete az eredeti mélységig kerüljön a földbe. A következő képen az eredeti
mélységet nem a sötétbarna és az élénkbarna kéreg találkozása jelzi, mert az az oltás utáni első és második évi növekedés
határa. Az eredeti mélység a gödör szélénél van, ahol megtörik a csemete törzsének egyenes vonala. 

Az ültetés során a gyökérzetet szépen, természetesen helyezzük az ültetőgödörbe. A gyökérzet oldalirányban is kényelmesen
férjen el, és lefelé is. Az oldalgyökerek kerüljenek eredeti, természetes állapotukba, a főgyökér pedig ne hajoljon meg.

Hogy milyen fontosak a diócsemete oldalgyökerei, a következő kép mutatja. Ezt a 12 éves diófát egy erős szél döntötte földre,
ki kellett vágni. Ekkor derült ki, hogy több mint 180 fokban jobbfelé nem indult oldalgyökere, joboldalról nem tartotta
semmi. 



A gyökérzetre aprómorzsás, jó minőségű föld kerüljön közvetlenül. Kissé mozgassuk meg ültetés közben a csemetét, hogy a
gyökérzet közé egyenletesen kerüljön föld, és óvatosan tapossuk meg, ha már kellő föld van rajta. Ültetés után a csemetéket
lehetőleg azonnal öntözzük be 40-50 l vízzel.

A maradék földet pedig kupacoljuk a csemete töve köré. Ez azért fontos, hogy az első évben a szélmozgás ne szaggassa az
első éves csemete hajszálgyökereit. 

Svájcban az ősszel kiültetett csemeték fagy elleni védelmét ajánlják. Nálunk elég annyit tenni, hogy
ültetés után a laza földet a csemete töve körül felkupacoljuk, amit a téli ülepedés után
kitányérozunk. A kiültetett csemete környékét viszont nem szabad semmilyen talajtakaró anyaggal -
fakéreg, szalma, stb. - takarni, mert az a mezei pocok elsőrendű téli búvóhelye, és télen képes a
csemetét elpusztítani. Ha látunk az elültetett csemete környékén pocokjáratot, a mérget abba kell
tenni.

Tavaszi ültetéskor viszont nyugodtan takarhatjuk a csemete környékét. Bármilyen szervesanyaggal,
de fekete fóliával is lehet. Ezek az anyagok a gyomosodástól védik a fiatal csemetét, de az említett
pocokkáron túl egyéb hátrány is jelentkezik, ha a következő télre is kint maradnak. Fekete fóliánál
például megfigyelték, hogy több éves takarás estén a diócsemete nem eresztette mélyre a gyökerét,
hanem azok a felszín közelében helyezkedtek el.

Dióültetvény az első évben: 



Ha nyúlkár előfordulhat, ősszel törzsvédőzzünk is!

Így a nyúl télen ha meg is látogatja a fiatal csemetét, megnézi, és továbbmegy. Mint az alábbi nyúlnyom is mutatja. 

A törzsvédőt tavasszal le kell szedni, hogy a kitörő hajtásokat ne gátolja a növekedésben. De ezt nem kell elsietni, mert amíg
a mezei nyúl nem talál magának egyéb ennivalót, addig a diófa kérgét fogja rágni. Legkésőbb akkor kell a törzsvédőt
leszedni, amikor a kitörő alsó oldalhajtások már belenőnének.

Egy-két évig ősszel a törzsvédőzést ismételjük meg, amíg a fiatal fa kérge kissé meg nem fásodik. Gyenge növekedési erély
esetén - ami egyaránt adódhat gyenge talajból, gyenge csemetéből - a törzsvédő nyárra is a fiatal törzs körül maradhat. (A
második kép nem hazai, hanem franciaországi felvétel.) 



 

A tavaszi ültetés kiegészítő munkájának tekinthető a kiültetett csemeték karózása, kötözése, ha szükségesnek látjuk. Főleg
erőteljes hajtásnövekedés esetén van rá szükség. A karózás akár júliusig is elhúzódhat, amikor már látjuk, hogy milyen
erősek a hajtások, és legalább a nagyobb növekedésűeket kötözzük karóhoz. 

Ha karóhoz kötjük az első éves csemetét, két helyen kössük meg, a felső kötés a legfelső oldalkihajtás alatt legyen, hogy azt
ne sértse.

Néhány kép az első éves csemeték kötözéséről: 



 



Sőt, ha túl erősek a második éves hajtások, akkor is kötözhetünk: 

A diófák ültetése nem fejeződik be a dióültetvény eltelepítésével. A leggondosabb ápolás, a
legjobb csemete esetén is előfordul, hogy évente 1-3-5 % csemetét pótolni kell. Ilyenkor természetesen nem kell az ültetés
előtti munkákat újból elvégezni, legfeljebb cserebogár elleni vegyszert szórunk az ültetőgödör falára. Pótolni sokáig kell, még
10 éven túl is. Érdemes is pótolni, mert termőkorban meglesz a megfelelő létszámú termő fa.

Az első két évben az eltelepített diócsemeték nem szoktak nagyot nőni, de a harmadik évtől növekedésük meggyorsul. A
második vagy a harmadik évben kezdik kialakítani elégazásaikat. 

Dióültetvény a második és a harmadik évben: 



Tisztelt diófaültető Kollégám, tessék elképzelni, hogy a diófát nagyobb korában is átültetik egyesek.

Jaj, nagyon nem ajánlom. A diófa elveszti gyökérzetének több mint 90 %-át. Hogy fog megeredni, életben maradni? A
következő képen vajdió átültetése látszik, de ebből a szempontból az is olyan, mint a mi diónk. Kár érte. 

Végül egy igazán elborzasztó kép következik.



Kérem gyenge idegzetű Kollégámat, forduljon félre, hogy ne lássa.

Mégis visszafordult? Én figyelmeztettem.

Az Egyesült Államokban van olyan diófát szerető ember, aki nem tud meglenni kedvenc fája nélkül. Amikor költözik,
magával viszi. Szegény diófa! 

 

 

Gyomirtás, a dióskert területének gondozása

Mottó: 
„A gyomosság vízpazarlás.” 
(Poór József)

Mielőtt a dióskert gondozásáról egy szó is esne, kérem tisztelt diótermesztő Kollégámat, sziveskedjen megtekinteni a
következő felvételt. A képen két diósgazda ültetvényének határa látszik. A jobboldali gazda gondozza a dióskertjét, a
baloldali nem. Bár a fák azonos korúak, fiatalabb korukban egységesen voltak - jól-rosszul - gondozva, azt hiszem, látszik a
különbség. 



A dióskertet rendben kell tartani. Ha az elmúlt aszályos években évente 350-400 mm-nyi csapadékunk volt összesen, és a
diófa természeténél fogva egyedül a tenyészidőszakban 800-1000 mm-t igényel, akkor látjuk, hogy gond van.

Mert mik a vízhiány okozta problémák? A növekedés időszakában a kicsi hajtásnövekedés, gyakorlatilag "ülve marad" a
dió, vagyis szinte nincs értékelhatő hosszúságú hajtása. Nincs lombfelület, gyenge marad a fa. A csapadékhiány egyúttal
tápagyaghiányt is jelent, tápanyaggal jól ellátott területen is! Például egy balatonboglári összehasonlító vizsgálat szerint 380
mm éves csapadék mellett az öntözetlen diócsemeték átlagos hajtásnövekedése 30 cm volt, a három alkalommal 50-50 mm-
rel megöntözötteké átlagosan 48 cm, a különbség 60 %. 



A termőkorú fának pedig vízhiányban a termése aszalódik, feketedik.

A gondozott gyep is elvon a talajból évi 100 mm csapadékot. Hát még a szabadon növő gyomok!

Ezért az ajánlható, hogy ültetés után az első évben a csemeték környéke legalább 1,5 m-re gyommentes legyen. A második-
harmadik évben ez a védőtáv még növelendő. A negyedik évtől pedig ha akarjuk, füvesíthetünk a diófa körül, vagy
vegyszeresen is gyomtalaníthatunk.

Az első három évben elsősorban a konkurens növények vízigénye miatt nem ajánlható köztesnövények termesztése a fiatal
diófák között, mert a diócsemetéknek még nem fejlődött ki a jellemzően nagy, vízfelvevő gyökérrendszere. A vízért folyó
versenyben az első három évben a diófa a vesztes.

Tisztelt Kollégám, gondozatlan dióskertekről albumnyi képem van. Hadd mutassak néhányat!

Így néz ki egy elhanyagolt dióskert, nem nálunk, hanem Franciaországban: 

Hazai példa, Csány községből: 



Hazai példa, Surjányból: 

Hazai példa, Jánkmajtisról: 

Hazai példa, Sonkád községből: 



Az elhanyagoltság következménye pedig, hogy a diócsemeték egy év alatt semmit se nőttek. Két kép ugyanarról a sonkádi
kertről, egy évvel később:



Alapvetően kétféle módszer létezik a diófák alatti, közötti terület gondozására, gyommentesen tartására. A művelés és a
gyepesítés. Mindkettőnek célja a gyomok visszaszorítása és a talaj megfelelő állapotban tartása, termékenységének
biztosítása. Mindkettő rendszeres munkát igényel.

A két módszer kombinálható is. Az első években műveljük a talajt, a későbbiekben füvesítünk, amint a következő képen is
látható. Elől új telepítésű, mögötte idősebb diós. 

Ha a talajt rendszeresen műveljük, talajmunkában részesítjük, akkor azzal egyrészt gyomtalanítjuk, másrészt lazítjuk.
Ültetés után a legelső talajmunka a mély traktornyomok elmunkálása, amit legcélszerűbben tárcsával lehet végezni.
Tárcsával később is dolgozhatunk.



 

 

Hátránya a tárcsának, hogy a tárcsa szélén túl is kiveti a földet, ezért például a fasorokban bakhátat képez. Jól
megfigyelhetjük ezt a jelenséget a volt tiszacsécsei termelőszövetkezeti dióskertben. Amíg a tsz működött, és művelték a
dióskert talaját, mindig csak tárcsával jártak benne. Ezért - bár a képen kevésbé látszik - a tárcsa a földet fokozatosan a
fasorokba dobta. 



A kultivátornál nincs ilyen probléma, de a gyomokat kevésbé pusztítja. Igen jó munkát végez a rugós borona, de ahhoz erős
traktor kell. 

Művelt talajfelszín a diósban: 

Én úgy láttam, nagyobb dióültetvényekben szántani is szoktak évente.

A fasor kézi kapálása igen fárasztó, munkaigényes, mert széles és hosszú. Ezért a telepítés után néhány évvel a diósgazdák a



fasor vegyszeres gyomirtására térnek át. Így láttam Franciaországban, a Grenoble-i termőtájon is, de ennek a módszernek az
a hátránya, hogy az ökológiai szemlélettel nem fér össze, a biológiai művelésre áttérő diósgazdánál az ellenőrző szervezet a
vegyszerezést nem engedélyezi.

Ha dióültetvényünket talajműveléses módszerrel tartjuk gyommentesen, évente korán abba kell hagyni a művelést. A szüret
előtt 2-4 héttel, hogy a szüret idejére legyen ideje a talajnak megülepedni.

A másik módszer a gyepes - nem azonos a gyomossal! - sorköz. Mónus Bertalan homoktalajon végzett megfigyelései szerint
ezzel a módszerrel biztosítható a talajszerkezet védelme, az erózió és a defláció elleni védelem, a dióültetvény géppel való
járhatósága esős időben is, valamint a biológiai környezet megteremtése. A füves felszínen a nehéz gépek nedves időben nem
okoznak olyan talajtömörödést (szerkezetrombolást), mint a csupasz felszínűn.

Fiatal korától kezdve fűkaszálással művelt dióskert két képe illusztrálja az elmondottakat. A traktor az eső miatt hagyta
félbe a kaszálást. Nincs traktornyom.

A gyep jelentős mennyiségű szervesanyaggal gazdagítja a talajt, mert folyamatos a kiöregedő gyepnövények pusztulása, ami
hektáranként 10-15 tonna gyökér-szárazanyag lebomlását jelenti. Hátránya a gyepnek, hogy a kiszórt nitrogénműtrágyát
hasznosítja, nagy részét felhasználja a diófa elől. Másik hátránya, hogy öntözetlen körülmények között a gyep is a talaj felső
rétegének vízkészletét használja, esők után a talaj kiszáradása előtt kevesebb víz jut a vízigényes diófának. De mint azt
Childers 1969-ben kimutatta, az öntözés mellett kijuttatott emelt nitrogénműtrágya-adag igen jó hajtásnövekedést
eredményez gyepes felszínen is.

Képek a fűkaszálásról, Amerikából: 



 

A fűtermés hasznosítása nem cél, a látott fűkaszák szétterítik a területen a kaszálékot, aminek tápanyagtartalma a
dióültetvény területén marad, és az eső remélhetőleg a talajba mossa, ahonnan a diófa is hasznosítani tudja. Vagy ha csak
részben, az is jó.

Egy hazai légi felvétel egy fűkaszáló diósgazdáról: 

Fűkaszálás közben:



 

Fűkaszálás után: 



A fűkaszálást kiegészíthetjük a diófa sorának vegyszeres gyomtalanításával: 

Vagy nem vegyszerezzük a fasort, hanem keresztirányban is kaszálunk: 

Nem kell keresztirányban, elég csak sorirányban kaszálnunk, ha oldalazó kaszával kiegészített fűkaszánk van. Az oldalazó
kasza a sorban jár, és automatikusan vagy kézi működtetésre behúzódik, kikerüli a diófa törzsét. Még az első éves
oltványban se tesz kárt. A következő két kép oldalazóval kiegészített mulcsozót mutat, fiatal és idősebb diófák között.



 

Az oldalazó előnye továbbá, hogy használatával nő a munkateljesítmény. Hátránya csak egy van, meglehetősen drága.

Az elmondottak ismeretében tisztelt kertművelő Kollégám már alig várja, hogy hozzákezdhessen a fűkaszáláshoz. De most,
hogy újból elolvastam az imént leírtakat, rájöttem, hogy félrevezetem tisztelt Kollégámat, mert a fűkaszálásnak csak a gépi
megoldásait mutattam. Pedig kézzel is lehet kaszálni a dióskert füveit, amint a következő képről látható.

De nem ajánlom, mert nagyon fárasztó. Ismerek egy diósgazda kollégát, aki 1 ha területű dióskertjében nemrég tért át a
kaszálásra, és kézi kaszáját állandóan a személykocsi csomagtartójában tartja. És ha van egy kis ideje, kaszál egy keveset a
diósban. De ő is elfárad, nagyobb területű dióültetvényben ez a megoldás nyilvánvalóan nem megy. 



Két úton gyepesíthetünk. Az egyik a gyomok rendszeres kaszálása, amikor a területről idővel kikopnak a magasszárú
kétszikű gyomok, és csak a fűfélék maradnak, és több év után a tájra jellemző aprófüvű vegetáció marad meg. Ez a módszer
a természetes fűtakaró kialakulását segíti elő, tehát biológiai módszernek tekinthető. Hátránya, hogy az első években az
agresszíven terjeszkedő, sűrű gyökerű tarackbúza terjed intenzíven, ami fokozott vízelvonást okozhat a dió elől, és csak több
év után alakul át a gyepszerkezet. Megjegyzem, lejtős, eróziónak kitett felszínű diósban a taracknak fontos eróziógátló
szerepe van.

A másik a fűmagvetés. Erre a célra a vörösnadrág csenkesz, a vörös csenkesz, a réti csenkesz ajánlható, továbbá más, a
vidéken őshonos fűfélék. Jó megoldás lehet a csökkentett vetőmagmennyiség kiszórása is, és később engedjük felmagzani a
füveket, így segítjük elő szaporodásukat.

Egyre azért ügyeljünk. Ha már hosszabb ideje, évek óta gyepes a dióskertünk felszíne, a gyep gyökérzónáját átszőtték a dió
felszínközeli gyökerei. Mielőtt újra talajműveléses rendszerre térnénk át, gondoljuk meg, hogy nem okozunk-e fölösleges kárt
a dió gyökerének. A diógyökér ugyanis érzékeny a mechanikai sérülésekre, és az elvágott gyökérsejtek fertőződhetnek is.

A más gyümölcsfáknál jól bevált gyökérmetszési eljárások a dió esetében valószínűleg inkább károsak. Ezért ha úgy ítéljük
meg, hogy a dióskert talaja túl levegőtlen és altalajlazításra szánjuk el magunkat, azt jóval a diófák koronáján kívüli sávban
végezzük el.

Füvesített talajú diósban az utolsó fűkaszálást közvetlenül a diószüret előtt, szeptember elején kell elvégezni.

Arra azért figyeljünk, hogy a gyepesítetten művelt talajfelszín nem azonos a korábban említett szénatermesztési célú gyepes
talajjal. Ha ugyanis szénát akarunk nyerni a területről, a füveket hagynunk kell magszárba szökni, és ez idő alatt jóval több
vizet használnak fel, vonnak el a talajból, mint ha korábban kaszáltuk volna. Az egyik szakértő szerint a művelt talajhoz
képest a sűrűn kaszált gyep évi 100 mm-rel kevesebb vizet enged a diófának, a másik szerint pedig 200-250-nel kevesebbet.
Szerintem ez utóbbi inkább a szénaként hasznosított fűre vonatkozik. 

A kétféle művelési mód Magyarországon egyaránt alkalmazott. Franciaországban inkább a füves talaj a gyakoribb, de ott
sem általános. A Poliénas községben tevékenykedő Polinoix cég a következő kép segítségével dicsekedett azzal, hogy ők
háromhetente kaszálnak. 



Kaliforniában is használatos mindkét módszer. Ott a diótermesztő farmerek véleményét is megkérdezték ebben a kérdésben,
mit tartanak a gyepes művelés előnyének és hátrányának. A válaszok elgondolkoztatók.

A farmerek kétharmada a jobb vízgazdálkodást írja a füves felszín előnyének. Nálunk fordítva mondják, a művelt talajt
mondják jobb vízgazdálkodásúnak. (Saját tapasztalatom szerint öntözés, vagy esős időjárás mellett igen kedvező a gyep.
A gyepes felszínen akkor is dolgozni lehet, ha a földúton a dióskert a sár miatt megközelíthetetlen.)
Ugyancsak a farmerek kétharmada emelte ki előnyként, hogy gyepen nincs por. Nemcsak a traktor után felszálló, a
traktorost beborító porról van szó, hanem szüretkor a termés tisztaságáról is. Elmaradhat a dió mosása. (Véleményem
szerint szüretkor az is ugyanilyen fontos, hogy esős ősszel nem a sárból kell a diót felszedni.)
A farmerek fele szerint a fű előnye a hasznos rovarok elszaporodása. (Lehet. Én csak a zengőlegyeket tudom ilyenként
értelmezni, amelyek a levéltetvek pusztításába segítenek be.)
46 %-uk szerint könnyebb a művelés.
44 % szerint a fűtől nő a talaj termékenysége.
És csak ezzel az aránnyal megegyezően, 44 %-ban nyilatkoztak a füves talajfelszín legnagyobb hátrányáról, a
megnövekvő rágcsáló-létszámról. (Valóban, a pockok minden józan mértéket meghaladóan is képesek elszaporodni,
számukra kedvező körülmények között. És rágják a diócsemeték gyökerét, pusztítják az össze nem szedett diótermést.
A kószapockok pedig, amelyek ősszel a vízfolyások mellől a dióskertbe húzódnak, nagyobb fák gyökérzetét is képesek
károsítani.)
A következő legnagyobb hátrány, a válaszadók 38 %-a szerint a füves terület nagyobb öntözővíz-igénye. (Bizony.)
A farmerek egyharmada a füves terület erózió-csökkentő hatását is fontosnak tartja, 30 %-uk pedig, hogy egy esetleges
kaszálás-elmaradás esetén se burjánoznak túl a gyomok, mert természetszerűleg az apróbb növésű füvek válnak
uralkodóvá a rendszeres kaszálás alatt. (Igen, én is aláírom.)
Elég jelentős hátránya a füves művelésnek, a válaszadók harmada szerint, hogy diószüretkor sok gondot okoznak a
fűben maradt levágott gallyak és a fűkaszálék, ami a diófelszedő gépeket akadályozza. (A gallyakat én gondosan
eltávolítom, metszéskor. A kaszálék az alkalmazott gépi szüreti technikától függően jelenthet gondot, de szerintem a
szüret második felében lehulló lomb nagyobb probléma.)
Végül 20 % szerint kevesebb művelés szükséges füves területen, és 10 %-uk egyéb előnyöket is említett, amelyek a
felmérést végzők szerint említésre se méltóak.
A kis arányú negatív indokok között (8-12 % között) a nagyobb művelési költségek szerepelnek, valamint az öntözés és
a fűkaszálás összeegyeztethetetlensége, végül a nagyobb, virágzáskori fagyveszély. Említenek egy olyan okot is, amit én
nehezen tudok értelmezni, nevezetesen a dióskert nehezebb megközelítését.

A gyep és a művelt talaj kombinációjával, nevezetesen, hogy az egyik sor kaszáljuk, a másikat műveljük, csak egy helyen,
Moldáviában találkoztam. Pedig talán ez a legjobb megoldás. 



Ennek az az előnye, hogy a füves sorközökben esős ősszel is tudnak szüretelni. További előnye a félig művelt, félig füves
területnek, hogy a művelt területen műtrágyázni lehet, nem kell a műtrágya bedolgozása céljából a füvet és a benne levő
diógyökereket bolygatni. A sorokat pedig vegyszerezéssel tartják tisztán.

Meg kell mondjam, a műveléses és a gyepes eljárások számára nem jelent alternatívát a dióültetvény teljes területének
vegyszerezése, arra csak esetileg kerülhet sor. Nem is nagyon látni ilyet. Bizony, sokáig kellett keresnem, mire vegyszerezett
dióültetvényt találtam. 

Külön elgondolás a dió termőre fordulásáig a köztestermesztés. Szóba jöhet sok növény, például sűrű sorúak, búza, szója, (ez
nitrogént is termel a talajba) vagy kapások, dinnye, tök, stb. Búza és hasonló növények esetén erősen fennáll a veszély, hogy
a diófa sora elhanyagolásra kerül, műveletlen marad, és a gyomok miatt a diófák fejlődésben visszamaradnak. Tisztelt
Kollégám ha a 4-es úton szokott autózni, Fegyvernek után Surjánynál balra biztosan látott ilyen dióst.

A széles sorú növényeknél elvileg beállítható eggyel több kézi kapás, aki nem a köztes, hanem a dió sorát járja. A
gyakorlatban ez mégsem szokott menni, mert ma már nem kapál senki.

Nem ajánlható köztes növénynek a paradicsom és a burgonya. Ezek érzékenyek a juglonra.

Gabona köztes a diósban: 



Külön meg kell említeni a lucernát, amit nem szabad köztesként telepíteni. (Vörösherét és más apróbb hereféléket igen.) A
lucerna mélyen gyökerezik, élelmes gyökérrendszere elszívja a vizet a diócsemeték elől, a kis diófák szemmel láthatóan
visszamaradnak a fejlődésben. Közös kártevőik és gyökereket károsító gombabetegségük is van, amelyek a lucernáról a
diófára terjedhetnek.

Hátrány, hogy a köztes növények miatt a diós területe keresztirányban nem művelhető, a sorok gyommentesen tartását - 1,5-
2 m szélességben - vagy kézi erővel, kapával, kaszával kell megoldani, ami fizikailag lehetetlen, vagy vegyszerrel
gyomtalanítani - pl. háti permetezőből, ami szintén költséges, az élőmunkaigény, valamint a vegyszerköltség miatt, és a kis
fákra még veszélyes is lehet.

Az eredmény az lesz, hogy a diófák sora embermagasságig elgazosodik, mint az említett fegyverneki diósnál láthattuk az
elmúlt években. Bizony, a diófák megsínylik a gyomosságot.

Nem beszélve arról, hogy a köztes növények kedvéért a fák korai terebélyesedésének határt kell szabni, az oldalra irányuló
ágakat le kell metszeni. Kérdéses, ez jó-e a diónak.

Persze, olyan is van, hogy a gazda nem metszi le az alsó oldalágakat, hanem a diófára és a köztesnövényre, például a
köztesként ültetett karácsonyfának való fenyőre bízza a talaj beárnyékolását. Horvátországban is láttam ilyent, de ott nem
engedtek fényképeznem, de itthon, Kópházán sikerült. 

A köztesművelés témájának lezárásaként mutatok két képet, két szomszédos diótelepítésről. Azonos korúak. A különbség
csak annyi, hogy az első képen látszó dióskert területén az első néhány év után felhagytak a köztesműveléssel, a másikban -
látszik - ma is folyik.



 

Újabb, tanulmányozásra érdemes módszer a terület tisztántartására a hőkezeléses gyomirtás, amikor a gyomokat
gáztartályból vagy gázpalackból égőfejen keresztül perzselik. Nem kell leégetni, mert a gyomnövények fehérjéi már rövid
idejű 60-80 C°-os hőre is végérvényesen károsodnak, a gyomok pusztulnak. A módszert nem ismerem, ezért nem tudok a
használhatóságáról állást foglalni.

A diófák tányérját talajtakaró anyaggal is takarhatjuk, ez segít megőrizni a talaj víztartalmát. A képen mulcs látható a
frissen ültetett diófa körül. A dióskert gazdája igen gondosan járt el, a földre fekete fóliát terített, és arra szórta a fakéreg-
törmeléket. 

 

 



Termőre fordulás

Mottó: 
„Én ültettem a diófát, 
Más köti hozzá a lovát, 
Én szerettem meg egy szép lányt, 
Más éli vele világát.” 
(magyar népdal)

Bizony, mint a magyar népdal is mondja, aki diófát ültet, nem biztos, hogy a hasznát is élvezni
fogja. Vagy mint J. Botting írta:

There once was a man from St. Stewem; 
He planted nut trees and he grew'em. 
After decades had passed, 
They bore fruit at last 
But he hadn't no teeth left to chew'em.

Vagyis, mire diófánk teremni fog, fogunk se marad, hogy termését megkóstoljuk.

Ne reménykedjünk, hogy a mi diófánk ilyen fiatalon teremni fog. Ennek az ukrán hölgynek sikerült, - biztosan tud valami
boszorkányságot, - de nekünk nem fog. 

A dió jellemzően későn termőre forduló gyümölcs. Bár termését a második - esetenként az első - éves csemete is megmutatja,
és attól kezdve mintegy 4-5 éves időszakon keresztül egyre több diót érlel, az első érzékelhető mennyiséget kb. a nyolcadik
évben termi a dióültetvény. A termőre fordulás ideje nagyban függ a termesztett fajtától.

A megállapított (megállapítható) termőre fordulás ideje előtti termés a csemeték erőállapotán kívül attól is függ, hogy hány
elágazása, az előző év őszén hány beérett, jól fejlett csúcsrügye van a fának, mert csak az azokból kitörő hajtásokon találunk
nővirágot. Ha - pl. az őszi időjárás miatt - nem érik be a vesszőkön a csúcsrügy, a következő évben legfeljebb több kitörő
hajtással számolhatunk az oldalrügyekből, amelyeken fennáll a reményünk, hogy a második évben több csúcsrügyet kapunk.

Mindezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy a dió bár későn fordul termőre, nem azért, mert termőképtelen, hanem mert
előbb lombkoronát, vesszőket, csúcsrügyet kell kialakítania. A fiatal fa is teremhet, dehát a termésmennyiség elenyésző.



Bár a diófák termőre fordulása fajtától, típustól, egyedtől függően igen
széles időintervallumban következhet be, 5-15 éves koruk között, minden
szakirodalomban azt olvasni, hogy az oltványdiók hamarabb fordulnak
termőre, mint a magoncok. Ennek a tapasztalatnak az az oka, hogy,
minden diófának át kell jutnia a fiatalkori fejlődési állapoton. Az
oltványok alanya már a szemzés, oltás előtt mondjuk 2 évig fejlődik,
azután történik a szemzés, oltás. Ezután újabb 2 éves faiskolai időszak
következik, így a kiültetett oltványcsemetének négy év előnye van.

Turcanu moldáv professzor szerint - biztosan úgy van, ahogy mondja, - az
oltványok gyorsabb termőre fordulása a faiskolai alany- és oltványnevelés
eredménye. Minden év végén elvágják a csemete főgyökerét, ezáltal az
oldalgyökereket kényszerítik gyorsabb növekedésre, nagyobb oldalirányú kiterjedésre, nagyobb, tápanyagban gazdag felső
talajréteg átszövésére. Érthető, ha a csemete számára elérhető több tápanyag nagyobb növekedést eredményez, a fiatal fa
nem termő időszaka lerövidül.

Szakírók gyakran hangoztatják az oltványok korábbi termőre fordulását a magoncokkal szemben, pl. Hollandiában az
oltványokról már 3 év elteltével termést várnak, a magoncokról pedig 10-12 év elteltével.

Előbb várható termés, tehát gyorsabb a termőre fordulás az oldalrügyes diótípusoknál, fajtáknál, a hagyományos,
csúcsrügyből termő típusokhoz képest. Ha a fa jellege inkább genetikus mint vegetatív, vagyis a rendelkezésre álló
tápanyagokból nagyobb arányban és korábban fejleszt virágokat, termést, logikus, hogy kevesebb tápanyag jut a törzs, az
ágak nevelésére. Az oldalrügyes típusú diófák kisebb koronát fejlesztenek, de a korona jobban be van rakódva terméssel. Ez
a megállapítás fokozottan érvényes a fürtös termést produkáló típusokra.

Gyorsabb termőre fordulást, már fiatal korban lényegesen nagyobb termést produkálnak a sövénydiók. Egy sövénydió-
kísérletben négyéves korban már 0,3 t/ha termést értek el, ötéves korban pedig 1,3 t/ha-t.

Termőkorba fordult dióskert: 

A dióültetvény attól kezdve adja termésének maximumát, amikortól a fák koronái beborítják a talajfelszínt. Persze, azért
fontos, hogy a korona később is megvilágított maradjon, ritkítással tartható a magas terméshozam.

Diótermés: 



Szép, szép a diótermés, de mennyi? Mennyire számíthatunk? Két becslési módszer is a rendelkezésünkre áll, amíg saját,
üzemi tapasztalatunk nem alakul ki. Egyrészt, azt mondják, az oltvány-diófákról ha a termőkort elérték, fánként 20 kg
száraz, héjas termés várható. Másrészt, próbáljuk egy termőkorú diófa leveleinek számát megbecsülni, és ahány levele van,
annak nyolcadrésze diószemet várhatunk.

Mindenesetre, amíg a diófa leveleit számolgatjuk, diófánk addig is növekszik, annyival közelebb leszünk a termőre
forduláshoz.  

A megporzásról

Bár egy szál barka mintegy 2 millió pollenszemet bocsát ki, üzemi diósgyümölcsösökben úgy szokták méretezni a porzófák
elhelyezését, hogy szélirányban mintegy 100 m-ig lehet számítani a pollen terjedésével, beporzó hatásával. 

Házikerti, hobbikerti ültetéskor is fel szokott merülni a kérdés, hogy egy szem diófánk mellé ültessünk-e egy másikat,
porzófának. Vannak szakemberek, akik ezt ajánlják, mások pedig nem. Olyan szakvélemény is van, amely szerint azért nem
kell porzófa, mert a dió önbeporzó, egyszerre nyílnak hím- és nővirágai. Ezzel a véleménnyel vigyázzunk, mert ugyan valóban
létezik egy-két ilyen fajta, és magról kelt diók között is előfordulhat esetleg ilyen, a diófák többsége a külön idejű hím- és
nővirágzás miatt idegen beporzást igényel. 



Mégis luxus lenne minden termőfa mellé porzófát ültetni. Egyrészt elérhető távolságon belül több diófa lehet, amely megadja
a szükséges időben a szükséges pollenmennyiséget. Másrészt a pollenszórás ideje nemcsak a fajtától függ, hanem az adott év
időjárásától is, és egy fajtán belül a fák egyedi különbségeitől is, dacára annak, hogy genetikailag ugyanarról az állományról
van szó. Ha több, azonos fajtájú, tehát elvileg azonos időben virágzó diófánk van, a virágzás idejében mindenképpen lesz
különbség, mert a jobb erőben lévő, jól fejlett csúcsrügyekkel rendelkező, valamivel melegebb fekvésben elhelyezkedő
egyedek előbb hajtanak, és viszont. Így a beporzás biztosított.

Én nem vagyok a porzófák ültetésének híve. 

Árutermelő üzemi viszonyok között azokat a diófajtákat ajánlották együtt telepíteni, amelyek hím virágainak nyílási ideje
nagy biztonsággal esik egybe a nővirágok nyílási idejével. E tulajdonságokban a hazai típusok között jelentékeny
különbségek vannak, de az elmondható, hogy a legnagyobb mennyiségben szaporított három magyar fajta, a Tiszacsécsi 83,
a Milotai 10 és az Alsószentiváni 117 kölcsönösen jól porozzák egymást (és magukat).

Diótelepítés előtt a leendő diótermesztőnek ajánlható, hogy ne csak szakemberek véleményét kérjék ki, (mert ahány
szakember, annyiféle a vélemény), hanem a fajtaleírásokat is alaposan tanulmányozzák át.

Az utóbbi években megszaporodtak a beporzás ellenkező végletéről, a túlporzásról szóló hírek. Lengyeltótiban hosszú éveken
át vizsgálták ezt a kérdést. Úgy merült fel a probléma, hogy egy diótáblában az uralkodó szélirányra keresztben egy porzófa-
sor volt ültetve, és érdekes módon a porzósortól a virágzás idején fújt szél irányában csak töredéke volt a diótermés, mint a
szél felől eső részen. A következő három évben pedig már tudatosan vizsgálták, és a jelenség igen jellemzően ismétlődött.

A vizsgálatba bekapcsolódott Szentiványi Péter érdi kutató is, aki a jelenség okát a túlporzásban, a több pollenszem által a



csírázás során kifejlesztett nagyobb etilén-mennyiséggel magyarázta, ami káros a nővirágra, elpusztul tőle. Véleménye szerint
egy nővirágra 15-20 pollenszemnél ha több hull, az már káros.

Azért a diótermesztőknek sem ártana a külföldi szakirodalmat tanulmányozni. Jaltában - hiába feküdt Jalta a volt
Szovjetunióban, a Gonosz Birodalmában, akkor is - a Nyikicki dióskertben ez a jelenség már 1980-ban leírásra került.

Hogy mindebből mi a tanulság? Talán annyi, hogy ha van is külön porzófánk, sok nem kell. 1 %-ról beszélnek manapság, a 2
%-ot már sokallják azok is, akik ragaszkodnak a porzófák telepítéséhez. Vezető diókutatónk, Szentiványi Péter ma már azon
a véleményen van, hogy a magyar alapfajtákhoz (A-117, M-10, T-83) egyáltalán nem kell porzófa.

És ha van még egy tanulság, az az lehet, hogy hiába szépek és erősek, egészségesek egy magonc-ültetvényben lévő diófáink, a
fák igen eltérő virágzási ideje, a nővirágzás teljes időszakában állandó pollen-túlterhelés az egyik oka lehet a magonc-
ültetvények alacsony hozamának.

A diófa - mint tudjuk - individuális fa. Ha egy magányosan álló diófának a saját hím- és nővirágzása csak kis részben is de
összeér, a termékenyülés kielégítő, nem beszélve a más fák távolról is megérkező csekély pollenjéről. És nem beszélve az
apomiktikumról. Ez mind elég a faj fenntartásához.

A három hazai alapfajta mindegyike kellő apomiktikus tulajdonságokkal rendelkezik. Az új, keresztezett fajták apomiktikus
tulajdonságaira nézve még nincsenek kutatási eredmények. Maga Szentiványi Péter, aktív diókutatásait befejezve az újabb
fajták telepítőinek azt ajánlja, saját viszonyaik között maguk vizsgálják meg ezt a kérdést. A vizsgálat módszere igen
egyszerű. Egy adott, vizsgálandó diófajta még szét nem nyílt bibéjű nővirágai közül 50 vagy 100 db-ot vattával bugyoláljunk
be, és apró fóliadarabot erősítsünk rá befőttes gumival. Majd elvirágzás után vegyük le a vattát, és a terméskezdeményeket
számoljuk meg. Százalékosan állapíthatjuk így meg az adott diófajta apomiktikus jellegét.

A nővirágzás időszakának vége felé - ha már nem lesz több fagy - a dióskert várható termése már megbecsülhető. Amikor a
nővirágok bibéje vízszintesre nyílik vagy túlhajlik, a megtermékenyült nővirág magháza borsó nagyságú apró dió kinézetet
mutat. Amelyik nővirág nem termékenyült meg, avagy a túlporzás miatt pusztul el, ilyenkor még szépen néz ki, de a magház
nem vastagodik. Nem is fog később se, az ilyen virágból nem lesz termés.

A következő képen látható virágból termés lesz, az alsó képen láthatókból pedig csak az egyikből. 

 

A diótermés a megporzástól számított 4-4,5 hónap elteltével érik meg. Hazai fajtáink a későn virágzó, ezért rövidebb



tenyészidejű diófajták közé tartoznak, a késői virágzás nem jár feltétlenül a késői szürettel. Még a miénknél valamivel
kedvezőbb, melegebb éghajlatú vidékeken, például Szlovénia déli részén is - a későtavaszi fagyok elkerülésére - a késői
kihajtású fajtákat ajánlják.

Azt hiszem, az éven belüli események, munkák számbavételekor a tavaszi fagy esetén szükséges teendőkről nem kell
beszélnünk. Ha telepítéskor kellően óvatosak voltunk, és az ígért globális felmelegedés ellenére mégis megjön a tavaszi fagy,
nem tehetünk mást, csak csendben mérgelődünk. Volt már ilyen, és lesz is. Így is ugyanazt az eredményt érjük el, mintha az
alábbi, nem részletezendő fagyvédelmi eljárásokhoz folyamodtunk volna, csak sokkal olcsóbb.

Füstölhetünk előre elkészített kupacok gyors meggyújtásával.
Gyújthatunk fagyvédő füstölőgyertyákat.
Fűthetünk pb-gázzal, és a meleg levegőt használt repülőgép-turbinamotorral keverhetjük el a diósban.
100 lóerős dízelmotorral meghajtott, szélkerék-nagyságú ventillátorral fújathatjuk le a magasból a nem fagyott levegőt.
12 m magas toronyból csövön szívathatjuk le a levegőt, és csövekkel oszthatjuk szét a fasorokban.

Ezt mind kipróbálták már.

Amivel valamit csökkenthetünk a fagyveszélyen, ha már nyakunkon a fagy, az a talajfelszín kisugárzásának növelése. Ha
művelt felszínünk van, tárcsázzunk, ha füvesített, akkor kaszáljunk nagyon gyorsan. Ezzel talán nyerhetünk 2-3 C°-ot. A gyep
egyébként fagyveszélyesebb, mint a művelt felület.

A növényvédelemről és a diószüretről nagy terjedelmük miatt külön beszélünk, ezért itt a könyv logikai sorrendjét két
nagyobb bakugrást követően folytatjuk. A növényvédelem és a diószüret két nagyobb, megkerülhetetlen téma, hamarosan
részletesen lesz róluk szó.

Most pedig ott folytatjuk, mintha már a diószürettel is végeztünk volna.  

Szüret után

Mottó: 
„Ha dió megérik, levele lehullik” 
(Felvidéki magyar népdal)

Mottó: 
„A házfal rózsaszin már: 
őr diófánk ir rá 
idegen betüket.” 
(Babits Mihály)

Diószüret után így néz ki a diósgazda kosara: 

És így néz ki a diófák alja: 



A lehullott diólombbal valamit kezdeni kell, mert a gnomónia következő tavaszi fertőzésének a melegágya. Például fűkaszával
aprítható, fagyos vagy száraz állapotban. Az ötletet egy francia diósgazda honlapján olvastam, én is kipróbáltam. 

A diófa lehullott lombjáról szinte alig írnak. Egy amerikai honlapon azt olvastam, hogy
hasznos, mert segít a gyomokat irtani. De ha nem gyom, hanem pl. fű van a diófa alatt,
akkor már ez nem igaz.

A rendelkezésemre álló információk szerint a diólevél eltüntetése a diófa környezetéből
két okból szükséges. Az egyik a diólevélből kimosódó juglon, ami a növények
többségére növekedésgátló, mérgező hatású. Ide sorolják az almafát, a paradicsomot,
a burgonyát is. Ha a növényölő hatástól tartunk, a diólevelet jobb minél előbb
eltávolítani.

Az viszont kétségtelen, hogy a diófa gyökerei is termelnek és bocsátanak ki juglont, dehát a diófa alá amúgy sem ültetünk
semmit, esetleg egy kis füvet szeretnénk. 



Kiskerti megoldás a diólevél komposztálása. Egy ökológiai szakembertől azt hallottam, a diólevelet nyugodtan
komposztálhatjuk, mert a juglon viszonylag hamar elbomlik, és utána a diólevél-komposztnak nincs káros hatása.

A komposztálást viszont szerintem nehezíti, hogy a diólevél anyaga lassan bomlik. Egy kis nitrogén-műtrágya rászórásával, a
levelek megtörésével, földes keveréssel a lebomlás gyorsítható.

A komposztálás céljára a diólevelet össze kell szedni. A ház körül ma már nem kell feltétlenül kézzel összegereblyéznünk,
egyre gyakoribb a lombporszívó használata. Megpróbálkozhatunk vele, de nagy eredményt ne várjunk. Az összetett leveleket
nem szereti, azoktól könnyen, gyakran eldugul a ventillátorház levegőszűrője. Főleg, ha a diólevél nedves. Leginkább fúvó
üzemmódban érdemes megpróbálkoznunk vele.

Dehát a komposztálással mindenképpen munka van. Nekem a legszimpatikusabb a diólevél elégetése. Mi a ház körül ezt
csináljuk. De ha Ön olyan lakókörnyezetben lakik, ahol az égetés nem illik, akkor nem ajánlható. És csak a száraz diólevél
ég. Az égetéssel azért is vigyázni kell, mert a diófa törzsének, ágainak közelében a tűz sugárzó hője is elég ahhoz, hogy a
törzs vagy az ágak károsodjanak, és van olyan gomba, ami az ilyen károsodott ágrészen azonnal megtelepszik.

Egy másik ökológiai szakember szerint az égetés azért káros, mert hasznos szervezetek pusztulhatnak. Ezt a véleményt azért
túlzónak tartom. 



A másik ok, ami miatt a diólevéllel kezdeni kell valamit, az, hogy a gnomónia
gomba a lehullott lombon jól áttelel. (Mert a lomb nem bomlik el tavaszig.) Esős
tavaszon komoly fertőzést, kárt tud okozni, mert a spórái az esőcseppek hatására
szóródnak ki. Ha ez ellen akarunk védekezni, elég a diólombot a tél végéig, a
fagyok megszűntéig eltüntetni. Üzemi dióültetvényben ezért ajánlatos késő ősszel,
esetleg télen, ha olyan az idő, legkésőbb koratavasszal valamilyen talajmunkát -
pl. tárcsázást - végezni. 

Ezért tehát ha Ön a földbe ássa, az szerintem jó megoldás, de ne almafa közelében, vagy ott, ahol paradicsom vagy burgonya
lesz. A földben gyorsan elbomlik a levél, és benne a juglon.

A dióskert télen mélynyugalomban alszik. 

Kár lenne, ha álmát a fák közé betévedő vadak - őzek - zavarnák, mert az őzbakok hajlamosak a fiatal diófák törzsén
dörzsölni szarvukat. A nyulak pedig a fiatal diófák törzsét képesek alul körberágni, és ezzel pusztulásukat okozni. 



Az ilyen károk elkerülésére jó, ha télen is gyakran megtekintjük a dióskertet. Sőt, társaságot is hívhatunk. Vadásztársaságot,
az őzek és a nyulak kilövésére. 

Tisztelt szakács Kollégám, tetszik tudni, hogy milyen jó a nyúlhús diós-fokhagymás mártásban? Nem beszélve a
szarvasgerincről, ugyancsak diós mártásban. Egy jó diós őzfilével pedig Ön nyerhetne szakácsversenyt.  

Bevételek

Mottó: 
„Dió koppan orrod elé- 
mért jársz üres zsebbel?” 
(Buth Emília: Ősszel)

Megneveltük a diófát, a termést betakarítottuk, már a markunkban van. Már azt hisszük, nyert ügyünk van. 



Micsoda tévedés! El kell adnunk, hogy pénzünk, bevételünk legyen, mert családunknak már nagyon hiányzik az a pénz, amit
egy évtizede csak bele-bele fektetünk a dióskertbe.

Próbáljuk meg a bevételeket megbecsülni!

Abból nem indulhatunk ki, amit a diófa termőképességéről különböző leírások közölnek, pl. "Egy idős diófa az élete során 20
tonna diót képes teremni." Száraz, héjas diót. Ehhez 50 éven át évi 400 kg-ot (évi 26.000 db-ot) kellene teremni. Ez nem
megy. Dorofejev professzor is, Turcanu professzor is 300 kg-ban jelöli meg a legnagyobb, 300 éves, jól termő, szabadon álló
diófák lehetséges éves hozamát. És vegyük hozzá, hogy a diófa az első 5-10 évben még kimondottan keveset terem.

Abból viszont már kiindulhatunk, ami nem szakírók véleménye, hanem tényadat.

Kaliforniában évente igen részletes statisztikák készülnek. Egy termő diófára vetítve az 1990-es és a 2000-es évek közötti
dekádban a különböző termőhelyeken és a különböző években 1100-2700 db dió termett fánként, vagyis 15-40 kg, de jobban
közelítünk az átlaghoz, ha azt mondjuk, hogy 1600-2000 db-ra, 25-30 kg-ra lehet nagyjából számítani. Kaliforniában. Ez
több, mint az a 20 kg/fa, amit az imént említettem a moldáv Turcanu professzor nyomán, pedig az is szép lenne. Három tonna
lenne egy hektáron a 8x8 méteres kötésű ültetvényből.

Ennyit potenciálisan a mi diófajtáink is tudnak, ha gondosan műveljük a dióültetvényt, és a külső, időjárási, talaj-, stb.
körülmények is jók. Nem azt mondom, hogy ennyi a jelenlegi magyar átlagtermés, mert azt az érdi kutatóintézet 2 t/ha-ban
jelölte meg. A 2 tonna a mai magyar valóság, a 4 tonna pedig az, ami elérhető lenne.

Diótermésünkért milyen árat várhatunk el? Sok helyről szerezhetünk árinformációt, és minden információ igaz is lehet, de
talán a földművelést irányító minisztérium 2007. október 3-án közzétett referencia-árai a legmegbízhatóbbak. Eszerint a
héjas dió termelői felvásárlási ára:

2003. 194,8 Ft/kg
2004. 163,7 Ft/kg
2005. 227,9 Ft/kg
2006. 260,4 Ft/kg
2007. 307,3 Ft/kg

Ezekhez az adatokhoz már csak azt kell tudnunk, hogy a szárítóüzemmel rendelkező felvásárlók
nedves, szárítatlan diót is felvásárolnak, aminek az ára talán a fele lehet a száraz dió kereskedelmi
árának. Mint ahogy ha kukoricáról beszélünk, mindig hozzá kell tenni, hogy májusi morzsoltban
kell érteni, úgy a héjas dió esetében elvárható lenne a száraz dió árát közzétenni.

És nemcsak ez a probléma a hazai árakkal, hanem a kisgazdaságok és az árutermelő ültetvények
közötti különbség is.

A bevételek kalkulálásakor nem szabad a hazai dióbél-árakat alapul venni, mert a hazai piacokon és a kisebb kereskedőknél
a házikerti dió kapható, amelynél a gazda olyan olcsón is eladja, amilyen olcsón csak megveszik, nincsenek üzemi,
termesztési költségek. A hazai hipermarketek kínálata pedig alacsony minőségű, olcsó importdió.

Csak az exportárakból indulhatunk ki, mert a hazai dió zöme, a hazai termés 60 %-a megy exportra. Ez a piac, nem a hazai.
A világ legnagyobb dióimportőre, Németország itt van a szomszédunkban. A német import héjas dióban 12-16 ezer tonnára



rúghat évente, ezen felül a dióbél 5-6 ezer tonnára. (A következő kimutatásban a dióbél héjas dióra van átszámítva.) 

Gondolom, a német importba mi is beleférünk. Svájc is jelentős importőr, mert hiába szűnt meg a belföldi diótermelés, a
svájciak hozzászoktak egyedülállóan magas diófogyasztásukhoz, és nem akarnak lemondani róla. De legyünk figyelemmel az
utóbbi időben nagyon feljött lengyel importra is! 



De az exportárak se magasak, a német piacon a kaliforniai, kínai, chilei, moldáv, stb. dióval kell versenyeznünk.

Jelenlegi irányszámként alapul vehetjük, hogy a héjas diót a legnagyobb hazai héjasdió-exportőr cég 2004-ben 300-400 Ft-ért
vette meg a termelőktől. Kivel hogy tudott megegyezni.

A dióbél export-árára pedig a német kereskedők által fizetett árakat célszerű alapul venni, mert annak nincs értelme, hogy
egy termelő egy felvásárlónak adja el a dióbelet, és az exportálja. 2004-ben 3-3,5 euro volt a dióbélre elérhető a német piacon
a magyar termelő számára. Igaz, 2005-2009 között már 4-5 euróval számolhattunk.

Tisztelt Kollégám, nehogy azt higgyük, hogy a világ szerencsésebb vidékein jobb ára van a diónak. Kaliforniában a héjas dió
termelői ára már három éve nem mozdul el az 1,2 $/kg-ról, vagyis mintegy 240 Ft-ról. (Korábban volt már 1,6 $ is.) Erre még
rájön az amerikai kontinensen való átszállítás és az óceánon való áthajózás költsége is, mire Hamburgban áru lesz belőle.
Nekik is ennyiből kell kijönni, igaz, hozamaik legalább a mi jellemző átlagterméseink kétszeresét elérik. 

 

És ne csak a bevételeket nézzük, hanem a költségeket is. Nálunk is, versenytársainknál is. A saját élőmunka becsült költségét
is számítsuk fel!

A költségszámítás menete a következő lehet. Először össze kell állítani a diótelepítés és a termőre fordulás idejéig történő
ápolás költségeit. Ez egy adott összeget ad ki, ami az ültetvény bekerülési költségének tekinthető. Ennek a költségnek az
ültetvény várható termőkorú életének idejére osztott évenkénti értékcsökkenése a termőkorú évek fix költsége. Erre jön a
termőkori évenkénti költség, és a kettő együttes összegének kell megtérülnie az évenkénti hozamban.

Azt tartom a leghelyesebbnek, hogy a leendő diósgazda maga kalkulálja ki várható bevételeit és költségeit, 20-30 évre előre,
mai árakon. Mindenkinek más a helyzete, mindenki más technikai eszközökkel dolgozik, eltérő összegeket ruház be, más
szolgáltatásokat vesz igénybe, így költségei is eltérnek.

Ha mindent felszámoltunk, azt tartanánk reálisnak, ha diónkat aranyáron adhatnánk el: 



Dehát, bár olyan is van, nem minden diótermesztő Aranyember. Azért próbáljunk minél magasabb árat elérni!

Kaliforniában a legdrágább a diótermesztés a világon, ha az ültetvény létesítésének és éves művelésének túlgépesített
költségeit nézzük. Náluk 7-7,5 millió Ft-nak felel meg 1 ha dióültetvény létesítése, termőkorig. Azon túl pedig évi 8-900.000
Ft-nak megfelelő költségük van.

Nálunk jóval alacsonyabbak a költségek, ez a mi versenyelőnyünk. És jóval alacsonyabbak a hozamok, ez pedig a
versenyhátrányunk.

A mi diótermesztésünknek ez a gyümölcse: 

És itt látható a remény, hogy a magyar diótermesztőknek is feljön egyszer a napja. 



Talán.  

A diótermesztés jövedelme.

Mottó: 
„Akinek diófái vannak, az gazdag.” 
(Marokkói arab közmondás)

Mottó: 
„Diófát ültetni nem érdemes. 
Diófát örökölni érdemes.” 
(Tiszaháti közmondás)

A diótermesztés jövedelméből meg lehet élni. Régen is meg lehetett. Carl Julius Weber írta a 19. században: „Egy kérvényt
tartottam a kezemben, amelyben egy paraszt a házassági kérelmének engedélyezhetőségét azzal indokolta, hogy egy évi
dióterméséből 300 gulden bevétele volt.”

Persze, a 19. század elmúlt. Ma, a 21.-ben már lényegesen árnyaltabb a kép. A diósgazdák körülményei nagyon eltérnek
egymástól, jövedelmük is erősen különbözik, attól függően, hogy ki, hol, mekkora területen, melyik piacra, mekkora
beruházott tőkével gazdálkodik.

Mégis, tisztelt diótermesztő Kollégám, azt mondhatom, hogy az egész világon, ahol a dió megterem, termesztik is a diót.
Kisebb-nagyobb gazdaságokban, kisebb-nagyobb eredményességgel. Vannak csődök is, és vannak kiemelkedő jövedelmek.
Szélső értékként hadd utaljak a hamarosan sorra kerülő fejezetek közül az iráni diótermesztőkre, akikről Farsheed Partoo
iráni fotoművész felvételeit is mellékelni tudom.

Ők az egyik véglet a diótermesztők társadalmában. A másik pedig Tazmániából, Ausztráliából Webster úr, - akiről nincs
fényképem, - az ő éves adózott nyeresége 2005-ben 2,3 millió ausztrál dollár, vagyis több mint 500 millió Ft volt. 350 hektár
dióskertből.

Magam - úgy gondolom, a diótermesztők többségével együtt - eközött a két diótermesztő között helyezkedem el. 



Jelenleg Magyarországon diótermesztési jövedelmezőségi kutatást egyedül az érdi intézet végez. Számításaik eredményét - a
diótermesztés gépesítési lehetőségeinek változásával, a költségek aktualizálásával - évente ismertetni szokták. A konkrét
számok nem annyira érdekesek, mert minden diósgazda helyzete más, üzemnagyságtól, gépesítettségtől, tőkeellátottságtól,
stb. függően. A lényeg szerintem az, hogy manapság közel azonos költséggel lehet kézi munkával vagy gépesítéssel termelni a
diót. Ha egy ültetvény élettartamára vetítjük ki a költségeket és a terméshozamot, jelenleg átlagosan 250-300 Ft-ba kerül 1
kg szárított héjas dió előállítása.

A másik fontos irányszám pedig az, hogy a dióültetvénynek fánként 10-12 kg-ot kell az élettartama alatt évente teremnie (a
neveléskori időt is beszámítva), hogy a jövedelmezőségi minimumot elérje, vagyis az ültetvény élettartama alatt ne legyen
veszteséges. Persze, ehhez az szükséges, hogy a (héjas) diót 300 Ft fölött tudja a termelő eladni. (2003-as adat)

Ha tisztelt Kollégám kalkulálni akarja, mekkora dióskertet kell művelnie ahhoz, hogy annak jövedelméből megéljen, azt
ajánlom, hogy a várható bevételből induljon ki. Vegye számításba, hogy 10-20-30 év múlva mennyit fog teremni egy most
elültetendő fa. 10 éves korában 3-4 kg héjas dió reálisan elvárható. A jelenlegi magyarországi átlagtermést hektárra vetítve 2
tonnára lehet becsülni, a termőkor átlagában.(10 év előtt még igen keveset terem, és azután enyhén növekvő terméssel lehet
számolni.)

A három magyar alapfajta (M-10, A-117, T-83) potenciális termőképességét 2-3 t/ha-ban adta meg az érdi kutatóintézet. A
további öt új fajtáét pedig 4-5 t/ha-ban.

Az éves termést szorozza be a jelenlegi héjas dió termelői - nem piaci! - árával, amit vegyünk durván 300 Ft/kg-nak. A
dióbéllel ne számoljon, mert a diótörés, válogatás külön tevékenység, rosszul fizetett munka, és nagy volumenű termelésnél
nem jöhet szóba, hogy a termelő le is törje. A várható bevétel 10 %-ával kalkuláljon, mint jövedelemmel, de előbb ellenőrizze,
hogy a 90 %-ot kitevő költségek valóban kijönnek-e a 90 %-ból. Mennyi gépi és kézi munkával, műtrágyával,
növényvédőszerrel számol, és mennyi lesz a dióültetvény, a kerítés, a gépek, az öntözőrendszer, stb. éves értékcsökkenése. A
diótermesztést szolgáló teljes beruházási költséget - nemcsak az ültetvény, hanem a gépek, épületek, esetleges
öntözőberendezés, stb. költségét - minden eltelt év végén szorozza meg az adott év inflációs rátájával, és a következő év
kezdetén így fogja pontosan tudni, hogy addig mennyit fektetett be. És természetesen minden olyan évben, amíg csak költség
van a diósban, de bevétel nincs, az évenkénti anyag-, munkabér-, közteher- és egyéb költségeket is összesítse, és hasonlóan
göngyölítve vigye tovább a következő évre.

Ha tisztelt Kollégám a dióültetvény telepítése, gondozása során a legnagyobb szakértelemmel és gondossággal járt el, már
csak egyet tehet. Járulékos beruházásként emeljen a dióskert szélében egy feszületet, és kérje Isten segítségét. Mint az alábbi
képen látható dióskert gazdája, Nyíracsádon. 



Dehát, felgyorsult az idő. Mióta az előző bekezdést írtam, amiben lebeszéltem tisztelt diótermesztő Kollégámat a diótörésről,
megjelentek az üzemi méretű diótörő és válogató gépek. Ma már a diósgazda reálisan gondolhat a saját termésű diójának
dióbélként történő értékesítésére. De nem mindenki, csak a 10-30 hektár közöttiek. Akinek kisebb diósa van, annak nem fog
a gépesítés költsége megtérülni, akinek pedig nagyobb, annak kicsinek fog bizonyulni a jelenleg (2011-ben) elérhető technika
kapacitása.

De ne felejtsük el, hogy hivatalos szinten a diótörés élelmiszeripari tevékenységnek minősül, annak minden olyan előírásával
együtt, ami a diótörést nemcsak feleslegesen drágítja, hanem esetünkben értelmezhetetlen is. Csak egy példa: Ahhoz, hogy a
diótörő tevékenységet az illetékes hatóság nyilvántartásba vegye, úgynevezett gyártmánylapot is készítenünk kell, amiben
részletesen le kell írni a leendő termék összetevőit. Valahogy így:

Dióbél 100 %
Egyéb alapanyag 0 %
Segédanyagok 0 %
Állományjavító 0 %
Engedélyezett színezék 0 %
Ízfokozó 0 %
Összesen 100 %

De, le kell írnunk, különben nincs nyilvántartásbavétel. Szóval, ez már nem diótermesztés, ehhez már nem értek.

Bizony, a gazda elég sok év múlva jelentheti ki, hogy a diótermesztés most már nem viszi, hanem hozza a pénzt.



A diótermesztés mint vállalkozás a paraszti tevékenységek közül a legúribb. Azoknak való, akik
nincsenek rászorulva a föld hasznának évenkénti kivételére. Vagy azoknak, akiknek más, jövedelmet
termelő tevékenysége van összevonva diótelepítéssel, és így nyereségük utáni adófizetési kötelezettségük
lecsökken. Minden esetben a jövő érdekében végzett jelenlegi befektetésről van szó.

Tessék sokáig számolgatni, és csak azután belevágni! Tessék megnézni a baloldali képet! Lehet, hogy
tisztelt fiatal Kollégámnak is ilyen szép ősz szakálla lesz, mire dióültetvény-beruházása megtérül.

De mondok valamit.

Ha tisztelt Kollégám dióültetvény-beruházásban gondolkozik, nem muszáj a tervezés, előkészítés, ültetés, nevelés évtizedeit
bevétel nélkül végigdolgoznia. Kész, termő dióst is lehet vásárolni, és akkor a megtérülési számítások is sokkal könnyebbek.

A következő képen látható 8 ha területű termő dióültetvény éppen most eladó. Kaliforniában, Winters községben. Ha van rá
elég dollárja. 

Nem írták, hogy mennyiért vesztegetik, de közelebb, Isztanbul szélén, a Balaban úton is eladó egy dióskert (talán 2-3
hektáros lehet), egy beleépített 100 m 2-es lakóházzal. A ház szép, a diófák még növésben vannak. 97 millió Ft-ért a miénk
lehet. 

Tisztelt dióskert-ültető Kollégám, nem rossz az ötlet!

Üzletszerűen mi is foglalkozhatunk vele. Ingatlanfejlesztés. Házat építünk, dióst telepítünk mellé, és veszik, mint a cukrot.



De várjunk egy kicsit, egyelőre ne rohanjunk még Isztanbulig se, nézzünk körül néhány hazai dióskertben. Erről szól a
következő fejezet.

 

DIÓSZÜRET
Vázlat: 
A dió primőrje 
Kézi diószüret 
Dióverés 
A gépi betakarításról általában 
Rázás, rázógépek 
Rendresodrók 
Felszedőgépek 
Ponyvás gépek 
Gyalogkíséretű gépek 
Szívórendszerű gépek 
Seprőrendszerű gépek 
Beszállítás, stb. 
Buroktalanítás 
Szárítás 
Tervezzük meg saját diószárítónkat! 
A héj fehérítése 
A dió osztályozása 
A pekándió-szüret gépesítése

Mottó: 
"Fölöttem a diófának sincs határideje, 
mégis eljött az érés ideje, ..." 
(Konrád György: Határok Európában)

"Dió, rigó, mogyoró, 
Szüretelni, jaj de jó." 
(Takáts Gyula: Szüreti vers)

A diószüretet nem lehet elég korán elkezdeni. Akár már óvodás korban. A képen francia óvodások láthatók. 

Franciaországban, a Grenoble-i termőtájon rendeletileg van meghatározva a diószüret kezdete. Szeptember 20-a előtt nem
kezdhető meg, és ugyancsak rendeletileg meghatározottan szeptember 25-én kezdődhet a diókereskedés. 



 

A dió primőrje

Mottó: 
"Á la Saint Laurent, on peut porter la noix aux dents." 
(Szent Lőrinckor - augusztus 10. - megkóstolhatjuk a diót.) 
(francia közmondás)

A diószüret legkorábban akkor kezdhető, ha a kopáncs alatt a dió héja - pl. a belső fele - barnulni
kezd. Ez a diókopáncs repedésének kezdete előtt 1-4 héttel áll be, és
legkésőbb szeptember közepéig nevezhetjük a diót friss diónak. A
diókopáncs repedésének kezdetekor betakarított termés bele a legszebb
világos cserszínű. A cserszínű - egyben cserízű - hártya egy csöppet
keserű, de az erre érzékenyek igen könnyen lehúzhatják az édes,
porcelánfehér bélhúsról.

Ilyenkor a dióbél víztartalma magas, a périgordi kereskedelmi szokvány
szerint 30 % lehet, olajtartalma pedig ilyenkor még alacsonyabb, mint
az érett dióé. Emiatt energiatartalma a száraz dióbél energiatartalmától lényegesen elmarad, 10 dkg-ra

vetítve 500 kilokalóriánál nem sokkal magasabb.

A franciák ebben az állapotban nevezik a dióbelet "friss dió"-nak, ami náluk különleges
csemegének számít.

Dehát ők ínyencek, ők tudják, mi a jó.

Párizsnak minden ősszel - tudjuk, amikor Szent Mihály útjára beszökik az ősz, - van két jó
hete. Ekkor megérkezik vidékről, Correze, Lot, Dordogne megyékből, valamint Grenoble
vidékéről a friss dió.

A friss dió annyira friss, hogy még nem teljesen érett, nem tartható el, gyorsan meg kell enni.
Annyira friss, hogy a diósgazdáknak nincs módjuk megszárítani. Gyors diórázás,
kopáncstalanítás, mosás után azonnal küldik Párizsba a diót. Héjasan, azonmód nedvesen,
ahogy mosták. Hűtőkocsiban, 4 C°-ra lehűtve, mert a friss dió romlékony.

A kereskedők ilyenkor az utcán is árulják.

A vevők már várják, gyorsan törik, csemegéznek belőle. Szőlővel, sajttal, kevés borral.



Azt írja egy amerikai, aki véletlen épp a friss dió szezonjában járt
Párizsban, hogy eddig nem is tudta, milyen az igazi jó dió. Aki egyszer
megkóstolta a friss diót, az később se akar másfélét, és nehéz az év további
50 hetét kivárni, mire újra kapható lesz.

Szentiványi professzor előadásából tudjuk, hogy a dió fogyasztási
szempontból már teljesen érettnek tekinthető, és olyankor a legjobb, ha a
burok még nem kezd repedni, de késsel a dióhéjat a varratnál hosszában
kettévágva a belső héjas bélrekeszek alul is csontszínűek már, nem fehérek.

Friss dió céljára ennél korábban, akkor lehet a diót betakarítani, amikor a
belső héjas bélrekeszek már színesedni kezdenek. Ha teljesen fehérek,
akkor még friss dióként is éretlen a dió, ha pedig teljesen színesek, akkor
már túl vannak a friss dió érettségi állapotán.

Külsőleg a friss dió nem néz ki szépen. Még a héja is sötét, mert nedves, még nem száradt szép diószínűre. Az a vevő, aki csak
a szeme után választ, sose fogja megtudni, milyen a friss dió. Mert kívülről ilyen, belülről olyan: 

A gyakorlatban, termesztői szempontból érettnek egyébként akkor mondhatjuk a diót, ha a burok felreped, és a dió könnyen
kihull. Nagyüzemben gyakran nem várják meg a kihullást, hanem előbb rázzák le a diót, amikor már a primőr-állapotnál
érettebb, de még burkos. Akkor kezdhető a diófa rázása, ha a burkok részlegesen felrepedt állapotban vannak. Ilyenkor a
dió már termesztői szempontból is érettnek tekinthető. 



  

A rázásos betakarítás esetén külön munkaművelet a kopáncstalanítás, majd a mosás és a szárítás. Ha megvárjuk, hogy a
kopáncs leváljon a dióról, és a dió lehulljon, csak a szárítás munkaműveletével kell már foglalkoznunk.  

Kézi diószüret

Mottó: 
"Gyerünk, rózsám, gyerünk, rózsám 
a szőlőbe, a szőlőbe 
Szedjünk szőlőt, szedjünk szőlőt 
keszkenőbe, keszkenőbe

Piros almát, piros almát 
a kezünkbe, a kezünkbe 
Csörgő diót, csörgő diót 
kebelünkbe, kebelünkbe" 
(Magyar népdal)

Mottó: 
"Verik a diófát, zörög a dió." 
(Sík Sándor: Őszi kertben)

A diótermesztés éves munkáinak legnagyobbika a diószüret. Ez a néhány hetes munka adja az éves termelési költségek 40-45
%-át.

A lehullott diót legkésőbb három napon belül a földről fel kell szedni, mert ha a dió
hosszabb ideig a földön marad, minőségromlás következik be. Ha napos idő van, a földön
fekvő dió a napsütés hatására erősebben melegszik fel, mint a fán függő, levegőtől
körüllengett dió. 40 C° fölött pedig a dió értékes olajsavai károsodnak, romlik a dióbél
íze. Megfigyelték, ha a levegő 25 C°-os, a talajon fekvő dióban már 40 C° van, ha pedig
28 C°-os, akkor 42 C°.

Továbbá ha a földön fekvő dión még a földön is rajta van a burok, további +5 C°-ot
hozzáadhatunk.

Ezek az adatok a talajon fekvő dióra vonatkoznak. A fűre
hullott diónál kisebb a felmelegedés, a minőségromlás. A
minőségromlás azt jelenti, hogy a dióbél olajsavai
károsodnak, és sötétedik a dióbél színe, romlik az íze.

Ha pedig esős az idő, a földön a dió héja nedvességet szív
magába, ami penészgomba-fertőzéshez vezet, a vége ez esetben is a minőségromlás. A fán ha
kinyílt is a kopáncs, és a dióhéj szabadon ki van téve az esőnek, a dió még nem fertőződik
penészgombával. A fertőzés csak a talajon következik be, és a penészgomba életfeltételei
akkor adottak, ha a dió nedves is marad.

Szakemberek a világ különböző részein egyaránt úgy nyilatkoznak, hogy három napnyi
kintalvást kibír a dió, minőségkárosodás nélkül. Célozzuk meg tehát a diószüret munkáinak
megtervezésekor, hogy legkésőbb három napon belül felszedjük a lehullott diót.

A hétvégi telken gyakran csak hetente jutunk hozzá, hogy a diótermést összeszedjük. És a
hétvégi telek azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy megmutatkozik lustaságunk, hanyagságunk,
és bizony, a diófa alja nincs a diószüret idejére kitakarítva, legalábbis lekaszálva, és az érett
dió a csalán alá hull. Nemcsak hogy nem szárad a földön a dió, hanem a saját bőrünkön tapasztaljuk, milyen a diószedés a
csalán alól. Mint a következő kert gazdája panaszolta. 



 

A frissen felszedett dió nemcsak a gondozatlan kertben, de máshol is, mindenhol, nedves, nélkülözhetetlen a szárítás. Ha
kosárba szedjük egyszál diófánk termését, abban meg is száradhat. 

Vagy öntsük át háncskosárba, szellőző rekeszbe. 



Ha vödörbe szedjük, hamarosan ki kell önteni, szárítani. Frissen vödörbe szedett Milotai 10-es dió: 

Szüret Weber német diósgazdánál Ettenheimben: 



A kézi diószüretet úgy tervezhetjük, ha azzal kalkulálunk, hogy nagy diófák esetén a hektárankénti kézi munkaerő-szükséglet
600-800 óra. Egy dolgozó 70-80 kg diót tud naponta kézzel fölszedni. Ha ugyanakkor verni is kell a fát, akkor 40-50 kg-ot.
Magának a verésnek a teljesítménye a zöld burok eltávolításával együtt 3-4 kg/óra. Ez rendkívül kevés. Hasonlítsuk össze 3-4
kg száraz héjas dió felvásárlási árát egy napi munkabérrel és járulékaival.

Mivel a diószüret az éves munkák legköltségesebb szakasza, a diósgazda akkor jár el a legbölcsebben, ha a diószüret
szezonjában leül egy diófa alá, kezébe vesz egy könyvet, és olvasgat. De nem akármit, hanem Marxtól A Tőke I. kötetét.
Rögtön megtudja, mit kell tenni. Teljesítménybért kell alkalmazni!

(A teljesítménybér) "egészen biztos mértéket ad a munka intenzitására vonatkozóan. Csak az a munkaidő, amely előzetesen
meghatározott és tapasztalatilag megállapított árumennyiségben testesül meg, számít társadalmilag szükséges munkaerőnek,
és csak azt fizetik meg mint ilyet."

Keljünk fel hát a diófa alól, és mondjuk meg a dolgozóinknak, hogy mennyi dióért mennyit fizetünk. Mert ha nem így jár el,
könnyen ráfizethet a gazda.

Diószedés a franciáknál, a Grenoble-i körzetben régen és ma: 

 

Diószüret egy japán kiskertben: 

   

Kézi diószüret Fejér megyében: 



Kézi diószüret Szolnok megyében, a Nagykunságban: 

Talán észrevette az előbbi képeken tisztelt dióbirtokos Kollégám, aki - mint a földbirtokosok - maga nem dolgozik, hanem a
diószüretet fizetett dolgozókkal végezteti el, hogy a kézi diószedést szinte lehetetlen lefényképezni. Ha hátulról fényképezünk,
ami egyébként a fotoművészet alapszabályaiba ütközik, a képen nem látszik semmi. Ha pedig szemből, akkor leáll a
diószedés, és mindenki mosolyog. 



Visszatérve a diószüret költségeire, kalkulálhatunk máshogy is. Ha 1 kg héjas diót (kb. 64 szemet) a felvásárlónak 300 Ft-ért
tudunk eladni, akkor egy szem lehullott dió a fa alatt kb. 5 Ft-ot ér számunkra. Ha a földön látunk ötforintost, lehajolunk-e
érte? Nem biztos. Eleinte inkább, de másodszor, harmadszor, századszor már kevésbé. Márpedig minden diószemért le kell
hajolni. A diósgazdának, családtagjainak, alkalmazottainak. Hány lehajlást visel el az ember dereka egy nap? Egy nap még
elviseli, de heteken át?

Tehát elkerülhetetlen, hogy azon gondolkozzunk, milyen technikai megoldással lehetne a diószüretet megkönnyíteni. Erre
léteznek különböző kézi eszközök, technikai megoldások is, mint pl. a mellékelt litdavey nevű szedőkosárka, vagy hasonló,
akár házilag barkácsolt szerkezetek, amelyek 1-2 fa termését segítenek felszedni a büszke, meghajolni nem tudó gazdának.
De ha ezekkel se győzzük, marad a gépesítés. 

 

A mutatott Litdavey-hez hasonló másik szedőkosár is létezik, itt feketedió-szüreten látjuk.

 



Sikerült nekem is Litdaveyt fényképeznem. Olyan, mint egy nagy habverő. 

A kosár ürítése a vödör szélére helyezett hajlított dróttal történik. Praktikus. 

Gyerekjáték dolgozni vele. 



 

Hazai "találmány" a kézi diószedés megkönnyítésére, a lehajlással járó derékfájás megelőzésére egy egyszerű 5 cm-es
műanyag lefolyócső használata. Egy földvári diótermesztő kolléga találmánya, csak azt nem tudom, hogy balaton-, duna-
vagy tiszaföldvári.

A találmány szerint a lefolyócső alsó végébe egy zsanért kell rögzíteni, aminek egyik szárnya fix, a másik pedig a dióra
nyomva felhajlik, a diót beengedi a csőbe, majd egy gumi húzza vissza a zsanért. Egymás után akár 20 dió is felszedhető, csak
aztán kell vödörbe üríteni, a cső megfordításával. Látni nem láttam, a működését nehezen képzelem el, de a kolléga nagyon
dícsérte.

Az ötleten gondolkozva én csak a következő megoldásig jutottam el, dehát az én fantáziám nagyon is korlátolt. Két rugót kell
a cső aljára erősíteni, amelyek nyomásra eltávolodnak egymástól, a dió átpréselődik közöttük, és utána újra egyenesbe
húzódnak, a diót benntartják.

De nemcsak agyilag vagyok lassú, mire két megfelelő rugót kerestem volna, feleségem még jobb ötletet valósított meg. A
lefolyó-csőbe megfelelő méretű gumidugót erősített a cső végére, a közepét kivágta, és sugárirányban bevagdosta.
Tökéletesen működik, 20-30 dió felszedése után kell csak megfordítani, kiüríteni. 



És félnapi diószedés után se fájdul meg az ember dereka. Nem is lassúbb vele a munka, mint kézzel.

Egy ügyes mesterember úgy fejlesztette tovább a diószedő lefolyócső technikáját, hogy a cső alsó részére mintegy 15-20 cm
hosszan három, kemény acéldrótot erősített, amelyek alsó végét a csőbe behajlította, és a három rövid, ferde tüske nem
engedi kiesni a közéjük szorult diót. Üzembiztos megoldás.

De ha a kézi eszközök használatán túl vagyunk, gépesítenünk kell. Kiskertben, kisebb üzemi ültetvényben kézi, háti
eszközökkel "gépesíthetünk".

Egy amerikai, Baganut nevű szerkezet, aminek használata még nem jelent gépesítést, csupán a kézi diószedés
megkönnyítését, gyakorlatilag nem más, mint egy széles műanyag kerekű taliga. Úgy működik, hogy tologatás közben a
műanyagtüskék közé beszorul a dió, és egy műanyag ujj a tüskék közül a tartályba sodorja. Az alábbi, kéthengeres változat
90 cm szélességben dolgozik. Flipover néven nagyobb változat, három tagú, 120 cm munkaszélességű is készül: 

 



A fenti, harmadik baganut-gép Európában szinte egyedüliként egy tiszaújvárosi dióskertben dolgozik. Tapasztalat szerint
igen megkönnyíti a kézi diószedést, és növeli a teljesítményét. Egy személy kényelmesen, derékfájdító hajlongás nélkül képes
három személy munkáját elvégezni. (Ez a megállapítás a közepes méretű, kéthengeres típusra vonatkozik.)

A diófelszedő taliga munkájához füves talaj szükséges, mert a rögöket is felszedi. Sima, egyenletes felszínen működik igazán
jól, mert széles kereke nem tudja kopírozni a felszín egyenetlenségeit, és a gödrökből nem szedi fel a diót. A magas fűből is
biztonsággal felszedi, olyan helyről is, ahol szabad szemmel szinte észrevehetetlen a lehullott dió.

Nagy előnye, hogy nem szedi fel a fűkaszálékot, viszont a lehullott diólombot felszedi, emiatt rendszeresen tisztítani kell.

A Baganut gyűjtőkosarának ürítése történhet közvetlenül a földre, kupacokba, vagy ponyvára, esetleg 10 cm-es műanyag
rekeszbe, végül közvetlenül a tálcás szárítóra is. Tetszés szerint. 

A dión kívül mogyoró, mandula, gesztenye és más héjas termések felszedésére is gyártják, más tüskeméretekkel.

(Nem szabad elhallgatnom a Baganut diófelszedő taliga legnagyobb hátrányát sem: Amerikából, vagyis az EU területén
kívülről kell rendelni. A gyártó elküldi ugyan légi küldeményként Ferihegyre, de a csomag vámoltatása, kiváltása igen
nehézkes.

Ha megkaptuk az értesítést a küldemény megérkezéséről, három napi hideg élelemmel jelenjünk meg Ferihegyen, mert a
közelben nincs büfé.

Az első nap a vámhivatali ablaknál való sorbanállással telik el. Amikor sorrakerülünk, megállapítják, hogy nincs vámhivatali
kódszámunk, aminek igényléséhez űrlapot adnak. Ennek során még azt is be kell jelölnünk, hogy férfiak vagyunk-e vagy nők,
ha még tudjuk a sorbanállás után. Az igénylőlap beadásáért történő sorbanállás végén közlik, hogy a kódszámot kiadó
ügyintéző eltávozott, és aznap már nem jön vissza. (A teremben még kb. 20 vámtiszt tartózkodik, de más nem adhat kódot.)



Másnap a kódszámot szerezzük be. Ha közelebb van, menjünk a megyeszékhelyen működő vámhivatalba. Megfelelően hosszú
sorállás és várakozás után közlik, hogy menjünk haza, és számlavezető bankunktól kérjünk hivatalos igazolást arról, hogy
bankunknak mi a kódszáma, bár ezt eredetileg nem kérték az igénylőlapon. A bankban is kivárjuk sorunkat, elmagyarázzuk,
mi a helyzet, és végül kapunk aláírt igazolást. Ezzel visszamegyünk a megyeszékhelyre, most már rövidebb a sor, amit ki kell
várnunk, és kezünkbe kapjuk a saját kódszámunk.

Harmadnap munkakezdéskor már legyünk Ferihegyen! Kellő sorállás után megtudjuk, hogy a vámkezeléshez
formanyomtatványt kell beszereznünk, ami helyben nem kapható, csak bent Pesten. Mindegy, megszerezzük, de kitölteni nem
tudjuk, ahhoz vámügyintézői tanfolyam kell. Mindegy, pénzért kitöltetjük, sorállás után beadjuk. Most már csak várni kell.
Mintegy 3 óra elteltével érdeklődhetünk, határozatot kapunk, sorban állunk a pénztárban, fizetünk, sorban állunk a
csomagkiadásnál, és már kész is vagyunk.

Hát, nagy élmény.)

Végül előnye a diószedő taligának, hogy egy- és kéthengeres változata kisautóban, akár egy Suzuki Wagon R-ben is
szállítható. 

A Baganut diófelszedőnek létezik kistraktorral vontatható változata is, tag-a-long néven. Hazai kipróbálásáról még nincsenek
adatok. 

Aki megismeri a baganut munkáját, mindenkinek az jut először eszébe róla, hogy le kéne koppintani, itthon elkészíteni, akkor
nem lenne olyan drága. A műanyagkerekek hazai legyártatásán akad meg ez az elgondolás. Nem így a franciáknál, ahol egy
mezőgépgyár teljes pontossággal másolta le és gyártja a baganutot, saját nevén. 



A diót felszívó rendszerű gépekkel is felszedhetjük, ilyeneket leginkább Olaszországban gyártanak.

Cifarelliék háton hordható "porszívója" elég nehéz lehet, amellett, hogy rázza a hátat és kiabál a fülbe. Viszont nagy előnye,
hogy most már Szolnokon is kapható, ha elég drága is: 

Amilyen ügyesek a franciák, ezt is lemásolták, ezt is gyártják. A következő képen igaz, gesztenyét szednek vele, de dióra is
hirdetik. 



Szüretkor a kopánccsal lehullott dióról a kopáncsot lehetőleg azonnal el kell távolítani. Ezt a munkát végezhetjük
(gumikesztyűs) kézzel vagy más módon. Vigyázzunk, a kopáncs festékanyaga nemcsak kezünket, hanem ruhánkat is
megfesti! A festékanyag nem káros a kezünkre, de azzal a komoly veszéllyel jár, hogy nem mosható le, és mintegy 15 napig, a
felső hámréteg fokozatos lekopásáig megmarad, és ez alatt aki lát bennünket, arra a következtetésre fog jutni, hogy olyan
elmaradottak vagyunk, hogy még mindig füstszűrő nélküli cigarettát szívunk. Ezt pedig el kell kerülni!

Kopáncstalanítás után mossuk meg a diót, és száraz, szellős helyen terítsük ki egy rétegben száradni. A száradó dió reggelre
rendszeresen „izzad”, az előző nap már száraznak látott héjon újból kicsapódik a víz. Naponta forgassuk meg, teljes
száradásig!  

Dióverés

Mottó: 
"Jobb a diófának: termése miatt verik őt le" 
(Janus Pannius: A roskadozó gyümölcsfa) 

"Ágas-bogas vén diófa 
Úgy hasonlítasz az emberre! 
Minél jobban meg vagy áldva, 
Annál jobban meg vagy verve." 
(Nehrer Lajos közlése) 

"s megverten susog a diófa" 
(Simon István: Ősz felé)

A dióverés a német népszokásból is ismert: Szokás volt szilveszterkor megverni egy bottal a
diófa ágát, mert ha elmulasztják, a termés üt vissza.

Ez nem dióverés, nem erről beszélünk.

A dióverés hagyományos népi szüreti eljárás.

Hallottam már néprajzi előadást is a dióverésről, mintha az népszokás lenne, de
szerintem nem az, hanem termelési eljárás. Amikor kertészetet tanultam, tanárom így
vezette be a dióverés tárgyalását:

"A diót akkor verik, ha terem, nem akkor, amikor nem terem. Minél jobban terem,
annál jobban verik. Ez igazságtalan."

Pedig a dió verés nélkül, magától is lehull. Csak nagyon ritkán látni olyat, hogy egy-
egy diószem lombhullás után is a fán marad, az olyan általában baktériumfertőzött,
értéktelen szem.



Miért is verik
tehát a diófát?

Azt hiszem, én
tudom a három
pontos helyes
választ. Azért,
hogy idejében
össze tudják
szedni a diót, és a
lehullott diót ne
más szedje össze,
amikor gazdái
nincsenek ott.
Tehát
vagyonvédelmi
okból. Az az
általános, hogy a
diófák többsége
nem bezárt kertekben, hanem szabadban terem, legtöbbször az üzemi ültetvényeket se kerítik körbe. Bárki, aki egyedül vagy
pereputtyostul arra jár, fölszedheti. És bizony, járnak is, szedik is!

Ennek a kerékpárosnak pereputtya nincs, de (pere)puttonya van. Tele. Még jó, hogy belenéztünk. Tessék elképzelni, tisztelt
szüretelő Kollégám, milyen az, ha az őszi Tour de Hongrie útvonala a dióültetvényünk mellett vezet el. 



Próbálkozhatunk azzal a megoldással, amit a Tour de France útvonalán látni, az út felől jól láthatóan kitehetünk egy táblát. 

De ez se jelent védelmet. A hazai alkalmi diószedők nem tudnak franciául. Ha pedig azt írjuk ki, hogy a magánterületre
belépni életveszélyes, még minket fognak elítélni.

Ezért a diósgazda nem a diótolvaj, hanem a diófa verésére kényszerül. A felvásárló pedig attól is felvásárolja a zsák diót,
akiről tudja, hogy nincs diófája. 



De úgy látszik, felül kell vizsgálnom véleményemet. Újabban arról győződtem meg, hogy a hagyományos paraszti gondosság
vereti a diófát. Minden szem dióra szükség van, mindet össze kell szedni. Amikor eljön a dióverés ideje - meglehetős későn,
amikor a termés zöme már lehullott, - összeáll a diósgazda diószedő csapata, néhány verőlegénnyel, és fáról fára járva egy
szem diót se hagynak a fán. Ha nem érik fel az akár 6 m-es bottal se, akkor felmásznak az idősebb diófák erős ágaira, és
onnan már felérik. A fa alól a szedők pedig az utolsó szemet is gondosan felszedik.

Így mesélte nekem Gyula bácsi, aki akkor, amikor még nem volt Gyula bácsi, csak Gyula, a tsz kezdeti éveiben Karcsi
bácsival - aki akkor még szintén nem volt Karcsi bácsi - párban összefogva dolgozott. És még arról is beszélt, elmarasztaló
hangon, hogy bizony, voltak olyanok is a faluban, akik nem voltak ennyire gondosak. 

Volt viszont olyan is a tsz-ben, aki dióverés közben esett le a diófáról 3 m magasról, és azóta is nyomorék. Mert felmászott a
diófára, és a vastagabb ágakon állva verte, rázta le a magasabb ágakról a diót. Ez a fiú még nem nyomorék: 



És mikor verik a diófát?

A népszokások tudós ismerői szerint egy jeles napon, szeptember 8-án, Kisasszony
napján, Szűz Mária születésének napján kezdik. És folytatják, amíg csak dió van a
fán. Hát, ilyen a néprajz. Maradjunk inkább abban, hogy akkor verik, amikor
terem, és amikor a gazdája ott van a diófánál.

Azt mondják, a diófa akkor terem jól, ha verik. Ebben van némi igazság, mert a
megsebzett vesszők, hajtások rügyeiből a sebzés alatt valóban több hajtás indul
jövőre, tehát két év múlva megnő a nővirágot hozó csúcsrügyek száma. És így több
a termés. De sok szakember szerint nagyobb a diófát ért kár azáltal, hogy a sebek
nyílt utat adnak a farontó gombák betelepülésének, a fa idő előtti
tönkremenetelének.

Ha mindenképpen botozni kell a fát, jobban ajánlható
a dióverő pózna tetejét valami olyan kampóval ellátni,
ami nem sérti a fát, és a kampóval a kisebb ágakat
megrázni. Lehet, hogy nem jön le egyszerre minden
szem, de a fát kíméljük.

Még jobb megoldás, amit Mednyánszki László
Dióverés című festményén láthatunk, hogy hosszú
karú fogót barkácsolunk, és azzal fogjuk, rázzuk meg
a kiszemelt ágat.

Ez a módszer is gépesíthető, erre szolgál a legegyszerűbb, baloldalt látott Carratu típusú
ágrázó, ugyancsak olasz gyártmány, mint a Cifarelli-féle felszívó, ez is apró benzinmotorral
működik. Ennek a gépnek létezik pneumatikus változata is.

A hagyományos török diószüretet a következő két úriember mutatja be nekünk. Látjuk,
lehullott burkos diót szednek, de nem verték, hanem kis, kapaszerű szerszámmal rázták az
ágakat. Ott van balra, a földön. 



Kampót egészen hosszú botra is szerelhetünk, de sokkal kényelmetlenebb az ágak között mozogni vele. 



Dióverés Franciaországban régen: 

 

Dióverés manapság Magyarországon: 

A dióverés világszokás. Kínai felvétel: 



Ha valamiről híres Korea, az biztosan nem a fejlett diótermesztés. Koreai dióverés és a munka eredménye: 



És nagy múltja is van a dióverésnek. 1755-ben írta Duhamel Du Monceau francia író: "De La Bretonnerie úr nem ítélte el a
dióverés szokását. Szeptember közepe felé maga vette kézbe a dióverő póznát, nem félt, hogy leveri az ágakat, ha letörik,
majd nő másik, ami pótolja a koronában, és egy másik évben bőven fog teremni."

Mellékelek egy francia képeslapot és egy angol muzeális rézkarcot a dióverésről. 



 

Képzelje el tisztelt diófatulajdonos Kollégám, nemcsak a diófát verik!

A pekándiót is, Amerikában. 

Kínában is. 



Végezetül is csak azt tudom mondani, ne bántsuk a diófát, hanem Weöres Sándor gondolatait magunkévá téve tisztelettel
közeledjünk hozzá.

"Vagy figyelj meg egy diófát: ha tépázod, kelletlenül és viszolyogva adja gyümölcsét; s ha szelíden, tisztelettel közeledsz
hozzá, szívesen adakozni kezd és megpillantod a lefosztottnak látszó alsó ágakon a legelérhetőbb és addig észre nem vett
diókat: ez a diófa tündére." (Weöres Sándor: Út a teljesség felé)

 

 

A gépi betakarításról általában

Mottó: 
"Á la Sainte-Croix, cueille tes poires et noix." 
(Szent Keresztkor - szeptember 14. - szedd a körtét és a diót.) 
(francia közmondás)

A dió gépi betakarítására világviszonylatban igen különböző technikai megoldásokat fejlesztettek ki. A legfejlettebb
technológiai sorral a kaliforniai termelők rendelkeznek, ahol a rázás, a felszedés, a mosás (esetenként vegyszeres fehérítés),
szárítás munkaműveletei teljesen gépesítettek, egy hektárra 18-30 kézi munkaórát igényelnek. A fejlett amerikai technológiát
Magyarországon a Juglans Hungária Kft lengyeltóti üzeme követi. Európa más országaiban is sok helyen hasonló
technológiát alkalmaznak. Ez a technológia hatékony, de eszközigényes. Kezdő diótermelő üzemeknek se igényük, se pénzük
a nagyértékű beruházásokra, ezért más megoldásokat is figyelembe kell venni, vagy maradni a kézi módszernél.

Mindig számolni kell a kézi és a gépi munka költségeit. Nemcsak a túlzott gépesítésnek, a túl nagy dolgozó-létszám
foglalkoztatásának is megvannak a hátrányai. 

Mindenképpen szólni kell viszont az olasz dióbetakarító-gép konstrukciókról, amelyek érdekes, változatos megoldásokat
kínálnak, de vannak kanadai, francia és egyéb módszerek is.

Hazánkban a dióbetakarítás kérdéskörével Andor Domokos foglalkozott, aki a lengyeltóti tapasztalatokat dolgozta fel, és
vannak információi a kapható olasz és francia betakarítógépekről is.

Gépi betakarítás előtt egyes nagyüzemek érésgyorsító kezelést alkalmaznak, szüret előtt 1-2 héttel 200-400 ppm-es Ethreles
permetezés formájában. Ezzel az elhúzódó érés összébb hozható.

A diószüret megkezdése előtt a dióültetvény talaját el kell simítani, le kell hengerezni, füvesített művelés esetén pedig
biztosítani kell a szüret előtti kaszálást, mégpedig lehetőleg úgy, hogy az előző kaszálás óta ne legyen ideje a gyomnak nagyra
nőni, hogy a felszedőgépek munkáját ne nehezítse. A fűkasza után járjon tömörítőhenger.

A felület tiszta, gyommentes legyen. Mintaszerűen előkészített talajfelszín diószüret előtt: 



Gépi betakarítás előtt, rázás előtt a dió mindenképpen előre hullik. Erre gondolnunk kell, kézi vagy gépi úton az előre hullott
diót fel kell szednünk. Nemcsak azért, mert az ezután jövő gépek nagy taposási kárt okoznak, hanem azért is, mert az előre
hullott dió víztartalma már kisebb, mint a rázotté. Nem szárítható együtt, mert vagy túlszáradás következik be, vagy nem lesz
kielégítő a száradás. A harmadik oka az előszedésnek pedig az, hogy a léha, értéktelen szemek a szüret elején, a normális
érés előtt hullanak le. Eltávolításuk az előszedéssel lehetséges. 

A dióbetakarítás gépesítésében három nagyságrend különíthető el, nem beszélve a kézi diószüretről, valamint az azt
megkönnyítő kisebb eszközökről (kézi motoros ágrázó, diófelszedő taliga, háton hordható motoros felszívó, stb.).

A legnagyobb diótermelők ernyős rázógépeket használnak, és kiegészítésként rendresöprő és felszedő gépeik is lehetnek. Ez
a legnagyobb beruházásigényű, de legnagyobb teljesítményű betakarítás.

A közepes gazdaságok legcélszerűbb dióbetakarító gépe a seprőrendszerű önjáró felszedő.

A kisebb, de kézi erővel már nem győző gazdák pedig a szívórendszerű gépekkel dolgozhatnak sikerrel, amelyek ha vontatott
kivitelűek, a legkisebb összegű beruházást igénylik.

Általában a gépek szüreti teljesítménye beruházási költségükkel nagyjából arányos. De nem mindig.

Bár elég sokféle dióbetakarító gép létezik, a diósgazdák mégis a mezőgazdasági gépgyárak mostohagyerekeinek tekinthetők.
El vagyunk hanyagolva. A létező gyártmányokat magunknak kell felkutatnunk, előnyüket-hátrányukat nem közli velünk
senki. Mivel a gépek kis szériában, sokszor egyedileg készülnek, drágák.

Nagyon észnél kell lennünk, amikor gépi technikát választunk, mert rá lehet fizetni.

Tanuljunk ezért egymástól, a kollégák hibáiból. És tanuljunk más diófélék termesztőitől, akik ugyanezzel a problémával
küzdenek. Például a pekándió-szüret gépesíthetőségét érdemes megnéznünk. Rokonszakma, hasonló gondok.

A diósgazdák - nemcsak itthon, mindenhol a világban - találékonyságra vannak kényszerítve. Magunknak kell kigondolnunk
a célszerű, olcsó megoldásokat, és ha kész gépet nem kapunk, magunknak kell legyártatnunk.



Kevés olyan mezőgazdasági gépgyár létezik, amelyik dióra szakosodott, és kizárólag a diószüret munkáira, valamint az azt
követő munkákra gyárt gépeket, berendezéseket. Ilyen például az AMB, Franciaországban, Beaulieu-ben. 

Persze, ők könnyű helyzetben vannak, a környékükön minden parasztgazda nagyban foglalkozik dióval, tehát tömegigény
van a termékeikre, kénytelenek egyre jobb gépeket kínálni. A gyárban kizárólag olyan dolgozókat foglalkoztatnak, akik
diótermesztő parasztgazdák gyerekei, vagy maguk is azok. Evidens, a környéken minden család érdekelt valamilyen fokon a
diótermesztésben. 



A gyárhoz saját tulajdonú dióültetvény is tartozik, ahol a termékek kipróbálhatók. Csak a gyárkapun kell kilépni, és máris a
diósban vannak. 

 

Rázás, rázógépek

Mottó: 
„Ez a század ilyen század - 
mint egy szem diót, lerázat.” 
(Buda Ferenc: Rigmusok...)

A diófa gépi rázása 1950-ben kezdődött, Kaliforniában, de 1965-ben már a kaliforniai
dióskertek többségében rázva szüretelték a diót.

A dió rázását a kopáncs felrepedésekor (kovadásakor) kell kezdeni. Ha túl korán rázatjuk, a dió nehezen válik le a vessző
végéről, ráadásul szinte kizárólag kopánccsal együtt. A dióbél víztartalma is túl
magas még ilyenkor, a szárítás gondot okoz, kivéve természetesen azt az esetet,
ha francia mintára "friss diót" akarunk nyerni a dióbélből, aminek a technikája
elvileg rendelkezésre áll, a száraz dióhoz hasonlóan.

Ha érés előtt az Ethrel-es érésgyorsítást alkalmaztuk, akkor
ezek a hátrányos jelenségek elmaradnak, és egyszeri rázással
jó minőségű áru kapható az érés korai stádiumában is. De
hátránya az Ethrel-nek, hogy ha sok, a lombot is leviszi. Én nem ismerem, de állítólag ilyen az Etaphon
is.

A burokrepedés szükséges mértékét különbözőképpen ítélik meg, általában akkor
tartják jónak, ha a repedt kopáncsú diók aránya 40-70 %. 40-45 %-os repedtségnél a
dióbelet körülvevő fásodó rekeszfalak (héjelválasztó szövet) már kemények és barna
színűek, ami szintén az érettség jele. Rázásra az az ideális, ha a diószemek 70 %-án
hajszálrepedt a burok. Ilyenkor már nemcsak a buroktalanítás végezhető el könnyen,
hanem rázásra a dió is könnyen leválik, és a bél nedvességtartalma is megfelelő. Ekkor
már nem 40-50, hanem 35 %-os a bél víztartalma, körülbelül.

A túl késői rázás sok előzetes hullással jár, mert a diófajták többsége hosszabb idő,
hetek vagy egy hónap alatt hullajtja le dióját.
De azzal a szakvéleménnyel már nem értek
egyet, hogy a késői rázás férgesedéssel járna
együtt. Meleg időben viszont a fán elképzelhető
már a zöld burokban a dió túlmelegedése, a
minőségromlás. Az érett dió bele már a fán is
barnulásnak indulhat. A héjas dió ilyenkori
minőségromlása egyrészt a kopáncsnak a dióra
száradásában, másrészt a dióhéj barnulásában
jelentkezik.



Száraz évjáratban, száraz szeptemberben előfordul, hogy a dióburok nem akar repedni, a dió rázásra még nem érett,
ugyanakkor az idő meg halad. Ennek az állapotnak az szokott a következménye lenni, hogy a gépi betakarítás tervezett
rendje, szervezettsége az első néhány csepp esőtől már felborul, mert a dióburok gyors repedésnek, a dió pedig hullásnak
indul. És ha egyszer a várt eső megjön, a következmény az szokott lenni, hogy a dió tömegesen a sárba hull. A minőségi áru
iránti követelményekről ilyenkor jobb említést se tenni.

A fa méretétől függően alkalmazandók a törzsrázó vagy nagyobb fáknál az ágrázó gépek.

A legegyszerűbb megoldású rázógép a köteles, excenteres rázógép. Ennél a gépnél a kötél megrántja az ágat, és az ág
rugalmassága fejti ki az ellenkező irányú erőt. Nagyobb fáknál gond a kötél felakasztása a megfelelő ágakra. 

Ez egy francia gép volt a képen, az AMB Rousset gépe. Magyarországon nem kapható, de idehaza megjelent két német
gyártó kínálata is, a Bäuerle és a Feucht. Egészen kis teljesítményű traktorokhoz is jók. 

További, kistraktorral működtethető köteles rázók: 



   

Még az egyszerűbb megoldások közé tartozik a löködő rendszerű rázógép, ami nem fogja meg, hanem csak ütemesen löki a
fatörzset vagy ágat. Hidromotoros hajtással. 50-60 cm-es vastag fatörzset is jól ráz. 

Az AMB löködős rázógép mintegy 3 millió Ft-ba kerül, ami használhatóságához képest nem drága. Hátránya, hogy a kezelési
pozíció kényelmetlen, egész nap hátrafele fordulva kell dolgozni. De létezik az AMB gyárnak olyan rázógépe is, ami megfogja
a fát. A traktoroson kívül egy gyalogos dolgozó is kell hozzá, aki a rázóegységet kezeli. (Figyeljünk fel a munkavédelmi sisak
használatán túl a vállvédőre is!) 



A gép munkája fagykáros, 50 %-os termésmennyiségű évben: 



Az ugyancsak francia Sommier rázógép is megfogja a fát. 



 

Ugyancsak egyszerű megoldás, ha a hazánkban az egyéb gyümölcsfajok rázására leginkább elterjedt Schaumann rázógépet
használjuk úgy, hogy csak löketjük a rázótoronnyal az ágat. A Schaumann cég már nem gyárt gépeket, de Martonvásáron
működik egy gépgyártó vállalkozás, amelyik nagyon hasonló gépeket készít. A gép 27-30 cm-es vastagságú ágakig jó.
Hátránya a Schaumann típusú gépeknek, hogy kicsi a teljesítményük. Napi 300 fával lehet számolni, ami 20 kg/fa termés
esetén csak 6 tonna.

A ponyvás rázógép ponyvája kézzel húzható ki, négy ember kell hozzá. Maga a rázás csak néhány másodpercig tart. A
ponyva mellé hullott diót külön fel kell szedni.

 

A ponyvát a dióval együtt a gép húzza vissza, a dió a gép szállítószalagjára ürül, ahonnan a szállítószalag mögé állított
konténerbe gyűlik. 



Hidromotoros meghajtású függesztett rázógép: 

 

A gép fajtáját a dióültetvény kora is meghatározza. 30-35 cm-es törzsátmérőig a csonthéjasoknál használt rázógépek még jól
alkalmazhatók. Idősebb ültetvényben speciális, traktorra szerelhető vagy önjáró rázógépek használhatók. Minden rázógéppel
az a baj, hogy drága. Még az egyszerű, traktorra függesztett rázógépeket se kapjuk meg 5-6 millió Ft-nál olcsóbban. Hát még
az önjárókat!

  



 

 

Gondoljuk meg tehát, a diótermesztés jövedelmezősége hány, milyen értékű gép beszerzését viseli el! Évente egy hónapnyi
kihasználtsággal, géptároló-szín iránti igénnyel.

A rázás percenkénti 800-1200-as frekvenciával, 25-30 mm-es amplitudóval végezhető eredményesen. A fát nem károsítja.
Egy-egy fát 2-20 másodpercig rázzunk. Ilymódon 90-98 %-os dióleválás érhető el.

Nem mindegy, a gép hol fogja meg a törzset. Ezt a gyakorlat alapján kell előírni a gépkezelőnek, mert ha
magasabban fogjuk meg, nő ugyan a gyümölcsnél a kilengés, de csökken a leválasztó erő (az ún. "ébredő
gyorsulás"), így romolhat a leválasztás hatásfoka. Figyeljünk munka közben! Másik diófajta is másként
viselkedhet rázáskor.

Természetesen idős fákon egy-egy nagyobb ág rázása jöhet számításba, nem a törzs megfogása. És
vannak speciális ágrázó gépek is.



 

Még ilyen ágrázó gép is van: 

És milyen rázógépek vannak még?

Van a Sicma olasz gyárnak Mitos 80 típusú, dióra adaptált gépe, amit olasz ültetvényekben használnak is. 



Van egy olyan rázógép is, amit John Deere traktor elejére szerelnek, és messziről rázza a fát. Ennél a gépnél a távolság miatt
nincs taposási kár.

Ez is amerikai rázógép, Kaliforniában üzemel: 

És van egy francia gyártmányú, Pellence típusú rázógép is, amiből Lengyeltótiban is láthatunk egyet működés közben,
diószüretkor. Speciális, hidroakkumulátoros megoldású gép. A hidroakkumulátornak az a lényege, hogy az energiát gyűjti, és
a rázáskor 3-4 percig 150 lóerőt képes leadni. Ez a gép 35-40 cm törzsátmérőig jó.

Rázógép bemutató Lengyeltótiban:

 



Rázás után: 

Külön gond, hogy rázáskor már a gép előtt vannak lehullott diók, és a gép is ráz maga elé. Erre ügyeljünk. Vagy olyan gépet
vegyünk, ami "nyomseprővel" rendelkezik, vagy a kisegítő személyzet - pl. két fő - söpörje el a gép elől a diókat, amint azt
egy kaliforniai filmen magam is láttam.

2009-ben egy seprővel felszerelt rázógépet mutattak be Lengyeltótiban. Nemcsak a keréknyomból, hanem a traktor teljes
szélességéből is elsöpri az addig lehullott diót. A gép előlről és hátulról: 



A gép - figyelje meg tisztelt Kollégám, - egészen alacsonyan is meg tudja fogni a fát, és a rázókarokat magasba emelve is tud
dolgozni. Nagy fákra is jó. 



A diórázáskor használatos gépeket általában nem bordás, hanem ballonos gumikerekekkel szokták ellátni. Nem azért,
mintha az kevésbé törné a diót, hanem azért, hogy a talajtaposást, tömörödést mérsékeljék. Ebből a szempontból a
gyepesített talajfelszín előnyt jelent, mert kevésbé tömörödik.

A rázás ütemezéséről. Ha a dió felszedése nem bír az említett három napos késéssel lépést tartani a rázással, inkább a
rázással álljunk le, minthogy a dió túl soká heverjen a földön. Így kisebb a kár.

Ha a rázásos dióbetakarítást egy ütemben teljesen el akarjuk végezni, a rázógéphez jelentős kézi dolgozó létszámot kell
társítani. A ponyvás rázó előtt kézzel kell összeszedni a diót. Egy 3-4 fős csapatnak közvetlenül a rázógép előtt néhány fával
járva kell az előzőleg lehullott diót ládába szedni, majd jöhet a rázás, a szállítószalag a ponyva behúzásakor a gép végében
ugyancsak ládákba ürít, utánuk pedig a harmadik csapat következik, egy botos dióverő és két-három vödrös diószedő, akik
már nem hagynak diót a fán és a fa alatt. Ennek a módszernek a képei: 





És nem említettem, de egy pótkocsis traktornak munka közben az üres ládákat kell kiadagolnia, és a teliket felszednie.

Rázásos betakarítás esetén azzal számoljunk, hogy az összegyűjtött termés több mint 50 %-a levél, gally, szemét lehet, amit
később kell eltávolítani. Ez az előző képen is látható volt.

A rázásos munkaművelet előtt hullott diót leginkább kézzel kell összeszedni. Mivel a diófa rázását az érés korábbi fázisában
kell megkezdeni, a rázás előtt hullott dió mennyisége nem nagy. Minősége viszont annyira rossz, hogy nem keverhető a többi
dió közé, külön kell kezelni, és külön válogatás után jöhet ki belőle kevés árudió.

Rázás Kaliforniában: 

Rázógép használatakor ügyeljünk a mechanikai sérülés veszélyére. Törzsrázó gép okozta sérülés egy francia ültetvényben: 



 

Rendresodrók

Mottó: 
„A dió is odahulla” 
(Arany János)

Mint ahogy Arany Jánostól is tudjuk, a dió oda hullik, ahova.

A gépi felszedés előtt jó, ha rendre tudjuk söpörni.

Persze, lehet kézzel is, de nem ajánlott. Ugyan, mitől dolgozna hatékonyabban egy diósöprő mint
egy utcaseprő? 

De ha nincs rendresodró gépünk, bizony, Kaliforniában is előfordul, hogy kézzel kell a diót rendre söpörtetni: 



Vannak rendresodró gépek. A munkájuk eredménye így néz ki: 



Sőt, így, rekordtermés idején: 

Például létezik egy kistraktorra szerelhető rendresöprő gép, ami igen egyszerűen működik.
Egy végtelenített szalag forog a haladási irányra keresztben, és a szalagra szerelt seprűk
sodorják ki oldalra a diót. Bolognában a novemberenként megrendezésre kerülő
mezőgazdasági gépkiállításon látni ilyent, Scopatrici Molon néven. Hátránya, hogy olyan
kistraktor kell hozzá, amelyiknek elől is van kardánja.

Másik megoldás az önjáró söprőgép. Az olasz Bosco cég gyárt ilyent. Az első egy
gyalogkíséretű. 



A másik típusuk pedig önjáró. Nézzük körül!

 



 

 



Olyan megoldást is látni, hogy ugyanaz a traktor
hordja a rázógépet és a söprőt. A traktor elején van
a rendresöprő gép, hátul pedig a rázó. Vagy a másik
gép, amelyik elől söpör, hátul pedig fúj.

Nemcsak söpörni, fúvatni is lehet a diót. Szükségből
permetezőgéppel is megoldható az oldalra fújás.

 

 

Felszedőgépek

Mottó: 
„Szedd a diót, viseld gondját a kertnek” 
(Rónay György: A közelítő tél)  

Ponyvák, gyűjtőernyők

A ponyvára rázott dió összegyűjtéséhez a legegyszerűbb esetekben nem kell gép, a ponyva kézzel is felhajtható. 

Ha rengeteg ponyvához jutottunk ingyen, - máshogy nem éri meg, - a dióültetvény nagyobb területét is lefedhetjük szüretkor.
Hegyoldalban is működik. Rázni se kell, elég összeszedni. 

Ezeknél a ponyváknál könnyű a kézi összeszedés, nincs szükség felszedőgépre. De többségében nem ilyen az üzemi gyakorlat.



Az ültetvény 20-25 éves koráig jól alkalmazhatók a rázógépekhez kifejlesztett ponyvák, gyűjtőernyők.
Használatuknak a koronaméret növekedése, a felfogási veszteség emelkedése szab határt. A használt
ponyvák mérete 5,5 m, illetve 7 m szokott lenni, de van 9 m-es is.

A baloldalt látható géphez hasonló az olasz Berardinucci gyár saját
belsőégésű motoros gyűjtőernyője. Ez a gép jól kombinálható a köteles rázógépekkel, a ponyvára
rázott diót helyben ládába gyűjti. A teljesítménye 15 fa, óránként.

A ponyvás rázógépeket előtisztító egységekkel is felszerelik, amelyek a lehulló leveleket kifújják, a
gallyakat eltávolítják, de a kopáncs egy része a gyűjtő göngyölegben (láda, zsák, rekesz, pótkocsi)
marad.

A rázással egy menetben történő gyűjtés esetén jelentős veszteséget és többletmunkát okoz a földre
hullott dió, amit a gép előtt össze kell szedni. Ezért külföldön egyre inkább az önálló felszedőgépek
terjednek.

A jobboldalt látható, Guillot-Blanc (GB) gyártmányú gép például igényes, minőségi munkát tud
végezni. A gépben pálcás hengeres burokleválasztó egység működik, ami a burkot a táblán
leválasztja a dióról, és más rendszerekkel szemben a diósban hagyja. Ez azért is előnyös, mert a
kopáncs jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz, amire a diósban szükség van.

Általában azok a felszedőgépek előnyösebbek, amelyek a dió közé került szemetet (por, rög,
diólevél, dióburok, fű és gyom) minél előbb, még a diósban kiválogatják, és a helyszínen hagyják.
Engelhardt Lajos találmánya a Schaumann rázógépre szerelt kisméretű pálcás henger, ami a helyszínen kiszórja a
szennyeződés nagyját. A henger előtt egy ventillátor fújja ki a leveleket, könnyebb szennyeződéseket. Lovasberényben üzemel
ez a gép. 



Tehát házi megoldások is jók lehetnek.  

Gyalogkíséretű felszedők

A felszedőgépek használatának előfeltétele a gyepesített talajfelszín. Egyébként port, rögöt,
sarat is felszednének a gépek.

Az önálló felszedőgépek traktorvontatásúak vagy
önjáróak lehetnek. És érdekességként megjelentek
a gyalogos, kézi irányítású apró felszedőgépek is,
mint a mellékelt Bosco gyártmányú, kismotorral

hajtott gép is. A Bosco gyár diófelszedő gépeinek sorozatából a jobboldali képen
látható gép csak az első, a többi komolyabb. Már Budapesten is kaphatók.

Esetleg az tarthat vissza bennünket a Bosco-gépek vásárlásától, hogy elsősorban
olivabogyó felszedésére szerkesztették őket. Igaz, dióra is hirdetik, de ahhoz előbb
látnunk kellene ezeknek a gépeknek a munkáját. 



  

 

A fentebbi gyalogkíséretű Bosco felszedő közelebbről: 





A gyalogkíséretű gépekből a francia AMB-Rousset gyár háromfélét is gyárt, eltérő teljesítménnyel. 



Hullott almára is használhatók ezek a gépek, ugyanúgy, mint a német Bäuerle cég gyalogkíséretű gépe. Műanyag dobozokba
gyűjti a diót, amiket időnként ki kell üríteni, vagy cserélni.





Ebből a gépből kb. 5 db működik már hazai diótermesztő üzemekben, a tapasztalatok kedvezőek.

Hasonló, de egyszerűbb kivitelű és olcsóbb az ugyancsak német Feucht cég gyalogkíséretű diófelszedő gépe. Még csak most
mutatták be, még nincsenek tapasztalatok. 

De Feucht-ék és az őket képviselő mátészalkaiak engem is, - aki Andor Domokos nyomdokain járva tényleg elég sokat
foglalkozom a dió gépesíthetőségével, - képzelje el tisztelt gépészkedő Kollégám, még engem is megtévesztettek. Vagy
legalábbis megkísérelték. Feucht-gyártmányként reklámozzák a francia AMB-gépeket. Nemcsak az itt mutatott
gyalogkíséretű felszedőt, hanem a diómanipulálás gépeiből is többet. Tessék csak összehasonlítani az előbb látott AMB-
gépekkel! 



Még hogy Auflesemachine! Ramasseuse a becsületes neve!  

Szívórendszerű felszedők

Az egyszerűbb önjáró gépek csak felszedik a termést, a válogatást később kell elvégezni. A jobbak - és drágábbak - a dió
felszedése mellett a felszedett szennyező anyagokat különválasztják a terméstől. Kb. 95 %-os hatásfokkal csak a - kopáncsos,
valamint kopáncstalan - diót gyűjtik be.

A legegyszerűbbek vontatott kivitelűek, szívó-elven működnek. Ilyen volt az Udine melletti
Tonutti gépgyár gépe, amíg gyártották. Ennél a gépnél egy személy a traktort vezeti, a
másik a gép gégecsövét viszi kézben, és azzal "porszívózza" össze a földről a diószemeket. A
gép két szívócsöves változatban is létezett, működtetéséhez egy traktorosra és két
"takarítóra" volt szükség. A gép csak a lombot távolította el nagyjából, a többi tisztítás

későbbre maradt.

Valószínűleg azért hagyták abba a gyártását, mert az árához képest és a kézi munkaerő szükséglethez képest kicsi volt a
teljesítménye.

Ugyanez lehet a hibája a Monchiero gyártmányú két szívócsöves vontatott felszedő gépnek is, azon túl, hogy elsődlegesen
nem dió, hanem gesztenye felszedésére fejlesztették ki. A gép bonyolultságát is az okozza, hogy gesztenye héj-leválasztásra
tervezték, nem dióra. De ajánlják, hirdetik diószüretre is, és Pesten is árulják. 

A Tonutti- és a Monchiero-géppel azonos elven működik egy hazai gyártású, szívórendszerű, traktorvontatású gép is, de
lényegesen egyszerűbb. Mondhatni, lecsupaszított változat. A gép ma már üzemszerűen működik, ha tisztelt Kollégámat



érdekli, bővebb tájékoztatást személyesen adok, elég olcsó. 

A következő képen pedig a felszedett dió ürítése látható. 

Itt már az olasz Facma gyár kétcsöves, vontatott, szívórendszerű gépe látható, egy hazai bemutatóról. Az előző, hazai
felszívóhoz képest annyival tud többet, hogy előtisztító egységgel is felszerelték. Budaörsön volt képviselete a gyárnak, de
érdeklődés hiányában bezárták. Olaszországba, Latisanába kell utazni érte. 



Vontatott, szívórendszerű felszedőgépek munkában: 

  



 

 

Szárítás

Nemcsak a mosott diót kell szárítani, lehetőleg gyorsan, hanem minden diót, a kézzel a földről
felszedettet is, mert a dió szüretkor - főleg, ha betartjuk a három napos felszedési szabályt - több mint
30 % vizet tartalmaz.

A kopáncsosan rázott - de már kopáncstalan - dió víztartalmát beszállításkor 40 %-ra becsülhetjük,
ez egy szakmailag elfogadott irányszám. Ugyancsak 40 %-ra tehetjük a burkosan betakarított, friss
dióként értékesített dió belének víztartalmát is.

A rázatlanul a fán megérett, burokból kibújt és földre hullott dióét pedig - azonnali felszedés és beszállítás esetén - 25-30 %-
ra.

A cél a 10-12 %-ra történő szárítás. 12 %-nál már száraznak tekinthető, eltartható a dió.
Ekkor mondják légszáraznak. A 12 % azonban a megengedett felső határ. Jobb, ha kissé
szárazabb. Természetes úton a száradás 12 % víztartalomig történik. A mesterséges
szárításnak se szabad 8 %-nál kisebb víztartalmat eredményeznie, mert akkor már romlik a
bél állaga, a dióbél íze pörköltmogyoró-szerű lesz.

A kellőképpen ki nem szárított, 12 % feletti dió viszont veszít íz- és aromaanyagaiból,
penészedhet, megromolhat. Akkor is penészedik, ha - kellő szárítás nélkül - gyorsan
megtörjük, és abban reménykedünk, hogy a dióbél jobban szárad, mint a héjában. Ez a
remény - hogy is mondta Csokonai? - többnyire csalfa, vak. Korán megtört dió bele: 



Kaliforniában a 8 %-ra történő szárítás az általános. Mi ezt nem vehetjük alapul. Nemcsak azért, mert a túlszárított dió
beltartalmi értéke csökkenhet, hanem azért is, mert nem vagyunk annyira gazdagok, mint a kaliforniaiak, hogy pazarlóan
bánhatnánk az energiával.

A termelők többsége jelenleg még nem rendelkezik a dióbél nedvességtartalmának meghatározására alkalmas eszközzel.

Milyen is lenne az? C. Blache és A. Verhaeghe, a creyssei diótermesztési kutatóállomás kutatói szerint a dió esetében is jól
alkalmazhatók lennének a más mezőgazdasági termékek,gabonák nedvességtartalom-meghatározására használt műszerek,
amelyek a termelő gazdák számára is elérhetők. "Indikátor" néven nevezik ezeket a műszereket, amelyeknek működése a
vizsgált anyag elektromos vezetőképességén alapul. A vezetőképesség pedig a nedvességtartalommal arányos.

Ha nincs házi műszerünk, hogyan tudjuk mégis meghatározni a dió víztartalmát?

Házilagosan, a tapasztalati módszert némi kis súlyméréssel és két százalékszámítással kiegészítve, vagy laboratóriumi úton.
Előbb ez utóbbiról.

A hazai mezőgazdasági és élelmiszervizsgáló laboratóriumok gyakorlatában kizárólag az úgynevezett atmoszférás szárítás
szerepel, ami azt jelenti, hogy a diót megdarálva szárítószekrényben magas, 100 C° körüli hőmérsékleten súlyállandóságig
szárítják. Ekkor a dió víztartalma 0 %, és a szárítmány súlyából, valamint a kiindulási súlyból kiszámítható a minta
víztartalma. Az atmoszférás szárítás egyébként azt jelenti, hogy a szárítás nem vákuumban történik.

Véleményem szerint az atmoszférás szárítási víztartalom-meghatározási módszer a dió esetében szakmailag elfogadhatatlan.
Magasabb hőmérsékleten a folyékony halmazállapotú olajok (amelyek mennyisége nem hanyagolható el, mert a dióbél
súlyának 70 %-át is kitehetik) kettős kötései felbomlanak, a szárítás során kémiai átalakuláson mennek át, és súlyuk is
változhat.

A hivatalos, atmoszférás víztartalom-meghatározási módszert otthon, saját dióskertünkben úgy finomíthatjuk, hogy legalább
30 db dió súlyát megmérjük szárítás előtt, és a konyhai sütőben 3-4 óra alatt 100 C°-on leszárítjuk. A dió természetesen
használhatatlanná válik, de a száraz súlyból a nedvességtartalmat visszaszámolhatjuk.

A legegyszerűbb víztartalom-becslési módszer természetesen a hagyományos, érzékszervi módszer.



Ha természetes úton, levegőn, nem pedig szárítóberendezésben szárítjuk a diót,
akkor mondhatjuk diónkat kellően száraznak, ha szemre és fogásra a héja száraz.
És nemcsak ma az, hanem már tegnap, tegnapelőtt is az volt. Tehát a szárítást
addig kell folytatni, amíg érzékszervi úton már vagy két napja száraznak ítéltük.
Azért szükséges ez a kétnapi biztonság, mert például természetes száradás
folyamán nappal szárazra száradhat a dióhéj, de amíg van leadható víztartalma a
bélnek, éjszaka a nedvesség újból kicsapódik a dióhéj felületén, és reggel
"izzadtnak" találjuk a diót.

Van még egy természetes, egyszerű nedvességmeghatározási módszer is. Ha a
szüret idején az első napon behozott dióból lemérünk egy kisebb necchálónyi
mennyiséget, és leszárítás után újból lemérjük, akkor a száraz dió
nedvességtartalmát 11 vagy 12 %-nak kalkulálva visszaszámolható a kiindulási
állapot szerinti nedvességtartalom. Az ezután következő beszállításokkal is
megismételhetjük ezt a módszert, és hamarosan tapasztalati úton, a beérkező dió
érzékszervi vizsgálatával is meg tudjuk becsülni a víztartalmát, és annak
megfelelően gondoskodhatunk hosszabb vagy rövidebb idejű szárításáról.

A száradt állapotról úgy is meggyőződhetünk, hogy a dióhéj már a fajtára jellemző
könnyedséggel törik, a bélelválasztó rekeszek töréskor "reccsennek", a törés
felülete éles és száraz.

A hirtelen, magas hőmérsékleten szárított diónak a varrata is szétnyílhat.

De most még nem tartunk itt. El kell döntenünk, hogy környezeti hőmérsékletű
levegővel kívánunk-e szárítani, vagy melegített levegővel, mesterséges szárítókban.

Házikertben, egy-két diófával lényegesen könnyebb a helyzet. Ha az egy rétegben elhelyezett diót nappal kitesszük a levegőre,
a szárítással nem sok gondunk lesz. Diószárítás Marokkóban és Németországban, mindkét esetben a háztetőn: 



Házilag a diószárításra egyszerű módszereket alkalmazhatunk. Például felköthetjük a diószsákot a gerendára. Az egerek se
fogják elérni. 

Sőt, a mókusok se, akik szárítás alatt szívességből is végeznek nedvesség-ellenőrzést. 

Diószárítás Bulgáriában: 



A Baszkföldön: 

 

És Németországban: 

 



Az utolsó németországi képen a természetes száradásra egy kis fűtött levegős rásegítés is látszik, amikor a gazdasszony a
kályha, kandalló mellé teszi száradni a kiskerti diót. 

A hagyományos szárítási mód Magyarországon a falusi padlásokon egy rétegben történő
kiterítés, néha átforgatás. De mostanában a parasztház is egyre kevesebb, és a parasztot is
egyre nehezebb rávenni, hogy a diószsákot a vállára vegye.

Egészen kis mennyiség szárítása a mellékelt képen látható, speciális diószárító kosárban is
lehetséges. Ez a kosár horvát múzeumi anyag, 1920-ból, Szlavóniából, Prkovci faluból.

A padláson szétterített dió fejlettebb változata, ha a diót esőtől védett betonpadozaton terítik
ki egy rétegben, és szükség szerint, eleinte naponta lapáttal átforgatják. Magam Fejér
megyében láttam ilyen szárítási módot. 



De Koreában is fényképeztek ilyent. Figyeljük meg, a második rétegben csak kb. feleannyi diószem van, mint az alsóban, így
a levegő a betonon fekvő diókhoz is hozzáfér. 

Ha egy rétegben terítjük ki a száradni való diót, egy kisebb portán nagyon hamar elfogy a szárításra alkalmas felület.
Ilyenkor mindenhol dió van, még a lépcsőn is. 

Nem szabad viszont az egy rétegű diót napnak kitéve, pláne fekete fólián szárítani, mert akkor garantált a túlmelegedés, az
olajsavak károsodása, az íz romlása. Ilyet egy igazi diósgazda nem csinál. Csak akkor szárítja napon, fekete fólián, ha azzal
nyugtatja magát, hogy a dió nem emberi fogyasztásra, hanem kereskedőhöz fog kerülni. 



Az itt mutatott, keletmagyarországi diószárítás a harmadik világ technikáját idézi. Fekete fólia nélkül így néz ki a napon
száradó dió: 



Ugye, élelmiszerhigiéniával foglalkozó kedves Kollégám, mennyivel olcsóbb így kezelni a leendő élelmiszert? Ezért vannak a
feltörekvő országok versenyelőnyben, mert az európai fogyasztók csak az árat nézik.

A legegyszerűbb ez a török megoldás. A diót haza se viszik, hanem a természetben terítik szét, ahol van egy kis szabad hely. 

 

A görögök is így tesznek, esetleg ponyvára terítik. 

A hagyományoshoz hasonló, energiafelhasználás nélküli szárítás a színekben - vagy más, esőtől védett, szellős helyiségekben -
történő szárítás, olyan rekeszeken, állványokon, amelyeken a dió átszellőzhet. Dehát a rekesz, az állvány már pénzbe kerül.



Én is így szárítok. A diót egy rétegben 10 cm-es műanyag gyümölcsös rekeszekbe helyezem (2 kg/rekesz),
a rekeszeket egymásra rakva szellős helyre teszem, és a diót minden nap átöntöm, így forgatom. A szárítás
kb. két hétig tart, és ha száraz a dió, nagyobb tartályban, vastagabb rétegben tárolható.

A képeken látjuk, nagyon fontos, hogy a rekeszek alulról is szellőzzenek. Ez ugyan nem, de rekeszes szárítás ez is: 



Nagyobb mennyiségű dió esetén ez a szárítási mód helyigényes. Egy rétegben 1 m 2-en kb. 8,5 kg légszáraz héjas dió
helyezhető el. 1 tonna dió 115-120 m 2 szárítási felületet igényel.

Természetesen, a szárítórekeszeket ahány rétegben helyezzük egymás fölé, a szárítás helyigénye annak megfelelően, annyiad
részre csökken. És ha egy adag dió megszáradt, ugyanott szárítható a következő. De a 30-as gyümölcsös rekeszekből csak 6
sor, a 10-es rekeszből legfeljebb 12 sor (ha legalul egy üres rekesz van, hogy az alsó rekesz is szellőzzön) rakható egymásra
kézi erővel, ezért a helytakarékosság korlátozott. 





A szárítás végeztével a dió a gyümölcsösrekeszekben tárolható, továbbra is szellőzik.

Hasonló a "tálcás" szárítás, amit többek között Oroszországban, Franciaországban, Bulgáriában kultiválnak, minden olyan
diótermesztő gazdaságban, ahol győzik kézi erővel a tálcák mozgatását. A tálcákon a diót vagy egy rétegben, vagy
többsorosan, 8-10 cm vastagon helyezik el. A szárítóasztalok - tálcák - rácsos, illetve lyuggatott fenekűek. A szárítás első
napjaiban naponta kétszer, azután naponta egyszer forgatják át a diót. 

Francia adatok szerint az az ideális, ha a dió egy hét alatt leszárad, ennyi idő alatt nincs semmilyen minőségromlás. Hogy
valójában meddig tart a szárítás? Amíg a diót száraznak nem találjuk. Ez egy héttől három hétig is eltarthat.

Tálcás diószárítás az Egyesült Államokban, 1941-ben: 



Tálcás szárítás Hollandiában: 

 

Tálcás szárítás Borsodban: 

Ausztráliában: 



És Argentinában: 

Egy diótermesztő görög kolléga szárítótálcáival jóformán az egész úttestet is elfoglalta a háza előtt. Hát, igen, a diónál nincs
fontosabb. 



A tálcás szárítás szekrényes megoldással is kombinálható, ha nem számítunk nagy diómennyiségre. A következő, argentin
megoldás szerint a tálcák fából készültek, a szekrény pedig vaslemezből, és a szárítás idején ha kisüt a nap, a szekrényben
már meleg van. A levegő cserélődését az alsó és felső nyílások biztosítják. 



A következő kép is kisüzemi módszert mutat. A zsákba szedett diót zsákban szárítják, a napon, a lovaskocsi platóján, amit ha
jön az eső, csak betolnak a színbe. Vagy utánfutón, ömlesztve. 

A természetes levegőn végzett szárítás nagy helyigénye miatt nagy ültetvényeknél csak a mesterséges szárító berendezések
jöhetnek számításba, amelyek hideg - környezeti - levegősek vagy meleg levegősek lehetnek. A befúvott hideglevegős szárítás
esetén nagyon durva közelítéssel óránként 0,2 % víztartalom-csökkenéssel kalkulálhatunk.

Egy réges-régi, primitív, ömlesztett diót szárító hideglevegős berendezés Ausztráliából: 



Ha hideg levegős diószárítót létesítünk, arra mindig ügyeljünk, hogy az épület déli oldaláról szívja be a ventillátor a hideg
levegőt, mert a szeptemberi diószárítási szezonban igen nagy különbség van ugyanannak az épületnek a két oldalán lévő
levegőnek a hőmérsékletében és víztartalmában. A befúvott levegő víztartalma legfeljebb 40 % lehet.

A legegyszerűbb hideg levegős szárítóberendezés egy szűkülő légcsatorna, amelynek a felülete nyitott, és a felületére
helyezhetők a dióval teli tartályládák, egymás mellé. A ventillátor teljesítménye 1200-1500 m 3 legyen óránként, a szárítási
felület minden négyzetméterére. Ez az Európában elfogadott standard. Kaliforniában 2500 m 3-rel számolnak,
négyzetméterenként.

A pontos méretezés természetesen a diórakat magasságától is függ.

A hideglevegős szárítóberendezést a következő irányszámok alapján méretezhetjük, 0,8 m-es diórakat-magasság és 2,5-
szeres szüreti rotáció mellett:

Szárítandó mennyiség tonna Felület m 2

2-4 4
4-6 8
6-8 10
8-10 14
10-15 20
15-20 27
20-25 33

Bármilyen szárítóberendezéssel dolgozzunk is, arra mindig ügyeljünk, hogy a diórakat magassága egyforma legyen, különben
a száradás nem lesz egyenletes.

Kisüzemi, 900 kg kapacitású diószárító, kétoldalt két kürtővel, levegő-befúvó ventillátorral (a kék elemek): 



A diótermesztésben hasznosíthatók más mezőgazdasági terményekre kifejlesztett hideglevegős szárítóberendezések is. A
gyakorlatban természetesen nem hideglevegős, hanem meleglevegős berendezéseket találunk, mert a legtöbb mezőgazdasági
terméknél a gyors leszárítás a cél. De ha ezeken a fűtést kikapcsoljuk, és hideglevegős befúvást alkalmazunk, diószárításra is
alkalmasak. Azért kell a fűtésüket lekapcsolni, mert nem a dióra van méretezve, a dió lassabban adja le a vizet, de azt
hagyományos szárításkor is leadja. A fűtés a dió károsodásával járhat, és drága is.

Ilyen, felhasználható szárító lehet például egy tökmagszárító, ami gyakorlatilag két, egymásra helyezett hatalmas láda. Az
alsóba fújják a szárító levegőt, minden irányban zárt, csak felfelé apró lyukú rácsos. A felső láda fölül nyitott, abba terítik a
tökmagot vagy diót, legfeljebb 50 cm-es rétegben, és időnként lapáttal átforgatják.

Másik lehetőség lehet egy meggyaszaló. Ez hosszú légcsatornából áll, amiben csőrlővel húzott, soktálcás kocsik haladnak a
befúvott levegővel ellentétes irányban. Egy-egy kocsi tálcáin akár 300 kg dió is kiteríthető egy rétegben, egyszerre 3-4 tonna
dió is szárítható.

Próbálkozhatunk dohányszárítóval is, fűszerpaprika szárítóval is. A diótermesztők találékonyak, mindegyiket kipróbálták
már.

Tökmag, meggy, dohány, fűszerpaprika. Létezik olyan diós kolléga, aki egyikkel se foglalkozik?

Ha igen, neki is le kell szárítani a dióját. Egy zempléni diótermesztő kolléga a háztartási vegyes tüzelésű kazánját használja
erre. Fahulladékkal tüzel, és a termelt meleg víz hőjét egy ventillátoros hőcserélő alacsonyan húzódó csatornába fújja, ami
fölött vannak a dióval teli tartályok. A meleg levegő a dióval teli tartályokon keresztül száll fel. A berendezés az épületen
kívül helyezkedik el, így a nedves levegő egyből eltávozik. Szellemes, praktikus megoldás. 

A ventillátor, a hőcserélő (olyan, mint egy nagyobb méretű teherautó hűtője), a meleg levegő szétterítését végző köztag (a
felső részén hőmérővel), utána pedig az első szárítótartály: 



A tartályt az oldalsó nyílásokon fogja meg a targonca villája, és emeli a helyére. Itt a szárítótartály belseje látszik. A tartály
20x40 mm-es zártszelvény vázból és lemezborításból áll. Szárítás után a tartályt targoncával emelik tartályláda fölé. A száraz
dió ürítése az alul látható pillangó-lapokkal történik, amelyek kívülről nyithatók. 

A meleg víz hőcserélőbe vezetésére és a lehűlt víz visszavezetésére 1 collos gumicsövet használnak. 



Érdemes lenne kipróbálni ennek az ötletnek a hőcserélő nélküli változatát is. Ha a melegvizes csövet a konténerek alatt
vezetjük oda-vissza, és a levegőcsatorna oldalán engedjük be a hideg levegőt, talán működne villanyenergia használata nélkül
is.

Lehet, hogy ez az ötletem nem válna be, de a fenti berendezés továbbfejlesztése során egy másik ötletet megvalósítottak. A
szárítótartályokat lefedték, a szárítót zárt rendszerűvé alakították, és a nedves, meleg levegőből mint egy hűtőgép esetében, a
vizet kicsapatták. A még meleg levegőt pedig visszavezették, szárítani. Ez nem az én ötletem volt, mégis működik.

A nyesedékre, a megújuló energiaforrásra a jövőben jobban kell számítanunk, mert a gáz drága. Pálházán kívül már
fatüzelésű szárítókat láthatunk Lovasberényben, Pécsett, Balatonbogláron is. Lovasberényben azzal az energiával is
takarékoskodik a diósgazda, ami a fatüzelésű, szalmatüzelésű kazán gyors hőmérséklet-felfutásából adódik. Melegvizes
puffertartályt épített a rendszerbe, és amikor a kazán tüzelésével leállnak, a szárító még órákig mehet a puffertartály hőjéről.
A tartály 10 m 3-es, de a kétharmada is elég lenne.

Ha azt akarjuk, hogy a diószárításra használt betonfelületen épített vagy a betonfelületbe bemélyedő csatorna ne zavarja az
ott folyó egyéb munkákat, akkor a meleglevegős csatornát a betonba is beleépíthetjük, amint a következő képen látszik.
Csak egy nyílás bontja meg a sima felületet, amire konténer helyezhető, akár több is egymásra. Ez is az előző megoldás egy
változata. 



Az igazán nagyüzemi diószárítási módszerek hatékonyak, de nagy beruházást
és nagy energiafelhasználást igényelnek.

A valódi meleg levegős szárítás nem mai találmány, nem is a szocialista,
állami gazdasági rendszer maradványa. 1929-ben kezdték alkalmazni
Kaliforniában, a világ többi része csak később állt rá. A diótermesztő
nagyüzemek módszere.

A meleg levegős szárítókban olaj vagy gáz égetésével, egyes országokban
elektromos melegítéssel, és minden esetben ventillátoros hőbefúvással 25-40
óra alatt szárad meg a dió. Az energiafelhasználás magas (5200-7600 KJ/1 kg
víz), viszont időben leszárad a dió, és jóval kevésbé hely- és épületigényes,
mint a környezeti levegős szárítás.

A meleg levegős szárítók alkalmazásakor azonban nem szabad elfelejteni,
hogy egyes diófajtáknál túl magas szárítási hőmérséklet, túl gyors vízleadás
hatására a dióhéj szétnyílhat.

Nagyobb diótermelő és diófeldolgozó cégek komplett diómanipuláló gépsorral
rendelkeznek, mint például a Juglans Hungária Kft, Lengyeltótiban,vagy a
Tranzit-Dió Kft, Jánkmajtison. Mindkét gépsor mosásra, szárításra,
tisztításra, válogatásra ad igény szerinti lehetőséget, nagy volumenben. Az
alábbi képek nem a fenti, két legnagyobb hazai üzemben készültek, de egy
diófeldolgozó gépsor részleteit mutatják. 

 

A másik, több kézi munkát igénylő megoldás, amit Baktalórántházán, a diófelvásárlással, -importtal és -feldolgozással
foglalkozó Rosava Bt telephelyén láthatunk, hogy a diófeldolgozás saját gyártású gépeit nem gépsorban, hanem külön-külön,
önállóan helyezik el, és kézzel végzik az anyagmozgatást.

Franciaországban ha a beérkező dió víztartalma magasabb 28 %-nál, előszárítást alkalmaznak, legfeljebb 30 C°-on. A
tényleges szárítás 28 % alatt következhet, 35-40 C°-os levegővel.

Hátrányos tulajdonsága a diónak, hogy a szárítási hőmérséklet nem más szárítandó
magvaknál megszokott hőmérsékletre, mert 40 C° a dióbél károsodik. Ez rontja a
hőlégbefúvásos diószárítás hatásfokát.Ami a szárító levegő maximális hőmérsékletét illeti,
40-42 C°-ot, Bulgáriában 35-40 C°-ot, Svájcban 35 C°-ot javasolnak.

Francia és kaliforniai adatok alapján a cserélődő légmennyiség és a levegőáramlás
sebessége 1200-2400 m3/m2/h, illetve 0,35-0,65, de leginkább 0,42 m/s.

Ezekhez a légsebességekhez Franciaországban 0,8-1 m-es, Kaliforniában 1,2-1,8 m-es
rakatmagasságban helyezik el a diót.

Egy kiló dió szárításához - gázolaj esetén - 5-15 Ft az energiaköltség. Hát, nem valami energia- és költségtakarékos.

A nagyobb diótermelő üzemek gyakorlatában a diószárítás tartályokban
történik, és helyes tervezés esetén a dió az egész tartályban egyenletesen
szárad, a befejeztével a víztartalomban nincs 5 %-os különbség. Ha
technikailag lehetőség van a szárítás ideje alatt a dió keverésére, a szárítás
végeztével a diótételben nem nagyobb a nedvességtartalom-differencia, mint 2
%.

A gyakorlatban ez nincs pontosan így. A szárító tartályban a diók sűrűn
helyezkednek el, egymáshoz érnek. Ezért a vízleadás a diók felületén nem
egyenletes, ahol összeérnek, nem szárad úgy, mint ahol éri a levegő a dióhéjat.
Időbe telik, amíg a dió zártabb részéből is áthúzódik és leadásra kerül a



nedvesség.

Ezért újabban, hogy a dió gyorsabban, kisebb energiaköltséggel száradjon, olyan szárítókat terveznek, amelyekben a diók
keveréséről valamilyen szerkezet gondoskodik, például egy központi, függőleges csiga, ami felfelé mozgathatja a diót, és
időnként - pl. óránként két percet - kever egy keveset a diórakaton. Ekkor a dió helyet változtat, jobban szárad. 

Maga a száradás hogyan megy végbe? Nagyon lassan. A dió nem búza vagy kukorica, kívülről szinte légmentesen zárt héj
borítja. A belül lévő, 1 dkg-ot megközelítő súlyú dióbél akár 40 %-os nedvességtartalmának a héjon keresztül kell eltávoznia,
amíg légszáraz állapotba nem kerül. Ez azért megy olyan lassan, mert a dióhéj pórusai, láttuk, a hajszálnál vékonyabbak. A
szárító levegő a dióhéj felszínét éri, és az onnan leszárított nedvesség helyére lassan diffundál a belső.

Hogy milyen egyéb szárítók kaphatók még? Azt már említettem, hogy a francia GB cégnek komplett technológiai sora van, a
szárítást is beleértve. Az ugyancsak francia az AMB Rousset tartályos szárítójáról két képem van. Ennek az a specialitása,
hogy rácsos tartálya van, a rácstól felfelé eső részben előszárítás folyik, alatta pedig tényleges szárítás. Aztán leereszthető.

 

Az olasz Filli Zaffrani cég pedig diószárításra átalakított gabonaszárítót gyárt.

A francia Guillot-Blanc cég diómosó-szárító gépsora kisebb diótermelő üzemek számára, amely ma már itthon, Osliban is
látható, nemcsak a következő kép szerinti, franciaország-beli gyári telephelyen. A szárító fontos eleme a közepén felfelé
mozgató csiga, ami keveri a diót. És hogy a mozgatástól a dió ne törjön, a gép fala nem vasból, hanem ponyvából készült. 



Egészen kicsi diós gazdaságok számára konstruálta az olasz Rivmec gyár a következő szárítót. Fűtött levegő kell ennek a
működéséhez is, és egy villanymotor keveri ebben is a diót. Hasonlít a megoldás a francia GB konstrukcóra, de kisebb. 

Vannak újabb, hazai tervezésű szárítók is, diós nagyüzemek részére. Lengyeltótiban már üzemel három ilyen szárítótartály,
amelyek zártak, gázüzeműek. A nedves dió betáplálása fölül történik, a szárazat alul ürítik. Ugyanilyenek épültek 2006-ban
Jánkmajtison is. És azóta több helyen több is.



A nedves dió fönt, szállítószalagon érkezik, és terelőlap állításával lehet szabályozni, hogy melyik szekrénybe kerüljön. A
szekrény fölső kamrájának az alja rácsos. 

Az alsó kamrában egy szárazabb adag van, amit ha a leeresztőnyíláson konténerbe eresztettünk, a fölső rácspadozat
egyszerű elforgatásával a fölső adag kerülhet alulra, addig fölül szárad. 



Hasonló tartályos szárítókat Franciaországban is alkalmaznak, ott a Sommier gyár készít ilyeneket. 

Az ilyen nagyméretű, többemeletnyi magas szekrényes diószárítókat Kaliforniában modulrendszerben is gyártják. Látjuk,
egymás mellé helyezve a szárítókapacitás növelhető. 

Sőt, a következő képek tanúsága szerint azt is propagálják, hogy a szárító a dióültetvény mellett, a szabadban is elhelyezhető.
Itt is, mint a zárt csarnokban elhelyezett gépnél, környezeti levegőt nyomnak a berendezésbe, tehát nem használnak
hőenergiát. Persze, Kaliforniában, az örök napfényben. 



 

 

Idehaza viszont a diós nagyüzemek nem tekinthetnek el attól, hogy fűtsék a szárító levegőjét.



Gázzal is fűthető, ahogy a legnagyobbak csinálják, de etekintetben a divatot követve megújuló energiát is használhatunk
(Pécs, Lovasberény, Pálháza). A megújuló energia leginkább mezőgazdasági és erdei eredetű melléktermék, szalma, gally,
tüzifa, dióhéj.

A gázüzem előnye a pontos szabályozhatóság, amennyi meleg kell, annyi adagolható. A megújuló energiának nincs ilyen
előnye, mert például a dióhéj hirtelen lobban be, felnyomja a vegyes tüzelésű kazán vizét, és ugyanolyan gyorsan le is lohad.
Ha nem akarjuk a kazán levegőjét lefojtani, ezzel a rendszert hatékonyságromlásra és füstölésre bírni, akkor a kazán és a
szárítóventillátor hőcserélője közé puffertartályt kell beépíteni. Ennek előnye, hogy a fűtés befejezése után még órákig
működhet a szárító. Ha hőmérőket (érzékelőket), csapokat és szivattyúkat is beépítünk, az üzem folyamatos működése
önműködően szabályozható.

Ha nagybálás szalmára is alkalmas 300 kw-os vegyes tüzelésű kazánunk van, 12 m 3-es puffertartály indokolt.



 

30 kw-os, háztartási méretű kazánhoz a tizede is elég.

Végül, ha végeztünk a szárítással, tárolhatjuk a diót. A szárított dió szellős, hűvös, száraz helyiségben 1-2 évig minőségromlás
nélkül tárolható, 60-80 cm-es rétegben, forgatás nélkül is. Ha az egerek és a raktári molyok is úgy akarják.



Mindenesetre szellősen tároljuk a diót. Rekeszben, zsákban. 

Vagy ha több diónk van, vasvázzal erősített léctartályban. 

 

 

Buroktalanítás, mosás

Mottó: 
„Kihasadt a dió 
Zöld zakója, 
Nem csoda, viseli 
Tavasz óta” 
(Pákolicz István: Dió)

A rázott dió 60-90 %-ban is tartalmazhat zöld burkot, így a kopáncstalanítás kérdésköre nem kerülhető meg.

A buroktól a diót gyorsan meg kell szabadítani, gyakorlatilag azonnal, a felszedést követően. A burok a dió héját is
elsötétítheti, akár meg is feketítheti, vagyis értékesíthetetlenné teheti. További gond, hogy a burokban a dió nem szárad,
penészedhet. Ha magas a hőmérséklet, a kopáncsos dió bele sötétebbre színeződik, mert kísérletek szerint a napra kitett
burkos dió bele kb. 5 C°-kal melegebb, mint a mellette levő héjas dióé. 



Buroktalanítás szempontjából a dióhéj felszíne befolyásolja a kopáncs leválaszthatóságát.

Először a kézi módszerekről. Egy kisebb, egydiófás diósgazda kollégám a világ túlsó felén egészen egyszerűen oldotta meg a
buroktalanítást. Munkára nevelte a gyerekeit. 



Persze, ezt Magyarországon nem lehet megtenni, ez koreai gyakorlat. Ott dolgoznak, Samsungot, Hyundait, stb.-t gyártanak.

A kisebb diósgazdáknak, - akik azért mégis többen vannak, - unalmas és idegen lenne a gépi buroktalanítás teljes fejezetét
végigolvasniuk. Ugorják át. Nekik elmondom, hogy három hektáros szomszéd diótermesztő kollégám nem gépesített, hanem
leöntötte a burkos diót egy halomba, és köréültette a napszámosokat. Megszámoltam, 16-ot. És egy hétig kopácsoltak.

Kézi módszerrel a kopáncstalanítás valóban szűnni nem akaró kopácsolást igényel. Ezt el kell kerülni, mert estefelé a
szomszédok átszólnak, hogy szűnjünk meg. Ezért a munkát gépesíteni kell, csendesebbé és termelékenyebbé tenni.



Gépi buroktalanítás esetén a varrat nem kellő zártsága hátrányos. A varrat szilárdsága
a két féldió héjkarimáinak illeszkedő felületénél kialakult kötőanyag (fajtára jellemző)
minőségétől függ. Kívánatos a minél zártabb kötöttség, ebből a szempontból a hazai
fajták jók. Ha a varrat nem jól zárt, a kopáncs-eltávolító gép a diót szétrepesztheti.

Rázott dió gépi buroktalanításakor olyan problémával is találkozni, hogy a burok oly
erősen ül a héjon, hogy leszedése jelentős diótöréssel jár. Az ilyen diókat kell fülleszteni,
vagyis egy napra halomban, rakásban, fóliával letakarva melegen, párásan tartani,
utána újból felönteni a gépre. Vannak szerzők, akik 2-6 napi, 45-60 cm-es rétegben
történő füllesztést ajánlanak a nehezen leváló kopáncsú diók kezelésére. A füllesztés mindenképpen a bél sötétedésével,
minőségromlással jár.

A gépi buroktalanítás hazai etalonja a Juglans Hungária Kft gépsora lehet, amit a szeptemberenként megrendezett
diófesztivál alkalmával működés közben is tanulmányozhatunk.

A konténerben beszállított rázott dió: 

A dió fogadása a gépsoron: 

A dió felhordása a buroktalanítóhoz: 



A buroktalanítás gépesítésére különböző elven működő, de általában stabil, beépített gépeket fejlesztettek ki. E gépek
változatos áteresztőképességűek, általában folyamatos üzeműek. Például ilyen a Lengyeltótiban működő gép is: Egyik végén
állandóan érkezik a burkos dió, a másik végén megy ki a procedúrán átment dió, ami közben egy dörzsölést kapott. Ezt
követi a leválasztás munkáját befejező és mosó gép. Egy fekvő hengerből áll ez a gép, aminek a palástja hézagos,
gömbvasakból áll. A gömbvasak között potyog ki a levált burokmaradvány. A leválasztást nemcsak az segíti, hogy a diók a
forgó hengerben forognak, dörzsölik, ütik egymást, hanem a henger állandó vízsugárral való mosása és a henger belsejében
enyhe spirálban végigfutó néhány laposvas-borda is, amely tereli, emeli a diótömeget.

Ha a mosó-buroktalanító hengerben nincs laposvas-borda, az se baj. Kielégítő munkát lehet nélküle is végezni. Ebben az
esetben a henger egyik végét kissé megemelik, és a dió a saját súlyánál fogva halad előre.

A lengyeltóti gép felső felöntőgarata a következő képen látszik. 

A francia diótermesztők üzemmérete, gyakorlata áll a legközelebb mihozzánk. Egy alsó-középkategóriás diómosó,
buroktalanító berendezés rajza Franciaországból: 



A mosó-buroktalanító henger fogadógaratja a ráöntött diót fokozatosan engedi a hengerbe, ahol vízsugár mossa, közben a
henger forgása miatt a burkos dió a henger pálcáira hull, és a burok nagyja leválik. A hengerből folyamatosan ürül a dió egy
válogatószalagra, ahol a burkosan maradt dió kézzel kiszedhető, és vagy az écaleuse nevű buroktalanító gépbe kerül, vagy
később újra felönthető lesz. A buroktalan dió kerül a szárítóba. A képen a ferde aljzatú szárítókamra is, és a konténeres
szárítási rendszer konténere (pallox) is feltüntetésre került. Két külön rendszer.

A gépsor úgy van megszerkesztve, hogy a folyamat során a dió a saját súlyánál fogva, gravitációs úton kerül a következő
gépre. Már az első beöntésnél, de később, a gépek kapcsolódásánál erre figyelemmel kell lennünk. Ha sík terepen dolgozunk,
felhordó szalagok közbeiktatása lehet szükséges, de sokkal jobb lenne, ha a meglévő terepviszonyokat kihasználva, vagy
mesterséges terepet építve felhordószalagok nélkül tudnánk a folyamatot végigvinni.

A mosóhenger 70 cm átmérőjű, 2-3 m hosszú. 500-1000 kg diót is képes óránként átereszteni. A henger pálcái különböző
típusú vasakból készíthetők. A gömbvas lágyabb munkát végez, a szögvas és a bordás betonvas keményebbet.

Ez a gépsor négy ember munkáját igényli. Egy kell a dió felöntéséhez, a konténer elszállításához, a szárító kezeléséhez,
ketten a kézi válogatást végzik, és egy személy az écaleuse-t kezeli.

Hasonló elven működik, de ennél a gépnél kisebb a francia AMB-buroktalanító, ami egyébként a hazai forgótárcsás
buroktalanítók mintapéldája. Állítólag létezik ebből a gépből szakaszos üzemelésű is, de én még csak folyamatos üzeműt
láttam, alul, oldalt van egy kiömlőnyílás. A teljesítménye ettől nagy. 

Önálló buroktalanító gépsor képe: 



A felhordó azért kell, mert kézi erővel nem lehet magasra emelni a burkos dióval teli gyümölcsösládákat, vödröket. A
buroktalanítón két nyílás van, alul főleg a mosóvíz távozik, ami a burok leválasztásához kellett, oldalt pedig az elvileg
buroktalan dió megy át a pálcás leválasztó hengerbe. A képen látható henger ugyan laposvas bordával ellátott, de a
gyakorlatban nem bizonyult elég hosszúnak, nem minden burokmaradványt választ külön.

A buroktalanítóban egy álló drótkefés tárcsa alatt bordázott vaskorong forog. A kefék vágják le a burkot, a korong bordái
kifelé sodorják a diót. A gép kiszerelt - szezon végére alaposan elkopott - drótkefés tárcsája: 

Ahogy a rendszerváltást követően telepített kis-középüzemi diósok egyre
többet teremnek, tulajdonosaiknak előbb-utóbb gondolniuk kell a diószüret
gépesítésére (rázás, felszedés, buroktalanítás, szárítás, stb.). Nemcsak
importból lehet ezeket a gépeket beszerezni, már hazai gépgyártó is
sorozatban gyárt ilyeneket, az első gépek már üzemekben is láthatók. Egy
kis-középüzemi diómosó-buroktalanító, még a teljes felszereltség előtt, de a
működés elve, a csigavonalas továbbító és a szögvas-palást jól látható. 



Buroktalanító-mosó pálcás henger gyártás alatt: 



De sok más megoldás is létezik, a technikai próbálkozások kora még nem zárult le. Például egy törökországi elgondolás: 

Két tárcsa van a medencében, amelynek rácsos az alja. Az első ledörzsöli a burkot, a második előtt mosóvizet kap a dió, és a
második tárcsa tovább tisztítja.

Törökországban olyan buroktalanító gépet is lehet kapni, amit benzinmotor hajt, így a buroktalanítás a dióültetvényben
elvégezhető. Természetesen, kisebb üzemeknek való, ahol nem konténerbe gyűjtik a diót, mert kézzel kell a gépre felönteni. 

Ilyen gép házilag is barkácsolható, a kép szerint: 



A még kisebb diótermesztőknek nem szükséges speciális dióburoktalanító gépet vásárolni vagy készíttetni. Egyszerű
betonkeverővel is megoldható a munka, ahogy azt Tony Wilson újzélandi diótermesztő is hirdeti.

Buroktalanító gép Chilében: 

Lássuk a legnagyobbat: Buroktalanító gépsor Kaliforniában: 

Kaliforniában se mindenki a csúcstechnikát alkalmazza. Az átlagos birtokméret 20 ha körül van, ekkora diós üzemnek elég a
következő képek szerinti buroktalanító.

A dió felöntési helye nem látszik. A gép lelke a széles lánc-asztal, ami előre hozza a diót, és közben a fölötte elhelyezkedő sűrű
kefe-erdő rázkódása dörzsöli le a dióburkot. A buroktalan dió elől hull ki. 





A diót azonban még egyszer meg kell mosni, mert felülete festékanyagot kapott a zöld buroktól. Ez
rövid idő alatt megvan, mert a dió csak 1-3 percig tartható vízben anélkül, hogy héja vizet szívna
fel. Ez a második mosás már igen alacsony vízigényű, 100 kg dióra csak 2-4 l mosóvíz kell.

A kétszeri mosás azért is gyakorlat, mert a dióültetvények nem füvesek, a dió igen koszosan
érkezik be. Az első mosás csak a piszok nagyját viszi le. 



Ha csak kicsit is esős a szüret ideje, fűvel nem takart talajfelszínű dióskertekben mindenképpen szükség van a dió mosására,
mert a beszállított dió így néz ki: 

A mosógép is lehet szakaszos vagy folyamatos üzemű. Itt egy folyamatos üzemű diómosó képe Lengyeltótiból. 



Ezek pedig az AMB gyár folyamatos üzemű mosói. 



Hasonló, folyamatos mosót a Guillot-Blanc cég is gyárt, egy hazai üzemben is látható, és állítólag igen jó munkát végez.

Sommier típusú mosó fix és mobil kivitelben: 

 

Sokan vegyszerrel mosnak, 0,25 %-os szódás oldattal, utána öblítenek. A mosóvíz-igény magas,
mosásonként legalább 2,5 l/kg, és ivóvíz minőségű vízzel szabad csak mosni, tehát a víz csak egyszer
használható fel.

A buroktalanítást, mosást követő szárítás megkönnyítésére is vannak ma már kezdeményezések.
Lengyeltótiban szivacsbetéttel itatják le a dióról a fölösleges vizet, Pálházán pedig kefesort állítottak
be. Tapasztalat szerint a szivacs a hatékony, akkor is, ha évente cserélni kell. A szárítási költség csökkenésében bőven
megtérül. 



A kefe- és szivacssor vége: 

Kefés és szivacsos hengerek ugyanabban a gépben egymás után helyezkednek el Lovasberényben. Azt nem láttam, de ilyen
gép lehet. 



A hengerekről egy nagy ventillátor fújja le a vizet. 

Olyan, hazai megoldás is van a diómosásra, hogy a forgó hengeren belül egy dobot helyeznek el, aminek a felülete érdes,
reszelős, ezen hatékonyabb a burokleválasztás és a mosás.

A dió mosásához nem használható másmilyen, csak ivóvíz minőségű víz. Nem olcsó, sőt, a megyei vízmű vállalat
monopolhelyzete és indokolatlanul költséges működése miatt kifejezetten drága. És van még egy gond a dió mosásával. A
zöld burok fenolos is, savas is (5,5 pH-ról számoltak be), szennyvíz-szempontból. Ez közegészségügyi, környezetvédelmi
kérdés is.

A száraz dió súlyának háromszorosát-ötszörösét számolhatjuk a procedúra során felhasznált víz és az
elvezetendő szennyvíz mennyiségét tekintve. Nálunk 2-3 l/kg vízzel kalkulálnak, Franciaországban 5-8
literrel. Jobbra diós kisgazdaságok részére gyártott szakaszos üzemű francia diómosó látható.



A diótermést nemcsak a rázásos betakarításra ráállt diótermelő üzemek,
hanem sokszor házikerti diósgazdák is mossák. Azok, akik igényesek a
dió tisztaságára. Például így szokták Svájcban is. Nem kell attól félni,
hogy a dió alapi nyílásán a belseje tovább nedvesedik. Rövid idejű mosás
során nem jut be víz a dióhéjon belülre. Például ha egy, a mellékelt kép
szerinti egyszerű rácsos kereten locsolócsővel vágatják.

Ha a legegyszerűbb diómosást láttuk, nézzük meg a legnagyobb beruházásigényűt is, hasonlítsuk össze a kettőt, és
lehetőségeinknek megfelelően válasszuk ki az üzemméretünknek és a pénztárcánknak leginkább megfelelőt. Diómosó és -
szárító gépsor Kaliforniában: 

A buroktalanítás piszkos munka. A maradványokkal teli mosóvíz csak néhány pillanatig zöld, utána megfeketedik. A vizet a
talaj nem nyeli el, az ülepítőmedencék sorra telnek, lassan szikkadnak. Kiöntéssel fenyegetnek, mint a vörösiszap. Csak ez
fekete. 



A buroktalanítás utáni hulladék: 

Különleges, friss dió előállítására az úgynevezett Barton típusú berendezéseket, azok utángyártott változatait használják.
Tudjuk, a friss dió olyan dió, aminek magától még nem jön le a burka. Erre a problémára találták ki az olyan álló hengert,
aminek az alja forog, a fölötte levő tárcsán pedig drót-tüskék vannak. Ezek valósággal lehántják a még szilárd zöld burkot.

Nagyon hasonló gépet Franciaországban is gyártanak ilyen célra. Mint egy nagyméretű hagyományos forgótárcsás mosógép,
úgy működik. A burokmaradványokat a hengerpalást rücskei dörzsölik le. 

  



A másik francia gépgyár, a Sommier hasonló berendezését munka közben fényképezték. 

 

 

Természetesen ezután a gép után is gyors mosásnak kell következnie, és a friss diót azonnal hűtőbe kell betárolni, és a
vevőhöz is hűtőkocsival szállítani.

 

 



Tervezzük meg saját diószárítónkat!

Tisztelt gépész Kollégám, vagyunk mi is annyira kreatívak, mint az előbb említett külföldi diószárító berendezések gyártói.
Tervezzük meg magunk a szükséges diószárítónkat! Ilyent, mint amit a képen látunk.

Utána pedig gyártassuk le a helyi legügyesebb lakatossal. (Ha nem ismer ilyent, tudok kivitelezőt ajánlani.)

Abból indulunk ki, hogy a szárító a szüret utáni munkák gépesítésének kulcs-eleme, hat a többi munkaművelet gépesítésére
is.

Mik a követelmények egy jó diószárító iránt?

Először is, legyen védett a hidegtől. A dió melegben jobban, hamarabb szárad, a lehűlés energiaveszteséggel és
pénzveszteséggel egyenlő.
Másodszor akkora legyen, amekkora nekünk kell. A kisebb nem elég, a nagyobb pedig drága.
A szárító környezete legyen jól szellőzött. A dióból sok nedvesség távozik a levegőbe, - mondjuk, dió-tonnánként 200
liter! - a nedves levegőt el kell vezetni, helyébe szárazat engedni.
Elhelyezése ne akadályozza az anyagmozgatást - feltöltés, ürítés, - és a közlekedést. A hőmérséklet és a nedvesség
ellenőrzését.

Követelményeink vannak már, most a szárító típusának a kiválasztása következik.

Ha henger alakú, középen csigás szárító az elképzelésünk, mint amilyen például a francia
GB cég bemutatott szárítója, igazán egyszerű dolgunk van. Úgy teszünk, mint az egyik
tiszaújvárosi diótermesztő kolléga, írunk a cégnek, tervrajzot kérünk tőle, és annak
alapján itthon legyártatjuk.

A másik lehetőség a 45°-os rácsos aljzattal ellátott szárítószekrény (jobbra). A dió
betermelése fölülről történik, ürítése elől, alul, egy ajtó megnyitásával.

Esetleg billentéssel segíthető az ürítés.

A harmadik a szellőzőcsatornás rendszer, amit a következő kép mutat. A képen
két változat látszik. A szellőzőcsatorna készülhet betonból, ez akár a padlószint
alatt is futhat, vagy kiemelve, mint a képen. A csatorna fölé egymás mellé
helyezhetők a diót tartalmazó konténerek, amelyek alja rácsos. Ha nem készítünk
betoncsatornát, maguk a konténerek is kialakíthatók úgy, hogy alsó részük
képezi a csatornát. Mindkét esetben targoncával, emelővillával mozgathatók a
konténerek. A csatorna 10-15 m hosszú legyen, és akár négy konténer is
elhelyezhető rajta.



Vagy válasszunk tornyos rendszert, amiben 2-
3 szinten szárad a dió, szintenként elhelyezett
tálcákon. A tálcák lentről lánccal
mozgathatók, billentéssel leüríthetők. A dió
egy-egy ürítéskor egy tálcával lejjebb kerül,
és az egyre szárazabb dió egyre szárazabb
levegővel találkozik, az ellenáram elve
alapján. Ez a leginkább energiatakarékos, de
sajnos, betáplálásához felhordószalag
nélkülözhetetlen. Levegő rengeteg kell hozzá,
2000 m 3 óránként, négyzetméterenként.
Viszont a teljesítménye is a legnagyobb, több, mint 15 tonna dió egyszerre megszárítható egy tornyos szárítóban.

Ez eddig négy típus volt. Létezik még olyan is, amelynél a meleg levegő részben visszavezetésre kerül, energiaspórolási céllal.
Vagy olyan, amelynél a légáram visszafordítható. És a korábban említett egyéni elgondolások, a szilvaaszaló, a
dohányszárító, stb.

A technikai megoldások keresése közben egyről ne feledkezzünk el, a szárítani kívánt dióról. A hőmérséklet nem haladhatja
meg a 40 C°-ot, és ha diófajtánk olyan, amelyik erős, gyors szárításkor csőrös szétnyílásra hajlamos, a hőmérsékletet eleve
alacsonyabbra tervezzük. A magyar fajtákról nem ismerek olyan leírást, ami szerint szétnyílásra hajlamuk lenne, de biztos
ami biztos, néhány kilónyit szárítsunk melegen, akár a sütőnkben is.

A célszerű szárítótípus kiválasztása a szárítani kívánt dió mennyiségétől is függ. Alapadatként arra számíthatunk, hogy a
szárító üzemeltetése iránt lökésszerűen fog az igény ősszel jelentkezni. Egy-egy gazdaságban nyilván csak egynéhány diófajta
terem, minden fajtának jellemző érési ideje van. És megnöveli a szárítókapacitás iránti igényt, ha géppel szüretelünk, mert
akkor egyszerre sokat hozunk be.

Ezek figyelembevételével úgy helyes kalkulálnunk, hogy a várható éves összes termés negyedrészét szárítjuk le egyszerre,
vagyis a szárítókapacitásunkat négyszeresen tudjuk egy évben kihasználni.

Ehhez már csak azt kell hozzászámítanunk, hogy a dió átlagos köbmétersúlya szárazon kb. 300 kg, és már tervezhetjük is a
szükséges szárítókapacitást köbméterben, és a köbméterigény alapján a szárítókamrák mérete is kialakítható.

A következő táblázat illusztrálja az elmondottakat, kézi és gépi diószüret esetén.

Válasszuk meg a körülményeinknek megfelelő energiaszolgáltatást. Gáz, villany, gázolaj, tüzifa fűtőértékének
összehasonlítására van adatom, de más energia is számításba jöhet, kalkuláljunk az aktuális és várható energiaárakkal,
beszerzési lehetőségekkel.

1 kg propán-bután gáz energiája megfelel 12,8 kW elektromos energiának, 1,3 liter gázolajénak, vagy a fa fajtájától függően
3-6 kg tüzifa energiájának.

A szárítás hőszükséglete 6500-8500 kcal, vagyis 7,5-10 kW dió-köbméterenként.

Például 4 m 2 szárító-kamra alapterület és 80 cm rétegvastagság esetén 32 kW energiával szárítható meg a dió.

A meleg levegőt ventillátorral nyomatjuk át a diórétegen. Egy méter magas diórétegen 1500-2000 m 3 levegőt kell óránként
átfúvatni. A például hozott diómennyiség ventillátor-teljesítmény iránti igénye tehát legalább 4800 m 3 óránként, ha 1500 m 3-
rel számolunk. 2000 m 3-rel akkor kell számolnunk, ha szárítónk többszintes.

A ventillátor nyomásigénye pedig 1 méter dió rétegvastagságra 35 vízmilliméter, vagyis a példa szerinti 80 cm-re 28 mm.

Azért kell ennyi levegő, mert ha a szárító levegő lassan halad át a diórétegen, az alsó diókból felvett vizet kicsapathatja a
felső diókra.

A légáram helyes sebességéről műszer nélkül, egyszerű módszerrel győződhetünk meg.

Vegyünk egy A/4-es, 80 g/m 2 súlyú gépírópapírt, vágjuk félbe, és fektessük a dióréteg tetejére. Akkor helyes a légáram



sebessége, ha 2-5 milliméterre felemelkedik a fél-papír. Ekkor a légáram 1000m 3/m 2 óránként. Ha a félpapírt kettőbe
hajtjuk, így a két negyed-papírt emeli meg 2-5 mm-re a levegő, a légáram 2000m 3.

Nagyobb se legyen a szélerősség, mert az energiavesztést okoz.

A dió akkor szárad, ha a szárító levegő relatív nedvességtartalma legfeljebb 40 %. A relatív nedvességtartalom azt jelenti,
hogy az adott hőmérsékleten a levegőben levő víz hány százaléka annak a víznek, amivel a levegő annyira telített, hogy többet
nem tud befogadni, és a levegőben levő víz már kicsapódik. A relatív negvességtartalom minden hőfokon más, a meleg
levegőben megtartható víz a sokszorosa a hideg levegőének. Általában azt mondhatjuk, hogy a diószárítás körülményei
között 1 C° hőmérséklet-növelés 5 % relatív nedvességtartalom csökkenéssel jár.

A levegő 15 C°-on 10,9 g vizet képes megtartani, tehát 15 C°-on 10,9 g a 100 %. 25 C°-on 20,7 g, 35 C°-on 37,6 g.

A hőmérséklettel egyidejűleg mért relatív nedvességtartalom mérésére egészen olcsó digitális készülékek kaphatók, a
környezeti levegő relatív nedvességtartalmából is kiszámíthatjuk a száradó dión áthaladó levegő relatív nedvességtartalmát,
de a szárítón belül is mérhetünk.

Fordítva is számolhatunk. Ha az őszi esős, ködös diószüreti szezonban 18 C°-ot és 95 % relatív páratartalmat mérünk, akkor
a 40 %-os páratartalom eléréséhez (95-40)/5=11 C°-os hőmérséklet-emelés szükséges, vagyis 29 C°-osnak kell lenni a szárító
levegőnek.

És hogy egy kicsit bonyolítsuk, a vizesen bekerült diót előszáríthatjuk, a tényleges szárítás előtt. Az előszárítás nem a dióbél
száradását célozza, hanem a felesleges nedvesség eltávolítását a dió héjáról. Rövidebb ideig, alacsony hőfokon történhet, pl.
25 C°-on. Vagy ha diónk héja szétnyílásra hajlamos, 20-22 C°-on.

Ha szárítószekrényünket, fűtőberendezésünket, ventillátorunkat a fentiek szerint méreteztük, mennyi idő alatt szárad meg a
berakott dió?

Ez a berakott dió nedvességtartalmától függ, ami pedig attól, hogy a dió mennyire érett, magas víztartalommal ráztuk-e le,
vagy megvártuk, amíg a fán részben megszárad. És attól, hogy dióéréskor mennyire esős az idő. A következő francia táblázat
csak hozzávetőleges, mert a magyar gyakorlatban szárazabb diókkal számolhatunk.

Most már finomíthatjuk igényeinket, egyéni elképzelés alapján. Az előszárítást már említettem, a használt levegő
visszavezetését még nem. Ha olyan berendezést építünk, hogy a levegő visszavezethető legyen, arra csak a szárítási idő
második felében kerítsünk sort.

Ha elkészült diószárító berendezésünk, hozzákezdhetünk a szárításhoz. Fordítsuk figyelmünket újból a dió felé.

Akkor lesz eredményes a szárítás, akkor kapunk szép dióbelet, ha egy tartályba
egyszerre egyforma diót tárolunk be. Ha fajtára nem is egyformát, de nagyjából
azonos nedvességűt, ami azt jelenti, hogy egy időben betakarított, a földön
legfeljebb két-három napon át kint aludt diót, amit beszállítás után várakoztatás
nélkül raktunk a szárítóba.

Megszárítottuk tehát a diót. Mikor mondhatjuk száraznak? 12 %
nedvességtartalomnál. A nedvességtartalmat megbecsülhetjük magunk is, de
mérhetjük is, ha már rendelkezünk elég tapasztalati adattal, diófajtánként.
Adott térfogatú dió súlyából következtethetünk a víztartalmára, a francia
kutatók 10 liter dióra adják meg a diósúlyt, a víztartalom függvényében, saját
fajtáikra. Ez függ a fajta jellemző alakjától, nagyságától. De műszerek is
léteznek, amelyek az elektromos vezetőképességen alapulnak. Ezeket gabonák
nedvességtartalmának mérésére fejlesztették ki, de hozzávetőleges eredményt a
dióra is adnak. És még egy módszer: A dió akkor érte el a 12 %-os szárazságot,
ha a megtört dióban a belső válaszfal hajlításra már eltörik.

Bármennyire is egyszerűnek látszik, a diószárító üzemeltetése mégse
veszélytelen. Ha illetékes szakhatóságok nem is írnák elő számunkra, azért
legyünk figyelemmel a következő biztonsági szempontokra, tartsuk be azokat.



Ha gázzal fűtünk, minden, a gázüzemű készülékekre vonatkozó szabályt gondosan tartsunk be. Például a tömítettséget,
palackos gáz esetén a hajlékony gázcső maximális hosszát.
Ha üzemi helyiségünkben más tevékenységet is végzünk, a diószárítás idejére azt függesszük fel, az éghető anyagokat a
szárítás idejére vigyük ki a helyiségből. Még a dióhéjat is.
A szárító közeléből minden anyagot, külön figyelemmel a tűzveszélyes, robbanásveszélyes tüzelőanyagokra,
üzemanyagokra, távolítsunk el. A szerszámokat, berendezéseket is, amik nem odavalók.
A diószárító helyiség állandóan tiszta legyen. A dohányzásról nem kell szólnom, élelmiszer-előállításnál annak nincs
helye.
A száradó dió maga is tűzveszélyes. Tűzoltókészülék álljon állandóan elérhető közelségben.

 

A héj fehérítése

Én nem értem, hogy miért, de a dió kereskedelmi értékét növeli, ha a héj színe világos. Talán a nyugati, fehér fogyasztók
értékítélete miatt, akik a fehér kultúrkörben szocializálódtak. (Ami - aki - fehér, az többet ér, mint a nem fehér.) És nem
ismerik a dió természetes színét.

A világos héj elérése érdekében egyes technológiák szerves részét képezi a fehérítési eljárás is.

A szárítás előtti fehérítésnél a diót 2 %-os nátriumhidroxid, vagy 1,5-5 %-os kénsavas - más források szerint kénessavas -
oldatban mossák rövid ideig, ezután leöblítik és szárítják. Vagy zárt helyen - esetleg hordóban - kénlap égetésével kénezik.
Hülyeség - szerintem. A kénezés a sérült, nem ép héjú dióra káros is, ízelváltozást okoz.

Argentinában pedig nátriumhipokloriddal - azt mondják, van ilyen vegyszer, én nem tudom - fehérítik a diót.

Indiában is általános a dió fehérítése, mert a diókopáncs jellemző barna foltokat hagy a dió héján. A mosást is kosarakban
végezték, és a kosarakban lévő diót mártják vegyszeres oldatba. A fehérítést 10 másodpercig szódás-meszes oldatban, majd 1
másodpercig gyenge kénsav-oldatban végzik. A fehérítés eredményeként a dióhéj felszíne sima, krémes, kellemes színű lesz.

Vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a fehérített héjú dió belén vegyszermaradványok találhatók. Úgy gondolom, ezek
károsak az egészségre, de legalábbis nem képeznek a fogyasztó számára értéket. Ezért a magam részéről a fehérítéstől
tartózkodom, és erre biztatom tisztelt diótermesztő Kollégámat is.

Fehérített olasz és fehérítetlen hazai dió összehasonlítása következik. Tisztelt diófogyasztó Kollégám, Ön melyiket venné
meg? 

Szárítás után is van lehetőség a dió fehérítésére. A száraz, válogatott diót 2 %-os nátriumhipoklorid
(NaOCl) oldatban, vagy elektrolízis által felszabadított nascens klór tartalmú konyhasóoldatban - 30-
50 másodpercig - kezelve mellékíz nélküli világos árut kapunk. Olyant, aminek a színe még
természetesnek hat, és egyöntetűbb, mint a kezelés előtt. És nincsenek a dión fekete foltok.

Fehérített görög dió: 



A vegyszeres kezelés után gyors átöblítés és utószárítás szükséges.

Hát, így vegye meg az igényes fogyasztó a világos héjú diót, hogy nem tudja, milyen vegyi anyagokkal kezelték, hogy magas
igényét kielégítsék!  

A dió válogatása, osztályozása

Ha azt akarjuk, hogy szép árudiónk legyen, a diószüret teljes ideje alatt, továbbá
a szárítás, manipulálás, előkészítés alatt állandóan válogatni kell. Ha kézzel
szedjük össze a diót, a válogatás ott kezdődik, hogy a szemmel láthatóan beteg,
fekete kopáncsú diót fel se szedjük. Szedés után még kint a dióskertben is
válogatunk, a szedők közül egyet azzal bízunk meg, hogy a többiek által
összeszedett rossz diót - és a közé került levelet és egyéb szennyeződést - dobálja
ki.

A szárítás során, a tárolás során a gondos diósgazda ahányszor a dió közelébe
kerül, a csúnyább, rosszabb, apróbb szemű diót mindig kiszedi a többi közül, és
külön szárítja, tárolja.

Legtöbbször külön válogatási munkaműveletet is be kell iktatnunk a munkák sorába.

Rázóasztalos válogatási technika, archív francia fotókon: 

 



Osztályozni pedig akkor kell a diót, ha héjasan hozzák forgalomba.

A nagyobb termelők a dió letörésére, letöretésére, a bél kiválogatására képtelenek, mert rendkívül munkaigényes. 

A nagyüzemek helyesen is teszik, ha héjasan értékesítenek, ameddig a piacon a héjas dió elhelyezhető. A gyakorlatban ez az
exportpiacot, a német piacot jelenti. A jómódú német fogyasztónak nem derogál magának megtörnie a borozgatáshoz vagy
házi felhasználásra vásárolt diót.

Nem így a magyar fogyasztó. Az nem vesz mást, csak dióbelet. De a diótörésről majd később. Előbb próbáljuk meg héjasan
eladni, ha megveszik. Ehhez kalibrálni kell.

Felöntés: 



Régen így kalibrálták a diót Franciaországban: 

Kalibráló gépet egy ügyes mester házilag is tud készíteni. Baktalórántházán láthatunk ilyent. A lényege egy rázóasztal, amin a
kalibrációnak megfelelő lukak vannak. A felöntött dióból a méretnek megfelelők az asztal végén gyűlnek tartályba, a
kisebbek áthullanak. Több rostalap helyezhető egymás alá.

Ha nincs kalibráló gépünk, - a kisebb termesztőknek minek is lenne, - szemre is
kalibrálhatunk, amint a jobboldali, törökországi felvétel mutatja. A kisebb diókat
kapkodjuk ki a méretben megfelelők közül. A gyakorlatban ritkán kell a kép
szerinti méretellenőrzést elvégezni, gyorsan hozzászokik az ember szeme a
mérethez.

A héjas dió iránti kereskedői igény lehet például 25 mm, 25-30 mm, 30-35 mm és a
35 mm fölötti osztályozás. Létezik 28 mm+, 30 mm+, 32 mm+ és így tovább 2 mm-
enként, 38 mm-ig, szóval, van ilyen kereskedői igény is, ami azt jelenti, hogy az
egyes osztályokban a megadott méretnél kisebb dió nem lehet, csak nagyobb. Egy a
biztos, a kereskedő határoz meg mindent, a termesztő csak alkalmazkodik.

A hazai fajták diójáról nincs olyan részletes kimutatásunk, mint amilyent Kaliforniában évente készítenek az ottani diókról.
Átlagban azt mondhatjuk, a mi diónk valamivel nagyobb 30 mm-nél, így jó, egyöntetű áru előállítására alkalmas. A hazai
nemes dió méretével nem vagyunk versenyhátrányban a kaliforniai dióval szemben, hiszen ott az átlagos méret 1990-2000.
között 31-32 mm volt, kevés évben, helyen és fajtánál haladta ezt meg.

Az osztályozást a válogatás előzi meg, amikor a dióból kiszedik a törött és nem szép darabokat. Ha gépesítik, a válogatásra
hosszú, lassú szalagú asztalokat használnak, vagy rostaszerkezeteken, illetve megfelelő furatú osztályozó hengereken szokott
a válogatás történni.

Most látom, belelendültem a héjas dió válogatásának témakörébe. Kár volt. Igazából majd a dió áruvá készítése fejezetében
fogom tárgyalni, ez csak a bevezetés volt.

32 mm+ méretre osztályozott Milotai 10-es dió: 



 

 

Seprőrendszerű felszedők

Mottó: 
"Entre les deux fetes de Notre Dame, il faut ramasser les noix!" 
(A két Mária nap között fel kell szedni a diót.) 
(francia közmondás)

Jobbak - drágábbak is - a seprőrendszerű felszedőgépek. Olasz gépgyárak többfélét is
gyártanak. Van olyan, amihez előbb rendre kell söpörni a diót, és van, amelyik bizonyos
szélességről maga söpri össze, nemcsak a felszedést végzi. A seprőrendszerű gépek
csapadékos időjárás esetén, sárban rosszul dolgoznak.

A seprőrendszerű gépek leggyakoribb közös eleme az elől keresztben álló henger, amelyen forgó
gumipálcák sodorják a diót. Rásegítésként oldalról kerekes vagy futószalagos seprő is dolgozik. Van
olyan seprőrendszerű gép is (Facma), amelyikről hiányzik a henger, és a seprőkerekek egy
szívócsőhöz terelik a diót. 

A seprőrendszerű felszedőgépekből létezik traktorvontatású, és létezik önjáró. Nekem az önjárók szimpatikusabbak, de
előbb mutatok egy példát az előbbire, a francia AMB gyár termékére. Mivel vontatott gépről van szó, a taposási kár
elkerülésére a traktor elé is seprőt szereltek fel. 



 

Seprőrendszerű önjáró felszedőgép munkában Kaliforniában: 



AMB típusú felszedő: 

 

Nézzük meg alaposabban az AMB-gépet! 





RGV 1700 típusú felszedő: 

Ugyanaz munkában Grenoble vidékén: 

 

RGV 2002 típusú felszedő, oldalsó fúvóval ellátva: 



Végül egy igazán széles munkaszélességű AMB-gép: 

Egy sor olasz gépgyár is gyárt diófelszedő gépeket, közülük többet (Monchiero, Bosco) a budapesti Penda Kft. forgalmaz. 

Magyarországon, Budaörsön is volt képviselete a Rómától északra, Viterbo mellett, Vitorchianoban működő Facma
mezőgazdasági gépgyárnak. Maga a gyár nem nagy, de szívórendszerű diófelszedője figyelemre méltó. A gyárat nem
egyszerű megtalálni, mert címével ellentétben nem Vitorchianoban, hanem az autóút túloldalán egy közeli községben települt,
és egyetlen tábla sincs kitéve, még az épületre se. Talán röstellik, milyen egyszerű módon folyik a gépgyártás.

A Facma gyár Cimina 180 típusú seprővel kombinált szívórendszerű felszedőjén figyeljük meg, hogy a gép oldalán lefelé tartó
zöld cső az elől felszívott levegőt fújja ki, ezáltal bizonyos rendrefújást végez, de legalább a fasorból kifújja a diót. 

 



Maga a gép szimpatikus, de kissé drága. És őszintén, az se növeli a bizalmat, hogy egy véletlenszerű időpontban két
diófelszedőjük is garanciális javításra várt a gyárudvaron. 

Továbbfejlesztett Facma felszedő 2009-ben: 

  

És további gyári képek, hátha kedvünk támad megvenni. Hát, kedvem nekem is volna, azért érdeklődtem Budaörsön is,
Vitorchiano-ban is, de végül letettem róle. Pénzhiány miatt. 





Csak a teljesség kedvéért, létezik a gyárnak vontatott kivitelű, oldalazó seprős gépe is. 

Az olasz gépgyárak közül a Neivében működő Rivmec gyár egyszerűsített megoldással állt elő. Kétféle felszedőgépe is van,
mindkettő a kisméretű olasz kertitraktor-család - amelyből legalább öt gyár készít eltérő típusokat - számára készült, és
előnyük, hogy a gép a traktor előtt halad. Egyik felszedője első kardánnal ellátott kertitraktorra szerelhető, a második pedig
megfordítható ülésűre. 



 

Mindkét gépnek az a hátránya, hogy az egyszerűsítés miatt diólevéllel szennyezett termést szed fel, és se a levelet, se az
előzetesen lerázott dió burkát nem távolítja el.

A betakarított dió tisztítására külön tisztítógépet szerkesztettek, amit - megelőzve a későbbi tisztítók ismertetését - itt
mutatok be. 

Egy újabb, 2009-es változat a megfordítható ülésű olasz kertitraktorra adaptált felszedőre: 

A német Bäuerle cég hullott alma felszedőgépe kevés átalakítással dió felszedésére is jó, már így is forgalmazzák.
Háromhengeres, 30 lóerős dízelmotorja elektronikus befecskendezésű. Hajtása, kormányzása hidromotoros. 2-2,5 m
szélességben szedi fel a hullott diót, amit egy hátsó, emelhető, billenthető tartályba gyűjt. A földről felszedett diót
rázórostélyos továbbítás tisztítja meg a diólevéltől, a szennyeződésektől.





Az előző képeken egy gépkiállításon volt látható az önjáró Bäuerle diófelszedő. Itt pedig egy bemutatón látjuk, munka
közben. Amit nem látunk, az az, hogy éjjel sok eső esett, a dióültetvénybe nem lehetett kimenni, ezért a bemutató céljára két
konténernyi diót öntöttek ki, füves területre. Bár a dió olyan sűrűn feküdt a földön, hogy a gép helyenként szinte csak túrta,
nem győzte felszedni, de másodszori átjárásra már sikerült. Megbírkózik tehát a nagy terméssel is. Egyébként is a
forgalmazó úgy ajánlja, hogy diófelszedés előtt rázzuk meg a diófákat, akkor hatékony a gép munkája.







Bäuerle gépek a kereskedő udvarán: 

A gép mintegy hatmillió forintba kerül, a Bartifarm forgalmazza. Olcsóbban is vehetünk önjáró német diófelszedőt, már
kapható a Feucht cég gépe. Szilvafelszedésben már kipróbálták, dióban még nem. Mátészalkán forgalmazzák. 



Újabb, általam még be nem azonosított önjáró diófelszedők: 

  

 

Hát, felszedőgép-kínálat, az van. Végül egy táblázat a 2009-es olaszországi vásárlási lehetőségekről: 



Tisztelt diótermesztő Kollégám, drágák a diófelszedő gépek. Ne vegyünk tehát feltétlenül
új gépet. A mellékelt, Grimo gyártmányú használt önjáró diófelszedő éppen most eladó,
amint azt kanadai újsághirdetésben olvashatjuk.

Azt mondják hozzáértők, a teljesen gépesített diószürethez nagyobb ültetvényben is elég 6
dolgozó. Egy az előszedő géppel szedi össze a diót, egy a rázógépen ül, egy a felszedőn, és
kell három kézi munkás arra, amit nem szed össze a gép.

Két azonosítatlan gyártmányú önjáró diófelszedő gép képe következik, Törökországból.
Az első szívórendszerű, a felszedéshez rendresöprést igényel. A második pedig mechanikus, seprős elven működik. 

 

Egy ismeretlen, kaliforniai felszedőgép: 

Egy házilag barkácsolt ausztrál diófelszedőgép. Látjuk, a diófelszedők nem mai találmányok. Ez a gép is még a színes
fényképezés feltalálása előtt készült. És nézzük meg a hölgy frizuráját! 



Tisztelt Kollégám, a diótermesztők nem olyanok, mint a kukoricatermelők. Nem feltétlenül jobbak, én is ismerek olyan
diótermesztő Kollégát, aki nem üti meg egy szántó-vető parasztember színvonalát. Nem, a különbség létszámbeli.

A kukoricatermelők ugyanis sokan vannak. A világ legnagyobb mezőgazdasági
gépgyárai szolgálják ki őket, míg ugyanezen gyárak számára a diósgazdák nem
jelentenek felvevőpiacot. Nem is vesznek észre minket a mezőgépgyártók. Kevesen
vagyunk, elszórtan, és termesztési, gépesítési elgondolásaink is különböznek.

A diótermesztők tehát rákényszerültek a találékonyságra. Egyszerű, olcsó gépi
megoldásokat kénytelenek keresni és alkalmazni. Mint a jobboldali képen látható
amerikai diósgazda is, aki egy használt pekándió-felszedő gépet alakított át
diófelszedésre, és munkájának eredményéről tart helyszíni bemutatót.

A makadámia-dió - ami
egyébként nem igazi dió, ezért
kívül esik stúdiumunkon -
termesztőitől is lehet
tanulnunk. Milyen egyszerű és
praktikus ez a diófelszedő! A
kép alapján egy ügyes gépész
itthon is szerkeszthet
hasonlót.

Használatához fordítható
ülésű traktor kell, így a
traktor kereke elől felszedi a
diót. A traktor hidraulikája emeli vagy süllyeszti a gépet, de oldalt apró járókereke is van. A diót rugós pálcák sodorják egy
vízszintes asztalra, ahonnan egy lapátokkal ellátott szállítószalag hordja a felhordó csigára. A dió közvetlenül tartályládába
gyűlik, amit targonca kezelhet. A munkagép mozgó részeit hidromotor hajtja.

Emberi kéz csak a traktor vezetéséhez kell.  

Beszállítás, stb.

Tisztelt diószedő Kollégám, a dió összeszedésével akkor végezhetünk, ha az utolsó szem diót is összeszedtük. Hogy melyik az?
Ez. 



Azért kell jól megnéznünk, hogy felismerjük. Mert csak addig kell dolgoznunk, amíg ezt meg nem találjuk.

Jobb ötletem van. Kezdjük ezzel.

Szóval, végeztünk. Már csak haza kell vinni.

Jaj, ne siessünk annyira! Láttuk, mennyi szemetet, koszt is összeszedtek a felszedőgépek. Ezt mind haza akarjuk vinni, és
kommunális szemétként elszállíttatni? Vagy külön rakodással, fuvarral visszaszállítani a dióültetvénybe?

Van, aki más megoldást választott, és szerkesztett egy traktorvontatású tisztítógépet, ami a dióültetvényben kifújja a
falevelet, port, gallyakat, stb. a dió közül, sőt, a válogatószalagon kézi munkával a rossz dió kiválogatására is lehetőség van. 



Külön felhívnám a figyelmet a rácsos kürtőre, ami nagy ötlet a gépen. A gyakorlatból ismerjük a ventillátoros diótisztítás
nagy hibáját, azt, hogy a gépkonstruktőrök elfeledkeznek a gép mellett dolgozókról, és a szabad levegőbe fúvatják a
szemetet. Itt a rács a levegőt kiengedi, a szemét pedig a kürtő végén gyűlik össze.

Tehát haza kell vinni a diót. Nem mindegy, miben visszük. Itt érkeztünk el a diótermesztésben, feldolgozásban használatos
göngyölegek témaköréhez.

Azért kell erre előre gondolni, mert az a praktikus, ha a diószüret során kint, a diósban, továbbá a beszállításkor, és bent a
telepen a szárítás, tárolás, feldolgozásra való anyagmozgatáskor azonos típusú göngyöleget használunk.

Az ültetvényben összeszedett dió zsákban, rekeszben, tartályládában vagy ömlesztve pótkocsin szállítható be a további
feldolgozás helyére.

A diótermesztő nagyüzemek - és ki ne szeretné magát a nagyok közé sorolni - tartályládával dolgoznak. 

 

A felszedőgépről tartályládába ürül a dió, bent a telepen ládabuktató önti fel a gépsorra, és a szárítóból kiszedett dió is
tartályládában tárolható, amiből hat emeletnyi is egymásra rakható. Nemcsak élőmunka-kímélő, hanem helytakarékos
módszer is. 



A manipulálás munkafázisai is úgy vannak megszerkesztve, hogy a gépek a tartályládák méretéhez igazodnak. Például a
hengeres diókalibráló gépek palástján áthulló kisebb dió tartályládába hull, tehát az osztályozóhenger alsó magasságát ahhoz
kell méretezni.

A tartályládás diókezelés esetenként a göngyöleg nélküli, ömlesztett dió kezelésével is kombinálható, pl. beszállításkor, de
ömlesztett dióval inkább az foglalkozik, akinek még nem jutott pénze göngyölegre. És például sima betonfelületen szárít, és
van pénze a dió átlapátolásának kézi munkáját megfizetni.

Ömlesztett dió beszállítása pótkocsin, utánfutón: 

 



A kisebb diós gazdaságok számára az egyéb gyümölcsökre is használatos gyümölcsös rekeszek használatát ajánlom,
különösen azoknak, akik más gyümölccsel is foglalkoznak, és a göngyöleg úgyis rendelkezésükre áll. 30-as, esetleg talán 20-
as rekesz jöhet számításba, de vékony rétegű dió szárítására a 10-es rekesz is nagyon praktikus. 

A mozgatás, átöntés, felöntés, stb. kézi erővel történik, de nem nehéz, mert egy 30-as rekesz száraz dió legfeljebb 13-14 kg,
plusz a rekesz kétkilós súlya. Egész nap se fárad el, aki ezzel dolgozik. A 30-as rekeszből 6 emelet rakható egymásra, sima
betonfelületen egy kampós húzóvassal könnyen mozgatható egyben. A rekesz alapterülete 40 x 60 cm, vagyis a szabvány, 80 x
120-as euro-raklapon négy darab helyezhető el, és a rekeszoszlopokat fölül összefogva raklapemelővel is szállítható.

Végül, a rekeszek alja, oldala szellős, erre a célra méretezett szárítószekrényben a dió rekeszestől szárítható. Sőt, ha nem
tesszük szárítószekrénybe, oszlopban tárolva is jól szellőzik. 



A zsákos diókezelés a legkevésbé praktikus, szerintem. Pedig de sok helyen látni!

A raschel-zsákkal az a baj, hogy olyan, mint az ellenzéki sajtó. Ha nem fogjuk be szorosan a száját, csak kibuggyan belőle
valami, ami nem kéne. És ha megsértjük, ami elkerülhetetlen, akkor megállíthatatlanul ömlik belőle. Csak győzzünk utána
takarítani. 

Kaliforniában a betakarított dió tárolásának teljesen nagyüzemi, automatizált módszereit alkalmazzák. Például így: 

 

 

Neveléskori metszés

Mottó: 



„Mióta nem láttalak, mióta! 
De nagyra nőttél, derék diófa! 
Alattad jobban esik az óbor. 
Szigliget csonkja csillagot csókol.” 
(Utassy József.)

A diófának - hosszabb termőre fordulási ideje miatt - hosszabb a nevelési időszaka, mint más
gyümölcsfáknak. Egy német diónemesítő úgy fogalmaz, hogy a diófának jellemzően hosszú a
fiatalkora.

A nevelés idején az a termelő célja, hogy nagy növekedést, jól fejlett törzset és ágrendszert érjen
el.

A szabad törzsmagasságot, ami alatt nem hagyunk meg ágakat, minden termelőnek magának
kell meghatároznia. Talán a 130 cm-es törzsmagasság a legáltalánosabban alkalmazott
magasság, efölött a diófa elágazhat, és központi tengelye is tovább nőhet. Ha a termő
dióültetvényben a diót a későbbiekben rázógéppel tervezzük lerázatni, arra számítsunk, hogy
eleinte a törzset, később a vázágakat kell a rázógéppel megfogatni, és rázatni. Ebből a
szempontból talán a 130 cm-es törzsmagasság a legmegfelelőbb.

Az én szempontom más. Termőkorban sem kívánom a diófát rázatni, hanem a betakarítást
inkább úgy ütemezem, hogy a lehullott diót többször szedem össze. Fontosabb számomra, hogy
gyomirtás céljából traktorral a fa közelében is tudjak járni, ezért azt tűztem ki célul, hogy 2 m
alatt nem hagyok meg ágakat. Ültetvényemben a jobb termőhelyű részeken az elképzelésem
eddig jól bevált, 2 m fölötti elágaztatással a fák jól fejlődtek, szép koronát fejlesztettek. A
rosszabb talajú részeken viszont az alacsonyabb oldalágak korai lemetszése miatt a fák
fejlődése lelassult, a kellő lombfelület hiánya miatt visszamaradtak a fejlődésben. Valószínű,
módszerem úgy javítható, hogy néhány évig megtartjuk az alsóbb elágazásokat is, és több év
eltelte után fokozatosan tisztítjuk föl a törzset, de mindig csak az ágak kis hányadát távolítjuk el.

A magas, 2 m-es törzsmagasságot megcélzó diótermesztő az első-második évben csak egy hajtást hagyjon meg, és azt 10-15
cm-enként kösse a karóhoz.

Egy diónemesítő azt ajánlja, az első évben senki ne metssze le az elágazásokat. A második év végén kezdhet a termesztő
metszeni, a törzs kialakítása céljából. Akkor 80-100 cm magasságig lehet feltisztítani a törzset.

Az én neveléskori metszési módszeremnek még egy hibája van. Célomat, hogy kistraktorral a fa közelében is el tudjak járni,
azért sem érem el, mert a magasra metszett diófa se enged közel magához termőkorban. Ágai a tavaszi kilombosodás után
már a lomb súlya alatt is, de még inkább a növekvő zölddiók súlya alatt nagyon lehajlanak. Sokszor a traktor kereke alá is
fekszik egy-egy terméssel szépen berakódott ágrész.

Bár a 2 m-es szabad törzsmagasság megcélzásakor nem támaszkodtam szakirodalomra vagy szakértőre, - ezt úgysem
ajánlotta volna senki, - utólag mégis találkoztam hasonló elképzeléssel. Egy oroszországi diófaiskola eleve 2 m magas
egyenes törzsre oltja a nemes diót.



 

Igaz, nem diótermesztési céllal, hanem díszfaként árusítják az ilyen magasra oltott csemetéket.

Azért ha ilyesmin gondolkozunk, nem árt, ha figyelembe vesszük, hogy minél magasabb a szabadon hagyott törzshossz, minél
magasabban indulnak az oldalágak, annál később várhatunk a diófáról érdemleges termést. Holczer István ezt úgy
fogalmazta meg, hogy minden 20 cm-es törzsmagasság-emelés 1-1 évvel késlelteti a termőre fordulást.

A diófa ugyanis természeténél fogva gömbkoronát nevel, elágazásait alacsonyan indítja, gyakran mint egy nagy bokor, úgy
néz ki. Az igen alacsony törzsű diófákon található a legnagyobb lombtömeg, ezek fejlődnek a leggyorsabban.

Az első metszési probléma - hogyan metsszünk? - a kiültetett csemeténél jelentkezik. Kétféle álláspont van. Az egyik az, hogy
sehogy, mert a csemetének a csúcsrügye a legnagyobb rügye, abból várható a legjobb növekedésű hajtás. Ennek az
álláspontnak csak az a hibája, hogy átültetéskor a csemete elveszti gyökérzetének egy részét, így a gyökérzet és a lomb nincs
arányban egymással, a csemete nem tudja kihasználni a csúcsrügyben rejlő növekedési lehetőséget.

Ültetés után, visszametszés előtt. 



Komoly diótermelő szakemberek szerint viszont - bármennyire is sajnálja az ember - a kiültetett csemetét térdmagasságban
kell visszametszeni, egy életképes olyan rügyre, amely az uralkodó szélirány felé néz. Ezt csinálják Kaliforniában és
Franciaországban is. Csináljuk mi is, főleg, ha oltványunk nem ideális. Ekkor az előjövő hajtás szép lesz, amit ajánlatos lesz
karóhoz kötni.

Eszerint az álláspont szerint így lesz a legerőteljesebb az első éves növekedés, mert ezzel a metszéssel helyreállítottuk a
csemetekerti kitermeléskor fellépett gyökérfelület-károsodás miatt megbillent gyökérfelület-lombfelület egyensúlyt. Az első
éves csemete gyökérzete ugyanis nem bír annyi vizet felszívni, mint a hasonló korú, csemetekertből ki nem termelt csemete.

Most nézzük meg az előző képen látott, több mint 2,5 m magas csemetét, térdmagasságban visszametszve. Így már arányban
van gyökérzetének kiterjedése a kihajtó lombfelülettel.

 



Szentiványi professzor egy előadásában egyszerű gyakorlati módszert ajánlott, aminek segítségével bárki meggyőződhet, hol
kell az elültetett diócsemetét az első tavaszon visszametszeni. Nem biztos, hogy térdmagasságban, hanem olyan magasan,
ahol már elég tartalék tápanyagot tartalmaz a diócsemete törzse ahhoz, hogy egészséges hajtást indítson.

A módszer tényleg egyszerű. A csemetét ha elmetsszük, a metszési felületet kenjük be jódoldattal. Ahol világos, ott nincs elég
keményítő, ahol sötét, ott már van. Lefelé haladva.

Gyakorlati tapasztalatok szerint is jó hatású a fiatal diócsemete visszametszése. Nézzük meg a következő két képet. Az elsőn
egy első éves, kertbe kiültetett diócsemete látszik, májusban. Látszik, hogy több hajtást indít. A gazdája májusban hajtást
válogatott, metszett. Az eredmény a második képen látszik, a nyári szép hajtásnövekedésben. 

 

Van úgy, hogy sajnáljuk a diócsemetét térdben elmetszeni. Ez esetben tegyünk engedményt, és kicsivel följebb vágjuk el. Egy
amerikai szakíró szerint a csemete 1/3-át mindenképpen vágjuk le.

És hogyan válasszuk ki, melyik rügyre metsszünk?



Nyakas rügyet nem szabad választani. Talán nem kell elmondanom, milyen a
nyakas rügy, hiszen tisztelt Kollégám ugyanúgy ismeri, mint én. Szemre szép,
egészséges rügy, csak az a baj, hogy a rügy a vesszőhöz való csatlakozásnál
elvékonyodik. Az ilyen rügyből kitörő hajtás nagy valószínűséggel le fog törni.

A visszametszés a kiválasztott rügy fölött 1,5-2 cm-rel történjen. Ugyanakkor ha
elágazások is vannak a csemetén, azokat is ajánlatos lemeteszeni. Ezért
véleményem szerint diócsemete-vásárláskor semmi előnyt nem jelent a koronás
oltvány. Az indulás, a kezdeti fejlődés suhángról jobb lesz.

Azt talán mondanom se kell, a metszési felületet minden esetben sebkezelő
anyaggal kell lezárni. És akkor járunk el helyesen, - nem győzöm a fontosságát
aláhúzni, - ha a sebkezelő anyagot gombaölőszerrel keverjük, mert a diófa sok
gombakártevője a sebeken át hatol be. Ha hosszabb idő elteltével ha a seb
beszárad, de a fa nem nőtte be, ismételjük meg a sebkezelést.

Az ültetés utáni első év hajtásnövekedése hazai viszonyok között elsősorban a
csapadékhiány és az öntözés hiánya miatt nem szokott kielégítő lenni.
Magyarországon a legjobb ültetvényekben is a csemeték legalább 5 %-a ülve
marad, vagyis 3-5 cm-esnél nem fejleszt hosszabb hajtást. A második évben ezeket a csemetéket ajánlatos alaposan, 40-50
cm-re visszametszeni. Ezeknél gyakorlatilag egy évet késik a fejlődés.

Kaliforniában és Franciaországban 1-1,5-2 m-es növekedések tapasztalhatók alacsony visszametszés esetén, igaz, más
vízviszonyok mellett.

A második évben már válogatni lehet a hajtásokból. Vezérnek, tengelynek az uralkodó szélirány felé néző legfelső, vagy
legerősebben növő vesszőt válasszuk. Hagyjunk meg mellette lejjebb egy másik vesszőt is, ami az ellenkező irányba néz, ezt
egy évvel később távolíthatjuk el. Ezen kívül csak apró vesszőcskéket hagyjunk meg a törzsön, törzserősítés céljából.
Tősarjat ne hagyjunk a fán.

Lengyeltótiban nem így csinálják, lehet, hogy az ő módszerük jobb. Az első néhány évben nem szedik le az alsó
oldalhajtásokat, csak visszacsípik a végüket 40-50 cm után. Ezáltal nő a lombfelület, erősödik a fa. Úgy fogalmaznak, az alsó
ágakat csak akkor vágják le, ha a korona a magasba ért. De kérdésként marad meg bennem, hogy gyomtalanítási
szándékkal hogyan tudnak a fa közelébe menni géppel és kézzel.

A harmadik évben is be kell tartani az általános metszési elveket. Koronaalakítás, törzserősítés.

Metszés előtti és utáni állapot egy harmadik éves diófán, amely az első két évben jól fejlődött. 

 

Gazdája a koronaszerkezetet szépre, megfelelőre alakítja. Még mindig sok a megmaradt ág, de egyszerre nem is szabad
többet lemetszeni. Talán még ennyit is sok volt egyszerre, lehetett volna jövőre is hagyni. A törzserősítő - helyesen -
megmaradt. A vesszők végeinek visszavágása is kérdéses, szükség volt-e rá, ilyen messziről nem látszik, hogy mennyire
voltak beérve. Ebben a korban és később is a beéretlen vesszővég már nem akkora gond, ha a fán marad, mint az első
metszéskor, amikor a törzset kell elindítani. A leszáradó vesszővégeket a vegetációs időben is alakítani lehet.



Másik példa, ugyancsak a második év utáni metszésre: 

A későbbi, nevelési években a metszéssel arra törekedjünk, hogy alulról egyre följebb föltisztítsuk a törzset, de a
lombfelületnek mindig csak legfeljebb negyedét-ötödét távolítsuk el. Törzserősítőnek mindig a legvékonyabb vesszők közül
hagyjunk néhányat, ha vannak. Vágjuk ki továbbá a vezér konkurrensét, alsó részen pedig az igen erősen oldalra nyúló
ágakat, valamint a sérülteket. És ha jelentkeznek tősarjak, azokat is.

Tisztelt diótermesztő Kollégám, a kezdő diótermesztők nincsenek tisztában a diófa metszésével. Önnek való feladat, hogy
hasonló metszési bemutatót hirdessen az érdeklődőknek, mint amit a kínai képen látni. Egy metszési bemutatóért a kezdő
Kollégáink nem fognak Kínába menni. 

A tervezett szabad törzsmagasság elérése után általában nincs szükség alakító beavatkozásra, a diófa természeténél fogva
szép, arányos koronát nevel. Mondják, hogy néhány vázág kinevelése is szükséges, de úgy gondolom, ezt már a diófára
bízhatjuk. A leendő vázágak kiválasztását nem kell elsietni. A koronában lévő ágakat is csak fokozatosan ritkítsuk, hadd
erősödjön a fa.

A kívánatos vázágak számát Magyarországon 3-ban határozzák meg, elsősorban a gépi rázás céljából. A vázágak
kialakítása során az legyen a fő szempontunk, hogy a törzsről egy helyen csak egy vázág induljon, mert az azonos
magasságban induló vázágak idősebb korban erősen hajlamosak a letörésre. A vázágak eredési helye között legalább 20 cm
legyen, de lehet 40 cm is. Ha erős központi tengelyű diófánk van, a központi tengely kivágásával se kell sietnünk, feljebb egy
második ágemelet is indítható róla, ráérünk azután kimetszeni. A második ágemelet indítását se siessük el, az első ágemelet
fölső ága fölött 1 m-rel indíthatjuk a következőt. Spanyol szaktanács szerint is 5-10 vázág legyen a diófa törzsén, 1,5-3 m
között eredeztetve.

Ami pedig a vázágak irányát illeti, felülnézetben a 120°-os elhelyezkedés a célszerű, ekkor egyensúlyban van a korona.
Oldalnézetben pedig nem kell ragaszkodni a ferdén felfelé növőkhöz, a vízszintesen indulók is jók, mert később úgyis felfelé
fognak kanyarodni.



A szép, egyensúlyban lévő korona elérése érdekében a vázágak indulásától kezdve öt éven át irányítsuk a vázágakat
olymódon, hogy a vázág végén lévő vesszőt évente kissé visszavágjuk, és az előjövő hajtásokból a legmegfelelőbb irányút,
erősségűt hagyjuk meg.

És még egy megjegyzés a neveléskori metszéshez: Ha a fiatal diófa törzsén vagy fontos vázágán két, egyformán szépen növő
vessző igen hegyes szögben ágazik szét, bármennyire is sajnáljuk, az egyiket mindenképpen le kell metszenünk, akkor is, ha a
megmaradt vessző eredésénél nagy seb keletkezik is. Azért kell lemetszenünk, mert a következő néhány évben nem is kell
hozzá vihar, elég egy erősebb szél vagy egy nagyobb eső, és már szét is hasadt. Így: 

Kaliforniában a diófáknak központi tengelyt, mint mondják, vezérágat igyekeznek nevelni, ami magasra törhet. Később a
központi tengely kiszedhető, 4-5 vázág („oldalvezér”, mint ott mondják) veszi át a feltörekvő, koronatartó szerepet. A törzset
ideális esetben 2 m magasságig kopaszítják fel, hogy a gépi talajmunkának és rázásnak semmi akadálya ne legyen. Bár látni
sok, rövidebb törzsű, géppel rázott termőfát is.

Franciaországban többféle metszési módszert is alkalmaznak, a különböző körülmények közötti ideális módszer megtalálása
jelenleg is kutatási feladat, a creyssei kutatóállomás fiatal kutatói foglalkoznak vele.

A hagyományos, csúcsrügyes diófajták a francia kutatók szerint nevelhetők központi tengelyes formára, vagy akár kehely
("gobelet") formára egyaránt, ahol nincs központi tengely, hanem néhány egyenrangú vázág alakítja a koronát.

A kehely-forma a nagyüzemi, a vázágak betakarításkori rázására berendezkedő ültetvények koronaformája. A kehely-forma
kialakításának ábrája: 

Külön kérdés a sövénynek nevelt, oldalrügyes fajták metszése, amit később fogok említeni, ezeknél a fajtáknál egyértelműen
a központi vezéren alapuló koronaszerkezet kialakítása a cél. Ennél a művelésmódnál nem szabad erős oldalágak
kifejlődését megengedni. Ezért már a nevelő metszés során az erősen induló oldalhajtásokat meg kell gyengíteni.

1. A kiültetéskori metszés alkalmával, amikor alacsonyan metsszük el a vezért, a metszés helyétől lejjebb helyezkedő
erős rügyeket nem szabad engedni megindulni, a kép szerinti fejlett rügyet le kell metszeni. Ezzel a csemetét arra bírjuk,
hogy már a kiültetés utáni első évben oldal-elágazásait a fejletlenebb rügyekből, alvórügyekből indítsa, ezzel több



elágazása induljon, termőre forduláskor nagyobb felületről kezdjen teremni. 

2. Ha a júniusi intenzív hajtásnövekedés idején egyes hajtások feltűnően gyorsabban fejlődnek, mint a többi, 20-30 cm-es
hajtáshossz elérésekor a túl erős hajtások visszacsípése esedékes, a kép szerint. 

3. A nyár közepétől augusztus végéig alkalmazhatjuk az erősen növő oldalhajtások kézi lehajlítását, a fásodni kezdő
hajtások "megroppantását", gyengítését, bár ez már második-harmadik éves feladat. A következő képen a
munkaművelet látható, a rákövetkezőn pedig ezeknek a hajtásoknak a következő téli alakja. 

 

Tehát így kell indítani a sövénydió nevelését. Termőkori metszéséről kicsivel lejjebb.

Előfordul, hogy egy-egy viszonylag fiatal diófa - vízkár, gombakár miatt - kipusztul, és a tövéről előtörő, gyorsan növekvő
sarjak 1-2-3 éves csemeteként viselkednek. A különbség ilyenkor annyi, hogy az eredeti fa gyökérrendszere nagyobb, mint



ami a sarjak táplálásához szükséges, ezért igen erős a növekedés, és rengeteg a hajtás, a vessző. 

Ilyenkor erősebben is belenyúlhatunk a metszéssel a fa alakjába.

Végül egy elrettentő hazai példa a metszési elgondolásokat nélkülöző törzs- és korona-alakításra egy öreg, valaha állami
gazdasági diósból: 

Metsszünk tehát meggondoltan, mert különben így járunk.  

Termőkori metszés



Mottó: 
„Sötét sűrű lombja van az öreg diófának” 
(népdal)

Ha az alakító metszés évein túl vagyunk, termő korban -
ellentétben a legtöbb gyümölcsfával - a diófa nem igényel termő
metszést, annál is inkább, mert termő rügyei a vesszők végein
vannak. (Más kérdés a sövénydió, de ilyen nálunk még nincs.)

Más gyümölcsfajokkal foglalkozó gyümölcsészek rendszeresen
hiányolják (irígylik?), hogy az összes többi gyümölcshöz képest
a diófán miért nem alkalmaznak termő metszést. És azt is
hiányolják, hogy fitotechnikai kísérleteket se végeztek még a
diókutatók, vagyis a nyári és téli visszametszéssel miért nem
törekednek több elágazásra, amelyek talán több termésre
vezetnének.

A diótermesztők nem hiányolják a termő metszést, ismerve annak hatalmas munkaigényét, és ismerve a diófa magasságát.

Az viszont biztos, hogy korona rendszeres ritkítását nagyobb terméssel hálálja meg a diófa. Ilyenkor a sérült, a gyengébb
ágakat távolítsuk el, és arra törekedjünk, hogy a korona minden része kellő fényt kapjon. A rendszeres ritkítást úgy értsük,
hogy termő korban ha három évenként alaposan megritkítunk egy fát, az kielégítő. 

A kellő fényt pedig - ha diófánk nem szétterülő vagy laza gömb koronájú, hanem feltörekvő, kúpos, - úgy érjük el, hogy a
központi tengelyt megfelelő számú oldalág, oldalvezér fölött kivágjuk. És a korona ritkítására törekszünk. A sűrű lombú,
belülről sötét, terméketlen korona nemcsak kevesebb termést produkál, hanem a levelek is kisebbek, betegebbek lesznek. 

Vannak természetüknél fogva laza koronát nevelő diófák is, azokkal természetesen nem sok ritkítási gondunk lesz, ritkítási
beavatkozás nélkül is szépen fognak teremni. 



Viszont vannak elsűrűsödő koronát nevelő diótípusok, nálunk jellemzően ilyen az egyik legfontosabb alapfajtánk, az A-117-
es, amelynek koronájában sok, egymással versengő, sűrűn felfelé törő ág nő. A következő képen metszés után látható egy
diótermesztő kolléga 14 éves A-117-es ültetvénye. Látható, erősen kellett metszeni, ágakat kiszedni, és még így is sok
metszenivaló maradt a következő évekre is. 

Francia diótermesztők úgy tartják, a termőkorú diófa akkor van jó termőegyensúlyban, vagyis akkor egészséges, akkor tud
hosszú időn át megfelelően teremni, ha az évenkénti hajtásnövekedés 20-30 cm-es. Figyeljük tehát diófáinkat, és ha azt
tapasztaljuk, hogy az egy éves vesszők ennél rövidebbek, ritkítás, metszés útján is avatkozzunk be, és természetesen nézzük
meg a tápanyag- és vízellátottságot is.

Ameddig felérjük, helyes, ha a korona belsejében árnyékban lévő, apróbb vesszőket kiszedjük, mert megelőzzük ezek
természetes elhalását, késleltetjük a farontó gombák megtelepedését. Amit így sem tudunk elkerülni, de mégis. És ki kell
szedni azokat az erősebb ágakat is, amelyek a vázágak fejlődését akadályozhatják később. Nem beszélve a töröttekről, a
sérültekről. Később vastagabb ágak kivágására is rákényszerülünk, ha a koronát ritkítani akarjuk. Jobb, ha metszési
beavatkozással gyorsabban hozzuk létre azt a laza, megvilágított koronaformát, amire egyébként természetes útaon maga a
diófa is törekszik, a korona belsejének vékonyabb majd vastagabb ágainak fokozatos leszáradásával.

És törekedni kell a sebhelyek kezelésére is.

Talán november az az időszak, amikor a legkevésbé nedvedzik a diófa. De ez így nem teljesen pontos, mert fagyos reggelen
nem, de ha napközben melegszik, már folyik a diófa nedve. Annyira, hogy a sebkezelő kenőanyag sehogyse marad meg a
seben. 



A termőkorú diófa koronájában szükséges ritkítást K. J. Maurer német szakértő véleményével is alátámasztom:

"A fa életkorának növekedésével és a korona nagyságának növekedésével egyre emelkedik a korona térfogatának az a
része, amely nem terem gyümölcsöt.
A "természetes" korona olyan sűrű lombtetőt képez, hogy nem hatol be a korona belsejébe annyi fény, amennyi a
termőrügyek képződéséhez kell. Már 15 éves korban a korona térfogatának 50-80 %-a teljesen meddő. Kizárólag a
külső és a legfelső koronafelületen van termés, ahol elegendő a napfény.
A korona életkorának előrehaladásával sokasodik az elhalt, haldokló, vegetáló gyenge hajtások száma a korona
közepén, a vázágak teljesen felkopaszodnak.
Ahogy a napfény egyre jobban kiszorul, úgy csökken a gyümölcsök minősége, különösen a nagysága. Amennyiben a
korona középárnyékában fejlődnek is gyümölcsök, úgy azok 50 %-kal kisebbek, mint a korona-felületen levők.
A diófánál a túl gazdag termés vagy az asszimilációs felület és a gyümölcsszám közötti rossz arány ugyanolyan
hátrányos hatású a gyümölcsminőségre, mint más gyümölcsfajoknál. Ez is egy ok arra, hogy a diófát fokozottabban kell
metszeni."

Kaphatók 5 m hosszúságra kihúzható metszőollók, ezekkel elég magasan dolgozhatunk. Feltéve, ha nincs emelőkosaras
gépünk, ami nem valószínű. 

Külön téma az ifjítás is. Ifjítani akkor kell, ha károsodott, például fagykáros a fa. Ilyenkor a vázágak 1/3-ának eltávolítása
után kapunk megfelelően növekvő új hajtásokat, vesszőket, ágakat. ritkított, ifjított koronájú diófa: 



A diófa metszése kézi munka, és hazai viszonyok között a lemetszett vesszők, gallyak, lefűrészelt ágak összeszedése is az.

   

 

A dióültetvény megtervezése

Mottó: 
„Álmodj diót, mogyorót” 
(Gyerekmondóka)

A magyarországi diófa-állomány főleg szórvány diófákból áll. Ezek adják a diótermés túlnyomó részét és a házi
diófogyasztást. Csak helyeselni lehet a magyar nép bölcs szokását, hogy szinte minden kertben áll legalább egy diófa. 

A házikerti diófa telepítése nem igényel tervezést. Egyedül azt vegyük figyelembe, hogy a diófa nagy fa.

A fának nagy korában is legyen kellő helye. Oldalirányban is minden irányban, de főleg fölfelé.

Például ez a diófa csak 3,5 m-re esik a közforgalmú úttól. Látjuk, hamarosan le kell vágni az út felé induló ágait. 



Villanyvezeték alá, közelébe semmiképpen ne telepítsük! Belterületen se: 



Tehát nemcsak Törökbálinton és Jászberényben, hanem vidéken, tanyán se! 

És külterületen, magasfeszültségű vezeték alá se!

A diófa gyökerére is gondoljunk! Oda ne ültessünk diófát, ahol a későbbiekben vízvezetéket vagy szennyvízelvezető csövet
fogunk fektetni. A következő 50-60 évben.

Ezt szereti a diófa, ha minden irányba nőhet: 



Valóban látni ilyent, hogy a szántóföldön egy diófa áll magában. Csak az a probléma, hogy a traktorral ki kell kerülni.

Tisztelt traktoros Kollégám, így kell ezt csinálni, ahogy Ed Buziak összeállítása mutatja. Elmegyünk a diófáig, és akkor
állunk meg, amikor a permetezőgép eléri a diófát. Ugyanazon a nyomon tolatunk vissza, és akkora sugárban kerüljük ki a
diófát, amekkora a kinyúló keret. Amikor beálltunk újra az egyenesbe, visszatolatunk pontosan a dióáig, és akkor
kapcsoljuk be a permetezőt. A diófára vigyázunk a legjobban. 

Itthon is, külföldön is elterjedt szokás a szőlőskertek végébe, szélére diófák telepítése. Nagyon helyes szokás. A szőlőmunkás
a diófa alatt találja meg déli árnyékát, a szőlősgazda pedig saját termésű dióját kóstolhatja borához. 

  



Szőlőskertek diófával Franciaországban, Bordeaux mellett: 

A diófák kisebb, néhány darabos csoportját úgy helyes telepíteni, ha a fák egyenlő oldalú háromszögeket alkotnak. Ha van
helyünk, 10 m-nél nagyobb legyen a fák távolsága.

A diófákat fasorba is ültethetjük, például birtokhatárra. 

És mit csináljon az a gazda, akinek hosszú, keskeny parcellából áll a földje?

Örüljön. Egy sor dió, egy fasor létesítésére ideálisak a feltételei. A diótermő diófának fény kell. Fasorban, főleg ha nem túl
sűrű a fasor, ideálisak lesznek a korona fényviszonyai, akármelyik égtáj irányába nyúljon is a parcella. A fasort eső után
átfújja a szél, a lombozat hamar megszárad, a gomba- és a baktériumfertőzés nem terjedhet, ha benne is van a lombozatban. 



A mezőgazdasági termelésből kieső, apróbb területek jól hasznosíthatók diófákkal. Leginkább faanyagtermelési célra, de
diónak is. Ilyen esetben természetesen nem beszélhetünk komoly diótermő ültetvényről, mert a termésmennyiségünk nem lesz
akkora, hogy kereskedők komolyan vegyenek minket, de aki kis tételben meg tudja oldani az értékesítést, nyugodtan
megcélozhatja ilyen helyen is a diótermelési célt. A többieknek inkább a diófaanyag-nevelést ajánlom ilyen esetben.

Félreeső területen: 

Eddig csak a szántót, szőlőt, gyümölcsöst és a házikertet említettem, mint a diófa szóbajöhető termőhelyét. De ne
feledkezzünk el a legelőről se! Nagy melegben nagyon jól esik a teheneknek néhány diófa árnyéka. Itthon a szatmári síkon
lehet legelőre telepített diófákat látni. De ne intézzük el a kérdést annyival, hogy ez csak felsőtiszai sajátosság. Nézzünk körül
Svájcban, a Genfi-tó keleti végénél, és ott ugyanúgy megtaláljuk a diófákat a legelőn, mint Szatmárban. Vagy
Franciaországban. És állítólag Kínában is.

 



Ha gyepes, fűtermő területet nem legeltetünk, hanem fűtermését szénaként hasznosítjuk, az ilyen terület is jó a diófának, ha
az egyéb termőhelyi szempontoknak megfelel. Franciaországban - a stílus hazájában - stílszerűen jellemzően franciaperjéből
készítenek szénát füves-diófás ligetekben. 

Hazai példa is van a dióskert fűtermésének bálázására, takarmányként való hasznosítására: 



Úgy kerek a legelő és a diófa kölcsönhatásának vizsgálata, ha az utolsó lehetőséget is megemlítjük, erre is van példa. Az
üzemszerű dióültetvény területén nőtt fű legeltetésére. Például juhokkal. Nemcsak Amerikában, amit a kép mutat, hanem
itthon, Tiszakóródon is. Lovak és tehenek is tarthatók a diósban. 

Sőt. A diótermesztés és az állattenyésztés lehetséges kapcsolatát hazai példa is mutatja. Telepítsük körül dióültetvénnyel az
állattenyésztő telepeket, amint azt Kaszaperen és Kevermesen is látni. A telepek körüli fásítás ha elöregszik, váltsuk le
gyümölcstermő diófákkal. Nagy előny, hogy művelésből kivett területet hasznosíthatunk. 

 



Ennél a módszernél egy előzetes talajvizsgálat mindenképp ajánlott, főleg ott, ahol korábban trágyakazal állott, vagy ahova
hígtrágyát engedtek ki. Nincs rá bizonyíték, csak tapasztalaton alapuló gyanú, hogy a talaj szennyezett lehet. Vagy a diófa
nem nő meg rajta, vagy a termésben, a dión belül látható szokatlan elszíneződés.

Lehet a diótermesztés sikeres köztestermesztés mellett? Ezt a kérdést járta körül Anne Oosterbaan kutató és Huub Schepers
diótermesztő, holland viszonyok között.

Főleg a diófák életének első öt évében nagy luxus lenne holland viszonyok között a terület terméséről lemondani.

Hollandiában pázsitfüvek, gabonák, zöldségek, dísznövények jöhetnek számításba.

Nincsenek irodalmi adatok arra, hogy a diófák és más haszonnövények együttes termesztéséből milyen előnyök vagy
hátrányok származnak. Azt ajánlják, figyeljük az ismert diófák alatt, illetve közelében növő növényeket, így állapíthatjuk
meg, a mi vidékünkön mely növények bírják a diófa közelségét, és nem károsodnak a diófa juglonjától. De vannak előnyös
kölcsönhatások is. Néhány példát mindenképp találunk, ha körülnézünk.

Például Hollandiában 1996-ban valaki létesített egy másfél hektáros bio-dióültetvényt, mogyoró és varjútövis köztessel. A
varjútövis termését erdei gyümölcsként adja el. Lének, lekvárnak, bornak egyaránt jó, ha nyersen ehetetlen is. A diófa
biztosítja számára az erdei körülményeket. Közöttük a mogyoró is jól terem.

A holland kutatás eredményeként leginkább a legelőre ültetett diófákat ajánlják, ha valaki köztestermesztéssel kíván
foglalkozni. Az ország déli részén Buccaneer és Broadview fajtájú diótermő fajtadiókkal jelenleg is végeznek ilyen kísérletet.
A fákat 10 m-nél távolabb, de legfeljebb 20 m-re ültetik egymástól. Nem a diótermés a lényeg, hanem a köztes fűtermés,
aszerint értékelik a kísérlet sikerét. A diófák egyedi törzsvédelmet kapnak, a legelő állatok miatt. Összehasonlítják a
juhászatot, a tehenészetet és a lótartást. Mindegyik esetben a fűtermés értékét emelik ki, akár a diófák tízéves koráig is.

Búzavetést gyakran látni a dióültetvényekben, a diófák között. Más egynyári növény is előfordul, például kukorica: 



De érdekesebb a tartós társítás.

Nagyobb házikertben vagy külterületi gyümölcsösben a diófákat más gyümölcsfélékkel kombináltan is ültethetjük. Ha abból
indulunk ki, hogy mintegy 15 év kell ahhoz, hogy nagy fákká fejlődjenek, természetes a következtetés, hogy a leendő
dióskertet addig más gyümölcsökkel hasznosítsuk.

Délebbi országokban, például Olaszországban naranccsal való besűrítést is látni. Az olajfa ugyan még a diónál is hosszabb
életű, de azt is vegyítik a dióval. Olaszok is, görögök is. Kréta szigetén hivatalosan is ajánlják ezt a módszert. Kiemelik, hogy
a magas diófák között jobb a mikroklíma, nemcsak az emberek és az állatok, hanem az olajfák számára is. 

A besűrítés céljára nálunk is kiválóan megfelel a meggy, a sárga- és az őszibarack. 



Cseresznyét is ajánlanak, bár annak szerintem túl nagy a fája. De málna, ribizli, sőt földieper is számításba jöhet. Alma azért
nem jó, mert érzékeny a juglonra.

A mogyoró viszont nálunk is jó. 15 év alatt leterem, amire a diófáknak szükségük lesz a megnövelt tenyészterületre. És
vannak olasz betakarítógépek, amelyekkel a mogyoró ugyanolyan jól összeszedhető, mint a dió. Ezért is gyakori arrafelé a
dió mogyoró köztessel.

Nagyon jó megoldás a kiöregedő, néhány éven belül kivágandó szőlő betelepítése dióval. Amíg a szőlő terem, a diócsemeték a
sorában szépen növekedhetnek.

Ugyanez vonatkozik a kiöregedett gyümölcsösre is. Annál inkább ajánlott ez a módszer, mert sok gyümölcsös már be van
rendezve öntözésre. A következő két képen öreg sárgabarackosba telepített fiatal diófák láthatók. 

 

A diófákkal vegyes gyümölcsöskert nem mai találmány. Tisztelt irodalmár Kollégám is meg tudja erősíteni, hogy már



Stendhal is írt róla a Vörös és feketében: "Nyolc vagy tíz gyönyörű diófa volt a gyümölcsöskert végében; hatalmas lombjuk
80 láb magasra nőtt."

De egyről ne feledkezzünk el, tisztelt tervezgető Kollégám! A dió dióval is sűríthető. Sőt, ha az ültetvényben kipusztulás van,
pótolható is. De nemcsak fiatal ültetvényben. Idős fák is pusztulnak, kivágásra kerülnek.

A helyük ne maradjon üresen, ültessünk a helyükre csemetét! Így idővel változatos állományú dióligetünk alakulhat ki, amint
az alábbi, franciaországi képen is látszik. Az állomány vegyes korú, folymatosan újul, gyakorlatilag dió-monokultúráról
beszélhetünk. 

Hasonló megoldással találkozunk, bár szervezettebbel, Lengyeltótiban. Amikor a ritkítás után maradt faállomány is
kiöregszik, egyes sorokat egyben telepítenek újjá. A diófát itt is diófa követi, mint a francia példában. 



És mostanában már a megmaradt sorokból is ki kell vágni egyes fákat. Valóban vegyes korú állomány alakul ki. 

Tisztelt tervezgető Kollégám, ha komolyabb ültetvényben gondolkozunk, először is azt kell megtervezni, tervezzünk-e diót
telepíteni! A válasz sokféle lehet, mert a legtöbben abból indulunk ki, hogy a dió - ültevényben is - túlél minket, és majd jó lesz
az unokáknak. De. Ha mi vidéken élünk, az unokánk is ott akar-e majd letelepedni, és folytatni akarja-e diósgazda-
foglalkozásunkat, avagy városon, talán külföldön találja-e meg jobb megélhetését.

Egy-két diófa telepítése nem pénzkérdés, jövedelmezőségi szempontok nem jönnek számításba.

Többszázas nagyságrendű telepítés még nem nevezhető komoly ültetvénynek, de többezres már igen, ahol nagyon nem
mindegy, hogy megéri-e a telepítés és a sokéves ápolás költsége a majdani várható eredményt. 



A következőkben ezért az esetleges nagyobb telepítések költség- és jövedelem-viszonyait próbálom körbejárni.
Természetesen minden diósgazda, minden termőhely és ültetvény helyzete más. Mindenkinek magának kell egy ilyen nagy
beruházás előtt elgondolkoznia és számolnia. Úgy gondolom, ez nem takarítható meg, és inkább tervezgetéssel,
számolgatással, az ismeretek összeszedésével teljen el egy-két év, mintsem hogy meggondolatlanul vágjunk bele egy nagyobb
beruházásba.

A helyes sorrend tehát először a diótermesztési ismeretek összeszedése, a megismert szakirodalom kritikus elemzése, saját
viszonyainkra adaptálása. Tehát nyugodtan gondolkozzunk, tervezgessünk évekig, és csak azután szánjuk el magunkat.

A második lépés annak megvizsgáltatása, hogy a tervezett terület alkalmas-e
dióskertnek. Ennek véleményezésére szak-laboratóriumot kérjünk fel. Meg kell
vizsgálják a talaj típusát, a mélyebb talajrétegeket, kötöttségét, kémhatását,
szervesanyagokkal (humusszal) és a legkülönbözőbb makro- és mikroelemekkel
való ellátottságát. Javaslatot kell adjanak a telepítés előtt esetleg szükséges
tápanyag-feltöltésre, talajfertőtlenítésre.

Ha ezután is kitartunk diótelepítési tervünk mellett, következnek a hivatalos
aktusok. Ha a tervbevett területen korábban nem volt gyümölcsös, valószínűleg
nem szerepel az országos gyümölcs-kataszterben. Fel kell vetetni. Az érdi kutató-
fejlesztő kht-nál lehet az eljárást elindítani. A területileg illetékes jegyzőtől
telepítési engedélyt kell kérni. Ha a jövőben még lesz telepítési támogatás, - amit
kétlek, - arra pályázni kell. Itt is elég sok követelménynek kell megfelelni. Ha
kerítést, öntözésberuházást, kiszolgáló épületet szánunk a dióskerthez, ennek mind
külön hatósági eljárási igénye van. Mindez sok-sok hónapot - évet - igényel. Nem
baj, mert a szükséges szaporítóanyagot is legjobb több évre előre megigényelni és
leelőlegezni, hogy a szükséges időben rendelkezésre álljon. És az esetleg szükséges
feltöltési műtrágya, talajjavító anyag beszerzése is elhúzódhat.

Mekkora dióültetvényt tervezzünk létesíteni?

Hát, minél nagyobbat! Akkorát, amekkora földünk van, vagy amekkorát -
lehetőleg egy tagban - meg tudunk venni. Ha árutermelő ültetvényben
gondolkozunk, véleményem szerint kicsiben nem szabad gondolkoznunk. A hazai átlagos ültetvénynagyság jelenleg 3 ha. Ez
nem lehet gazdaságos. Az árutermelő diósnak annyi nagyértékű beruházás-igénye van (traktor, munkagépek, a
növényvédelem és a betakarítás gépei, a dió mosásának, szárításának, áruvá készítésének gépei, öntözőberendezés, stb.), ami
csak nagyobb területen térül meg. Magam - közel 11 hektáros gyakorlattal - gépesített családi méretként a 20-30 hektár
területű dióültetvényt tartom ideálisnak. Erre már lehet gépesíteni, meg is térül. Üzemi árutermelő ültetvényként pedig ennél
nagyobbat.

(Csak zárójelben jegyzem meg, biztos forrásból jutott tudomásomra, hogy egy vállalkozó Moldáviában 3500 hektáros
dióültetvény megvalósításán fáradozik. Hazai viszonyok között az 5000 hektáros diós nagyüzemet tartom elfogadható felső
határnak.)

Külföldön látni egészen apró dióültetvényeket is, akár néhányszáz négyzetmétereseket is. Ha valaki kiegészítő jelleggel,
csekély árutétellel akar diót termelni, azt is lehet. De nem lesz árualapja, a kereskedők nem fogják komolyan venni,
csekélyke áruját vagy el tudja adni, vagy nem. Az ilyen apró ültetvényeknek olyan célja lehet, hogy a más célra nem alkalmas
kieső területeket hasznosítsa a gazda, és ezeken a darab-földeken például diófaanyagot termeljen. Ilyen művelésmódot lehet



látni Olaszországban Nápoly környékén, ahol eleve faanyagtermesztési céllal mintegy 2 m-es magasságban oltják csak be a
magoncot - a végleges helyén - nemes, diótermő fajtával. A törzs jó lesz faanyagnak, a dió csak alkalmi ráadás.

Jelenleg (2002) a magyarországi dióültetvények ültetvénynagyság szerinti megoszlása a következő:

Ültetvénynagyság .....Összterület, ha 
25 ha-nál nagyobb .......800 
20-25 ha ................250 
15-20 ha ................300 
10-15 ha ................320 
.6-10 ha ................380 
..3-6 ha ................450 
..1-3 ha ................450 
1 ha-nál kisebb .........200

A dióültetvény térállását, a sorok irányát és hosszát jóelőre tervezzük
meg. A sorok égtáj szerinti irányának nincs jelentősége. A
leghelyesebb, ha a sorok a terület hosszabb oldalával párhuzamosak,
legalább az egyik telekhatárral. Fontos viszont a sorok hossza a - fejlődéskori és termőkori - gépi munkák elvégezhetősége
szempontjából. Ha a terület 500-600 m-nél nem hosszabb, nem indokolt a sorokat keresztutcával megbontani. Ha hosszabb,
400 m-enként ajánlanak keresztutat. A sorirány, a kötés és a talajfelszín gyommentes állapotban tartásának követelménye
összefügg. Ha öntözőcsövek nem gátolnak, a talajművelés vagy fűkaszálás keresztben is végezhető. Ha füves a terület
felszíne, szóba jöhet az egyenlő oldalú háromszöges kötés is, ami a diófa kör-alapterületű koronájának leginkább megfelel, a
területet a legjobban használja ki. Sűrűbb ültetés esetén ez esetben 15-20 év után minden második sort szedjük ki, majd
néhány évvel később a megmaradt sorokban minden második fát. Ekkor újból helyreáll a kör-alapú koronának leginkább
megfelelő térállás. A sorok hosszának és a telekhatártól való távolságának tervezésénél gondoljunk arra, hogy a traktornak
a sor végén meg is kell fordulnia.

Akinek már van gyümölcstermelési tapasztalata, egy nagy hátrányát és két nagy előnyét fogja tapasztalni a diónak más
gyümölcsökhöz viszonyítva. Hátránya, hogy a dióliget egy jó évtizedig nem fog érdemi bevételt hozni. Addig csak költségek
vannak, amik kérdéses, hogy mikor térülnek meg, ha megtérülnek. De előnye, hogy a diósgazda életében gyakorlatilag nem
kell számolni az újratelepítés költségeivel, az ültetvény termőre fordulásától a gazda élete végéig teremni fog.

A másik nagy előnye az értékesítés. Aki már termelt valamilyen gyümölcsöt, az tudja, milyen kiszolgáltatott a termelő
helyzete a gyümölcs értékesítésekor. A felvásárló, a kereskedő diktálja az árat, és örülni kell, ha gyümölcsünket el tudjuk
adni, mert az őszibarack, a kajszi, a szilva, a meggy, stb. másnap-harmadnap már semmit nem ér. Még az alma, ami hűtőben
tavaszig-nyárig is eláll, hűtőből kivéve erősebben folytatja az érést, és rövid időn belül romlásnak indul. El kell tehát adni,
ahogy veszik. Mindezekkel szemben a dió szárítás után károsodásmentesen eláll egy évig is - hűtési költség nélkül, - van
időnk az árura vevőt találni.

És jelenleg a dióból nincs túltermelés, a világ legnagyobb dióimportőre, a német piac itt van a szomszédunkban.

A diónak van piaca. De miért van?

Azt hiszem, a helyes választ Poór József fogalmazta meg. Szerinte azért, mert a diótermesztés nehéz ágazat, ezért kevesen
szánják rá magukat.

Szociológiai tanulmányt érdemelne, hogy Magyarországon kik foglalkoznak diótermesztéssel. Azt hiszem, igen meglepő
eredmény, igen vegyes összetétel jönne ki, a hagyományos, kisparasztinak tekinthető, képzetlen rétegtől a magas végzettségű,
nagyüzemi gyakorlattal rendelkező agrár- és kertész-szakembereken át a mezőgazdaságon kívüli vállalkozásokból
jövedelmet szerzett, a diófát befektetésként kezelő, a diófát szerető rétegig. Ez utóbbiak közül ismerek kereskedőket,
elektronikai szakembereket, külföldön dolgozókat is.

Franciaországban már volt ilyen felmérés. Ott a diót 90 %-ban főhivatású diótermelők termesztik. Egy részük kisebb
mellékjövedelemmel is rendelkezik, de nagy általánosságban kijelenthetjük, hogy a francia diótermesztők a dióból élnek meg.
És jobban, mint mi.

Konkurencia-elemzés: A kaliforniai diótermelők már most is tarolnak, Európában is. Termésátlagaik a magyar átlagoknak
legalább a háromszorosa. Dehát gyakorlatilag a világ túlsó végén vannak, a szállítási költség - és idő - figyelembevételével a
német piacon versenyképesek tudunk lenni. A török és a kínai dió bár olcsó, még szállítással is, de rossz minőségű, és csak
arra kell ügyelni, hogy nehogy a kínai diószállító hajó hamburgi érkezése után közvetlenül akarjunk mi is eladni, mert akkor
alacsonyak az árak. A török diót a nem kielégítő tisztasága miatt nem látják szívesen a német piacon. Törökország ugyan
dió-nagyhatalom, de inkább a mediterrán térséget, az arab piacot látja el.

A francia diónak - különlegesnek mondott, de a magyarnál gyengébb minősége miatt - nimbusza van. Az biztos, hogy jó áron
kel el, de több megy belőle az angolokhoz, mint a mi német és osztrák célpiacunkra. A román és a moldáv dió nagy
konkurenciát jelent, de a románnak lényegesen rosszabb a minősége. Az olasz diótermelés pedig nagyon visszaesett, és az
olaszoknál a belső fogyasztás is nagy, az exportpiacon nem versenyezhetnek.



Most már, az Európai Unióban, újabb pozitívummal számolhatunk. Jelenleg már az Unió belső diótermelőinek
tekinthetjük magunkat. Az Unió a saját termelőit védi a külső beszállítókkal szemben, és bár a dióból nincs
túltermelés Európában, a belső termelő helyzete mégis biztosabb, mint aki kívülről akar diót behozni. Már tavaly
is előfordult, hogy - más okok miatt - amerikai árukra többletvámot vetett ki az Unió. Ez az intézkedés -
mellékhatásként - a kaliforniai diót egy időre megdrágította az európai piacon. Ilyen intézkedés a jövőben is
előfordulhat. Az olyan nagyobb beszállítók mint Moldávia, egy ideig még piaci hátrányban lesznek a magyar dióval
szemben, és az amerikai dióra jelenleg is 10 %-os vám van érvényben.

Számolnunk kell a délkelet-európai diótermelők konkurrenciájával, nemcsak az ukrán és szerb, hanem a már uniósnak
számító román és bolgár dióval is. Ezekre mindegyikre jellemző a gyenge minőség, továbbá az olcsó munkabérek miatti
alacsony ár. A német piacon árleszorító hatásuk jelentős, rájuk hivatkozva a német kereskedők a mi minőségi diónkat se
kívánják megfizetni. Pedig diónk versenyképes.

Bolgár házikerti dió: 

Mire alapozhatjuk, hogy a magyar dió versenyképes a német piacon?

Három tényezőre. Először is a nemesített magyar diófajtákra. Méretük nagy, az összes szelektált és keresztezett magyar fajta
átlagos mérete megüti az EU-szabvány szerinti extra minőséget. Alakjuk tetszetős, és ez a körülmény a fogyasztó választását
nagyban befolyásolja. A héjas dió színe és a dióbél színe világos, megfelel a fogyasztók igényeinek.

Hazai nemes dió: 

Másodszor a magyar dió minőségére. Köszönettel tartozunk a néhány, igazán nagyüzemi diós gazdaság vezetőinek, hogy -
exportra dolgozva - a termesztés és a feldolgozás során a minőségre mindvégig ügyeltek, és ezáltal jól bevezették a magyar



diót a német piacra. Mit is értünk minőség alatt? Amit az EU-szabvány ért. A német piacon megjelenő magyar dió minden
minőségi vonatkozásban megfelel az extra minőségnek.

A harmadik versenyképességi tényező pedig a koraiság. Erről nem tehetünk, ez természeti adottság és fajtaadottság. A
magyar dióból az első kamionok szeptember végén Németországban vannak, és ezzel előbb tudunk megjelenni, mint a
Grenoble-i dió, ahol a diókereskedés - rendeletileg - csak szeptember 25-én kezdődhet. A kaliforniai dió pedig október 10-e
után jelenik meg Németországban, ezen belül favoritjuk, a Hartley október 20-a után.

A dióültetvény megtervezése során egy kérdésről nem szóltam, szándékosan. A porzófákról.

Más gyümölcsfajoknál az ültetvény tervezését a termő és a porzó fák arányának tervezésével kell kezdeni. Na, a diónál nem.
Egészen a közelmúltig pedig minden szakmai ajánlás kevés porzófa telepítését is ajánlotta. Tíz éve, amikor a diótelepítést
elkezdtem, már csak 1 %-ot ajánlottak. Ma már vezető diónemesítőnk, dr. Szentiványi Péter - hosszú vizsgálatok után - azt az
álláspontot hirdeti, hogy hazai fajtáinknál nemcsak hogy nem szükséges, hanem káros is, ha a nővirágok nyílásával egy
időben pollent szóró diófák virágoznak az ültetvényben.

A dióvirág ismertetésekor utaltam a túlporzásra. A dió esetében ez a nagyobb veszély, nem a beporzás elmaradása. Egyrészt
hazai fajtáink nő- és hímvirágainak nyílási ideje egyébként is kis mértékben egybeesik. Másrészt a kárpáti diórassz többi
egyedére is jellemző, nemcsak a jelenleg köztermesztésben lévő hazai fajtadiókra, hogy bizonyos, kisebb százalékban
megtermékenyülés nélkül is fejlődik a nővirágból diótermés (ez az apomiktikus terméshozás).

Tehát én a magam részéről nem ajánlok külön porzófát. Egyébként is az az általános, hogy csemetehiány vagy más ok miatt
amúgy is több fajta kerül egyidőben eltelepítésre, és idővel pótlásként is kerülhet be más fajta. Már sok a pollen.

Dr. Szentiványi Péter ajánlotta a következő egyszerű módszert, amivel gyakorló diósgazdák vizsgálhatják, fellépett-e a
túlporzás miatti termésveszteség diófáik között.

Néhány fa alatt számoljuk meg a lehullott terméskezdeményeket május végén. És számoljuk (becsüljük) meg a fán lévő
terméskezdeményeket is. A kettőt vessük össze, és ha a hullás arányát túl magasnak tartjuk, pl. 30 %, gondoljunk a
túlporzásra. 

   

 

A termőhely kiválasztása.

Mottó: 
„Kicsi ker´be egy diófa, 
Diófának három ága” 
(Erdélyi magyar népdal)

Tisztelt Kollégám, a legelső kérdés az, hogy az a termőhely, ahova diófát szándékozunk ültetni, alkalmas-e diófának.
Válaszoljunk erre a kérdésre nyugodtan igennel, kapásból ne utasítsuk el a dióültetés lehetőségét, és csak utána kezdjük
részletesebben vizsgálni a talajt, a fekvést, a vízellátást, a fagyveszélyt. 



Igenlő álláspontunkat egyrészt Szentiványi Péter megállapítására alapozhatjuk, aki szerint ez a növény Magyarország egész
területén megtalálja életfeltételeit, másrészt pedig a gyakorlati tapasztalatokra. Az ország területén ugyanis nagy
közelítésben annyi diófa van, ahány házikert. Ha egy kertben nincs diófa, akkor a másik kertben kettő van, és ezen kívül a
külterületek, szőlők diófái pótolják a hiányzókat, végül az üzemi ültetvények diófaállománya már szinte csak ráadás.

Vagyis gyakorlatilag ahány házikert, annyi diófa, az ország teljes területén.

Magyarország területén az üzemi diósok is szétszórtan helyezkednek el, különböző termőtájakon. 10-15 ha-os vagy nagyobb
dióskertekből ugyanúgy több létesült Békés, Fejér, Heves, Borsod, Vas, Győr megyékben, mint az eddig hagyományos dió-
termőtájnak tekintett Szatmárban vagy az állami gazdasági, felülről parancsolt rendszerben diótermőtájjá vált Somogyban.

Azt javaslom tehát, a diótermesztési lehetőség elutasítása helyett keressük meg, teremtsük meg a termesztés feltételeit, legyen
szó kiskertről vagy árutermelő üzemről. 

Bár a diófa Magyarországon általában mindenhol jól megél, a legtöbb kicsi kertben is, mint a népdal mondja, az eredményes
termesztés érdekében tartsuk szem előtt a dió botanikai leírásánál a terület fekvéséről, a talajról, a vízigényről
elmondottakat! És tartsuk szem előtt, hogy hazai viszonyainkhoz a hazai fajták és magoncok, vagyis a kárpáti fajtakör
egyedei alkalmazkodtak a legjobban! Ezeknél nincs gond a téli fagytűréssel, a tavaszi kihajtás idejével.

Északibb vidékeken, például Dél-Angliában az is előfordul, hogy a tavaszi fagyok is rendszeresen veszélyeztetik a fiatal
hajtásokat. Nálunk ez a veszély kisebb, egy kihajtáskori, a csúcsrügyek kibomlásakor vagy virágzáskor jelentkező fagy
legfeljebb csak az azévi termést viheti el, a hajtásokat, a fát nem károsítja. Ezzel együtt is, akinek fontos a diótermés, tavaszi
fagytól kevésbé veszélyeztetett helyre ültesse diófáit!

Azért a tavaszi fagyveszélyt tekintve legyünk óvatosak. A potenciális fagyveszélyt tekintsük termőhelyválasztó tényezőnek. A



diófa ugyanis a hazai termesztett gyümölcsfélék legfagyérzékenyebbike. Még a kajszinál is érzékenyebb.

A hazai vadon növő fák közül az akác jellemzően fagyérzékeny a dió kihajtásának, virágzásának idejében. Ezért azt ajánlom
tisztelt tervezgető Kollégámnak, ugyan menjen már ki a leendő dióskertjébe még a dió eltelepítése előtt egy április végi-
májusi hideg éjszaka után. Akácfa mindenhol van az országban. Tekintse meg a leendő dióskert területén és környékén
akkor kihajtó akácfákat. Ha fagykárt lát rajtuk, gondolkozzon el a terület fagyveszélyességén.

A fagyveszélyesség dombos vidéken igen szembetűnő a völgyekben. Az említett akácfákon is megmutatkozik, de dióültetvényt
ért fagykárnál is szemmel látható, hogy a völgyből fölfelé a domboldalon meddig volt fagy. Talán a domboldalak délnyugati
oldala a legjobb.

Sík vidéken nincs hova lefolyjon a fagyos levegő, fagy után a diófán, az akácfán meglátszik, hány méter magasságig fagyott.
Diós gazdák - házikertekből is - tömegesen számolnak be olyan jelenségről, hogy az adott évben a diófa csak 3 vagy 4 m
fölötti részén termett dió. Ez mind a fagy következménye.

Kritikusan hideg teleken, amelyekből százévente három-négy biztosan előfordul nálunk, a mélyfekvésű, fagyzugos helyeken
kipusztulásig fajulhat a fagykár.

Völgyekben, ahol a viszonylag sűrűbb hideg levegő összefolyik a környező dombokról, nemcsak a fagyveszélyre kell
figyelnünk, hanem arra is, hogy az ősz kezdetén, amikor már hűl a levegő, a völgyekben heteken át jóval alacsonyabb a
hőmérséklet, mint a környező területeken. Ez oda vezet, hogy lassulnak a diófa életfolyamatai, késik az érés. Ugyanaz a
diófajta, amely a domboldalon a fajtára jellemző időben érik, a völgyben később.

Hazánkban olyan gond sincs, - mint a diótermelésre kevésbé alkalmas északibb vidékeken, - hogy a dió ősszel ne érne be
biztonságosan. Bár a dió közel két hónapos érési ideje alatt nálunk is előfordulnak jellemzően korán vagy későn érő
változatok, a hazai elismert fajták érése nem mondható későinek, a dió érése általában még olyan időben megtörténik,
amikor jól be is takarítható.

Ebben a kedvező helyzetben elévülhetetlen érdemei vannak a hazai diónemesítőknek, élükön Szentiványi Péter bácsival, akik
1950 táján kijelölték a diónemesítés szempontjait, és ezekhez a szempontokhoz következetesen ragaszkodtak a későbbi
évtizedek nemesítő és fajtakipróbáló tevékenysége során.

Ma már szinte elképzelhetetlen, de tessék csak elképzelni, 1950-ben a kukorica betakarítása még nem volt gépesítve
Magyarországon, és kizárólag az embert gyötrő kézi kukoricatörési módszert alkalmazták. A kukorica az egyik fő
mezőgazdasági kultúra volt akkoriban is, aminek a betakarítása ezerszer lényegesebb volt, mint az ugyanakkor lehulló dió
összeszedése. Ezért a diófajták értékelésének egyik fontos szempontja volt az érés ideje, az számított értékes fajtának,
amelyik a kukoricatörés - október - előtt beérett. Az eltelt ötven év alatt a kézi kukoricatörés megszűnt, de hála a
nemesítőknek, a diószüret se húzódik későre. A diószüret idején még bízni lehet a jó időben, az elismert fajtájú dió jól beérik
kedvezőtlen őszi időjárás esetén is. Az angolok pedig arra panaszkodnak, hogy nedves klímájuk alatt a diót nem sikerül
teljesen beérlelniük.

A kifejlett diófa helyigényes, erre ültetés előtt kell gondolnunk. Ha csak egyet ültetünk is, olyan helyet
válasszunk, ahol felfelé 25 m magasságig nem zavarja a növekedését semmi, nem közelít meg
villanyvezetéket, szélességben pedig ágai szabadon nőhetnek 15 m átmérőjű körben. Számítsunk arra, hogy
alatta más növény nem termeszthető, idős korára a fű is kiritkul alóla, és a nagy fának oldalirányban is
jelentős árnyéka van délelőtt és délután.

A diófa nagyobb koronája jobban ki van téve az erős szeleknek, mint más gyümölcsfáké. Jellemzően szeles
helyre nem ajánlatos telepíteni. A frissen eltelepített diócsemeték érzékenyek egy esetleges szélviharra,
hajtásuk, a leendő törzs könnyen letörhet. Még a második-harmadik évben is félnünk kell a viharkártól.
Ezért a termőhely kiválasztása során előnyös, ha az új telepítésű dióskertet az uralkodó szélirány felől
nagyobb fák védik. Ez lehet akár erdősáv is.

Ugyanakkor nagy fák közvetlen közelében (10-20 m-re) a diócsemeték az árnyékhatás és a gyökér-konkurencia miatt
gyengébben fognak fejlődni. Nálunk. Melegebb, naposabb éghajlatú vidékeken (de ha a globális felmelegedés hozzánk is
eljut, lehet, hogy nálunk is) a fiatal diófára jó hatású, ha nem süti egész nap a nap. Ezért Spanyolországban azt ajánlják,
oldalirányban nem árt, ha a közelben nagyobb fák vannak.

Egészen más szempontjai vannak az egyes - házikerti, szórvány - diófák telepítésének és az üzemi méretű dióültetvény
megtervezésének. A ház mellett az a legfontosabb, hogy a diófa szépen nézzen ki, jól fejlődjön, árnyékot adjon, és jó, ha diót
is ad. Ezért a ház mellett megengedhetőbbek lehetünk a magoncokkal, mint olyan diótermelő gyümölcsösben, ahol a fák
egyetlen haszna a diótermés. Otthon nyugodtan élvezhetjük a diófa egyéb áldásait is.

Diófa a ház mellett: 



Házikerti diófa Hollandiában: 

Monokultúrában, vagy más gyümölcsfákkal vegyesen, illetve milyen egynyári köztes
növényekkel neveljük a dióültetvényt?

A diófa leveléből kimosódó, valamint a gyökeréből kiváló juglont, mint sok más növény
növekedését gátló hatóanyagot vegyük figyelembe más gyümölcsfákkal vegyesen tervezett
telepítésnél, valamint a köztes termesztésnél. A juglon ugyanis nemcsak a gyomokra,
hanem a kultúrnövények nagy részére is hat. Ilyenek például az almafélék (Malus fajok), a
fenyőfélékből a Pinus fajok, továbbá az erikafélék és a pimpók. A konyhakert növényei
közül pedig a krumpli és a paradicsom növekedésére káros a juglon.

De például sárgarépát eredményesen termeszthetünk a dió köztesnövényeként, amint
jobbra látható.

Kukoricával is sikeresen társítható a dió:



 

Ezek a képek franciaországi felvételek voltak. Hazai példát a rendszeres búza-köztesről ismerek, a Fegyvernek melletti
surjányi 25 ha-os dióskertből, ahol az ültetvény életének első 15 évében rendszeresen búzát termesztettek a diófasorok
között: 



Búzatarló augusztusban: 

A diófa lombja mint ernyő nagyszerűen árnyékol, de ezt az árnyékot kultúrnövényeink nagy része nem szereti, növekedésük
gyenge lesz a diófa árnyékában. Nemcsak alatta, hanem a diófától északra, keletre és nyugatra is. Igaz ami igaz, a diófa
individuális, nem társas lény.

De ez sem igaz minden esetben. Előfordul, hogy nem a dióültetvényben termesztenek köztesnövényeket, hanem a diófa a
köztesnövény más kultúrákban, és alatta mégis gond nélkül megél a főkultúra növénye.

Felső-Provanszban például gyakori látvány, hogy a levendulamezőn itt-ott egy-egy diófa is áll. Alatta a levendulának semmi
baja, szépen díszlik. Valószínű ez esetben, hogy a diófa már a levendula eltelepítése előtt is ott volt, és nem vágták ki. Persze,
ez nem diótermesztés. 



De a következő képen már az valószínűsíthető, hogy a levendula a dió köztese, arra a kis időre, amíg a diófák megnőnek,
teremni kezdenek, és diófelszedő géppel nem kell járni a diósban. Mondjuk, tíz évre. 

(Tényleg, tisztelt gyógynövénytermesztő Kollégám, itthon miért nem látni ilyent? Egy kis illóolajlepárló üzemmel kiegészítve?)

Diótelepítés előtt vegyük szemügyre, és gondoljuk át a termő diófa tulajdonságait!

A termeszteni kívánt diófajtánk (fajtáink) fajtaleírásában szerepelnek a termőkorú fák várható méretei is, rendszerint
megadják a fa növekedési erélyét, koronaformáját. Fontos ezekről a jellemzőkről az ültetvény megtervezése időszakában
tudomást szereznünk, mert így tervezhető a sor- és tőtávolság, aminek jelentőségét mintegy 20 év elteltével érzékeljük igazán.



Mielőtt az ültetvény sor- és tőtávolságának megtervezésébe mélyednénk, véssük eszünkbe, hogy a diófa nem olyan fa, mint a
közönséges, egyéb gyümölcsfák. Ahhoz, hogy a diófa diót teremjen, nővirág kell. A dióváltozatok túlnyomó többségénél
nővirág csak a hajtások végén fejlődött csúcsrügyekből képződik. Azokból is csak akkor, ha a hajtások végét fény éri, a
csúcsrügy kialakulásának évében.

A csúcsrügyes diófa tehát nem ültethető sűrűn.

Figyeljünk, mit írt Baltet Károly, 19. századi diószakértő: (A diófa) "... szereti a nagy tért és szabad levegőt; ugyanazért
látjuk, hogy a diófa díszlik a mezőkön, a szőlőkben, az utak mellett, síkon és lejtőkön, de erdőnek ültetve nem díszlik oly jól,
mint egyenként, vagy szétszórva, vagy kisebb csoportokba és sorokba ültetve."

Mifelénk nem szokás a domboldalakat teraszírozni, mint a világ sok, régi, fejlett mezőgazdasági kultúrájú országában.
Szíriában például rendszerint a teraszok közepére, a rétegvonalakat követő sorokba ültetik a diófát.

Kínában annyival jobb a teraszra ültetett diófák helyzete, hogy rengeteg öntözővizet kapnak a teraszos rizsföldek szélében.
Ehhez persze a terasz szélére kell a diófát ültetni, dehát oda úgyse ültetnek mást. A diófa jó megvilágítást, bő vizet kap,
teremhet bőven. De a dió gépi szüretére ilyen helyen gondolni se lehet. 

 
 

Milyen kötésbe helyezzük a diófákat?

Mottó: 
„mily tér egyik diófától másikig, 
hol ezer csoda burjánzik,” 
(Babits Mihály)

Mert elképzelések, azok vannak. Kínában például ilyen ajánlást tettek közzé: 



Magyarországon négyféle kötésmódban, négyzetes, téglalap-alakú és kétféle háromszöges kötésben egyaránt találhatók
dióültetvények. Ha a háromszög derékszögű háromszög, hármaskötésnek nevezik, de ennek üzemi művelése nehézkes, mert
nincsenek kifejezett sorirányok. Ha a háromszög egyenlő oldalú, a sorok futása három irányban is elképzelhető. Művelésre,
gépek mozgására igen kedvező. 

1. A diófa természetéhez, kerek koronájához talán az egyenlő oldalú háromszög kötés illik leginkább, mint amilyen
Tiszakóród határában, a Túr-bukónál lévő dióliget. A fák szabadon növekedhetnek, nem árnyékolják le egymást, és a
gyomirtás három irányban végezhető a területen. Szabálytalan alapterületű dióültetvényekbe ez ajánlható leginkább.

Magyarországon ez a kötésmód a legritkább, talán az előzetes kitűzés nehézsége miatt. Kaliforniában, a diótermesztés
fellegvárában igen gyakori a háromszöges kötés. Egy 20 ha területű dióskert felülnézeti képe: 

Mielőtt áttérnénk a derékszögű kötésekre, egy rövid útmutatással szeretném segíteni a diófák természetes elhelyezésének
híveit.



Példaként induljunk ki hektáranként 167 db diófa elhelyezéséből. Ez alig sűrűbb, mintha négyzetes
kötésben 8x8 m-t alkalmaznánk, ami Magyarországon a leggyakoribb.

A számítást a szabályos hatszög megtekintése segíti, mivel háromszög kötésben minden fának 6
szomszédja van. Néhány összefüggés:

1. A hatszög oldalának hossza (a) megegyezik a hatszög középpontjának a csúcsaitól való
távolsággal (R).
2. A hatszög középpontjának távolsága az oldalvonalaktól (r) az előző távolság 0,866-szorosa, és fordítva, az
oldalvonalak hossza (a) a középpont és az oldalvonalak távolságának (r) 1,1547-szerese.
3. A hatszög területe (S) az oldalvonal (a) négyzetének 2,5981-szerese, vagy a középpont és az oldalvonalak távolsága (r)
négyzetének 3,4641-szerese.

Az összefüggések alapján a háromszöges dióültetvény könnyen megtervezhető. Ha egy hektárra 165 db fát tervezünk, akkor
a=R=4,80 m, r=4,15 m, S=60,6 m 2. A sorok távolsága 4,15 m.

A következő ábra szerint a páros sorok első fáit a startvonalra ültetjük, egymástól 8,30 m-re. A páros sorokban a fák
távolsága 14,40 m.

A páratlan sorokban a startvonaltól 7,20 m-re ültetjük az első fát, és attól kezdve a többit 14,40 m-re, a sorok végéig. 

Amilyen arányban változtatunk a terv szerinti sorok távolságán, olyan arányban változik a fák soron belüli távolsága is, az
elfoglalt terület pedig négyzetes arányban. Jó tervezgetést!

2. A hármaskötés (derékszögű háromszög) megtervezése egy török útmutató szerint, és az útmutatás alapján ültetett diós
kiskert: 



3. A téglalapos kötéseknél általában a hosszú oldal a rövidnek kétszerese, tehát eleve benne van a négyzetessé való átalakítás
lehetősége. Egy lehetséges kötésmód például az 5x10 m, mint Lengyeltótiban a közepes korú ültetvény.

Más esetben 8x10 m-es téglalapot is ajánlanak, használnak, ez esetben a későbbi ritkítással 10x16 m alakul ki.

4. A legáltalánosabb a négyzetes kötés. Például ha 8x8 m-re ültetünk, majd később, mikor a fák lombkoronája összeér és
egymást károsítja - a fényhiány miatt, - ki lehet vágni minden másodikat, ekkor a kötés kb. 11,5x11,5 m-esre alakul, és a
sorok átlóssá válnak. Vannak eleve 12x12 m-es ültetvények, és találhatók idősebb, 15x15 m-esek is. 

Itthon is, külföldön is gyakori elgondolás, hogy kezdetben jóval sűrűbbre ültetnek, és idővel ritkítanak. 



Azt ajánlja John Gordon amerikai szakember, hogy a mindenkori térállás, a diótermő fák sortávolsága akkora legyen, mint
amilyen magasak a fák. Így a 45°-ban beeső napfényt a törzs alsó részéig hasznosítani tudja a diófa. Rendszeresen ritkítsunk.

A dióültetvény megfelelő sűrűségét Gordon úr szerint úgy is ellenőrizhetjük, hogy a legmagasabb napállás idején, a dél körüli
4 órában megnézzük, a talajfelszínt hány százalékban éri napfény. 40-60 % elég.

Ha sűrűre telepített ültetvényünket ritkítani akarjuk, létezik másik elgondolás is, mint minden második fa kiszedése.
Eredményt ad az is, ha a sorban minden harmadikat szedjük ki, mert a megmaradt kettőnek megnő a szabad területe. A
következő sorban egy fa eltolással ismételjük meg.

És egy még fokozatosabb ritkítási módszert jelent, ha amikor hozzákezdünk a ritkításhoz, nem egész fákat szedünk ki
rögtön, hanem először a kivágandó fáknak csak néhány alsóbb ágát vágjuk le, majd a következő évben többet, és csak
azután vágjuk ki az egész fát.

Az oldalrügyön is termő magyar fajták megjelenésével változott, sűrűbb lett a kutatóintézet hivatalos ajánlása is. Jelenleg
már ajánlják a 6x9 m-t, ami idővel 9x12-vé, majd 18x12-vé alakítható. Ha minden második sorban eltoljuk a fákat, akkor
ritkításkor alakulnak ki a hossz- és keresztirányú sorok.

És ugyancsak a legújabb magyar diófajták esetében a fentieknél jóval sűrűbb, pl. 5x5 m-es kötést is ajánlanak (400 fa/ha).

Sövényművelésnél extrém sűrű tőtávolság is használatos, 7-8 m sortáv x 2-4 m tőtáv. A legsűrűbb a 7x2 m, ahol a fák
összefolynak, és valóságos falat alkotnak.

Sor- és tőtáv 1 fa területe m 2 Fák száma 1 ha-on
8x4 32 312
7x4 28 357
8x2 16 625
7x2 14 714

Sövényművelésben 4,5-5 t/ha termésátlagok várhatók el.

Létezik a soros művelés és a sövényművelés kombinációja is, a rövid sövény. Tisztelt tervezgető Kollégám, nézze meg a
következő légi felvételt. Kaliforniában készült. Jobboldalt háromszög kötésű dióültetvény látható, balra pedig termő diós,
rövid sövény művelésben. Ennek lényege, hogy a sorban 3-4-5 fa sövényszerűen áll egymás mellett, majd kisebb szünet után
jön a következő 3-4-5 fa. A szomszédos sorban pedig eltolással.

Ennek a térállásnak az az előnye, hogy szellősebb a dióskert, a betegségek kevésbé tudnak elhatalmasodni. Ugyanakkor
kihasználható az oldalrügyes diófajták nagyobb potenciális termőképessége. 

A térállás hibájáról a termő korú ültetvényben egyszerű szemrevételezéssel is meggyőződhetünk. Én például az alábbi
ültetvényt jelen állapotában túl sűrűnek találom. Nézzük meg a zuzmós ágakat, ez a párásság jele. 



Legyen inkább ilyen szellős, napfényes, ligetes: 

A diófák térállása az egész világon kérdés. Egyforma válasz már csak azért sem adható rá, mert eltérő az egyes vidékeken az
egyes fajták növekedése, és a térállás nagyban függ az alkalmazott művelési és szüreti gépesítéstől.

Hollandiában például - házikerti, kiskerti viszonyok között - a diófa tenyészterületét 7,5 m x 8-9-10 m-ben jelölik meg,
természetesen az ültetni kívánt diófa fajtájának növekedésétől függően.



Magam 8x8 m-es térállásba ültettem diófáimat, a három magyar szelektált fajtát (A-117, M-10, T-83), és ezt a választást 11
év elteltével se találom rossznak. De ha lenne még szabad földterületem, egyéb kötésmódot is és más fajtákat is kipróbálnék. 

És Ön, tisztelt diófaültető Kollégám, milyen térállást, milyen kötést tervez?

Ha még nem döntött, azt javaslom, tekintsen meg fiatalabb és idősebb dióskerteket, és a saját szemének higgyen, melyiket
látja sűrűnek vagy ritkának.

A sűrűn ültetett diós termőkorban ritkítható. Tizenkét éves kortól már figyelhetjük, hogyan lenne legcélszerűbb a ritkítást
elvégezni, ha a napfényes, ligetes dióst már nem tudjuk az alsóbb oldalágak lemetszésével se fenntartani, és az ültetvény
károsan elsűrűsödik.

Magyarországon a dióültetvény végleges tőszámának ritkítással végzett beállításában Poór Józsefnek és Dankó Józsefnek
vannak a legnagyobb tapasztalatai. Véleményük szerint ne siessük el a fák kivágását, hanem előbb az ágakat, koronákat
ritkítsuk, ahol kell, és ha a kivágás mellett döntünk, akkor is helyesebb fokozatosan végezni, mindig csak a legsürgősebb
helyeken kivágni. Az ültetvény többi, kivágásra ítélt fája pedig még teremjen néhány évig.

Ajánlásuk szerintem is reális, bár ellentétes a kaliforniai kutatók ajánlásával, a kaliforniai termesztők gyakorlatával. Ott
egész fasorokat számolnak fel egyszerre, ekkor több évre, 5-6 évre is erősen visszaesik a diótermés. Kaliforniában
olcsóbbnak tartják az egyidejű beavatkozást. Való igaz, a termőkorú diófák kivágása nem olcsó.

Legalább 25 cm mélyen körbe kell ásni a fát. A vastagabb oldalirányú gyökereket baltával kell elvágni. A főgyökeret így nem
lehet elvágni, a fát nagy teljesítményű erőgéppel kell kihúzni. Mivel a szomszéd fák gyökere már régen túlnőtt a kijelölt fa
tövén, sőt, meg is erősödött, a kihúzás a szomszédos fák gyökérrendszerét is károsítja. A keletkezett gödröt be kell temetni.

Francia mintára választhatjuk azt a megoldást is, hogy lemondunk a leendő faanyag értékesnek tartott gyökeréről. Tizenéves
korban még amúgy is messze van diófánk attól, hogy faanyaga gesztesedjen, szép színt vegyen fel, értékesnek ezért se
tekinthető, nemcsak a vékonysága miatt. Ebben az esetben hagyományosan, föld felett fűrészeljük el a diófát, mintha nem
diófa, hanem közönséges fa volna. A tönkre pedig szisztemikus gyomirtót permetezünk, amitől sejtjei elpusztulnak, a fa nem
hajt újra, idővel a tönköt a gombák elbontják. 



 

 

A talajállapot ellenőrzése a dióültetvényben

Mit tegyünk, tisztelt gyakorló Kollégám, ha már mindent megtettünk?

És dióültetvényünk mégsem akar úgy teremni, ahogy szeretnénk?

Nézzünk magunkba, és keressük magunkban a hibát? Vagy nézzünk bele a dióskert talajába, és keressük abban? Mi
természetesen hibátlanok vagyunk, tehát csak az anyaföld lehet a hibás.

Szóval, ássunk egy kutatóárkot. Öt méter hosszút, 80 cm széleset, 1,5 m mélyet. Hogy ezzel egy nap alatt se lennénk meg,
mert a kubikosok napi normája csak 4 m 3? Manapság már minden módosabb gazdának van markolója. Ha nekünk nincs, a
szomszédnak van. 

A következő kérdés az, hogy hova ássuk. Egy biztos, a művelési irányra keresztben, a diófa tövétől a sorirányban 2 m-re
kezdjük, és az árok nyúljon túl a sorköz felén. A mutatott francia ábra szerint.

És elemezzük ki, amit látunk. A feltalaj és az altalaj textúráját, a diógyökerek sűrűségét és elhelyezkedését, a talajélet szabad
szemmel látható jeleit, a talaj víztartalmát, a művelési hibákat. 



A következő képen például egy tömött altalajt láthatunk, amiben a diógyökerek nem fejlődtek. Lazíthatjuk, meszezhetjük,
szervestrágyázhatjuk. És korlátozzuk a gépek mozgását, amelyek összetömörítik a talajt. 

Külön figyeljük meg a földigilisztákat, aktivitásukat. Azt írja egy francia szakember, hogy ha négyzetméterenként
300-nál kevesebb a giliszta, a talajélet aktivitása nem kielégítő. Ennek oka vagy a túl laza lalaj lehet, vagy a kevés
szervesanyag. Ha pedig a jobboldali kép szerint összegubancolódott gilisztákat látunk, vagy a talaj átmeneti
szárazságára kell gondolnunk, vagy túlságos tömöttségére.

Persze, a hazai földet mi ismerjük jobban, abba ne szóljanak franciák. Okosabbak is vagyunk, sokkal több meglátásunk lesz,
ha megszemléljük kutatóárkunkat, a felszíntől a sárga anyaföldig.

Ja, és talajmintát is küldhetünk egy laborba.

Ha az jön vissza, hogy túl tömör a talajunk, gondolkozhatunk, hogyan lazítsuk, a diófa gyökerének minél kisebb
megsértésével. Ami elkerülhetetlen, és a sebfelületen keresztül gombafertőzés érheti diófáinkat.

Ötven-hatvan centiméteres mélységben végzett egykéses lazítás: 



És a munka eredménye: 

Elmunkálás után: 



Az később fog kiderülni, hogy a diófák mennyire sínylették meg.  

Tápanyagellátás

A diófa tápanyagellátásának elmélete azonos más növényekével, ezért a szerves- és műtrágyázás elméletére nem kívánok
kitérni. A diótermesztés gyakorlatában nem is annyira az elmélettel, mint a tápanyagszükséglet gyakorlati megállapításával,
valamint a tápanyagkijuttatás módszerével merülnek fel kérdések.

Először azt kell tisztáznunk, konkrétan a diófánál melyik tápanyag milyen életfunkcióhoz fontos.

Nitrogén: vegetatív növekedés, nővirágkezdeményt tartalmazó rügyek kialakítása, termésképzés, a gyümölcs méretének
növelése
Foszfor: vegetatív szaporodás, a szövetek növekedése (gyökerek, hajtások, fatest)
Kálium: vízháztartás, fotoszintézis, gyümölcs kifejlődése
Kalcium: szövetek kifejlődése, anyagcsere
Magnézium: fotoszintézis, légzés
Vas: hiánya megnöveli a kalciumtöbblet okozta klorózis veszélyét; élettani folyamatokban vesz részt, csakúgy, mint a bór
és cink. Egyébként az összes mikroelemre szüksége van a diófának, de olyan minimális mennyiségben, hogy
gyakorlatilag soha nem fordul elő hiányuk, mert a talajban a diófa szükségletét sokszorosan meghaladó mértékben
állandóan rendelkezésre állnak.

A következő általános, tápanyagellátottsági megállapítások elsősorban a dióra vonatkoznak, de áttételesen érvényesek más
gyümölcsfákra is. Ezek több ország gyümölcstermesztési kutatóinak többé-kevésbé egybehangzó megállapításai. Ha
valamelyik, diótermesztéssel foglalkozó kutatóintézet a leírtaktól eltérő véleményen van, azt külön jelzem.

Ha vízhiány van, a diófa nemcsak szomjazik, hanem éhezik is, mert az egyébként rendelkezésre álló tápanyagot se tudja
felvenni.
A diófa nem kedveli a meszes talajt, az optimális mésztartalmat <6 %-ban, az elviselhető mésztartalmat 20 %-ban adják
meg. Ugyanakkor igényli is a meszet, az ideális szint 1 %. Ha viszont talajunk meszes, 8 pH fölötti, jelentős kálium-, bór-
és cinkhiánnyal kell számolnunk. És a bélminőség romlásával.
A kálium szerepe igen fontos a diófa esetében, négy okból is. Az enzimek aktivitásában, az anyagcserefolyamatok
zavartalanságában, ezen belül a szénhidrátok növényen belüli szállításában, vagyis a sejtek ozmózisos nyomásának
létrehozásában, másrészt az ellenállóképesség növelésében, nem utolsó sorban a fagytűrésben, végül a stresszhatások
kivédésében.
Átlagos, semleges kémhatású középkötött talajon talaj-kg-onként 230 mg K 2O az ideális káliumellátottság a diófa
számára. Bár meg kell jegyeznem, a török diótermesztési kutatóintézet ezzel szemben 1,2 %-ot ad meg ideálisnak, de ez
kicsit soknak tűnik.
Ha a talajban túl sok a felvehető kálium, magnézium- és mészhiány mutatkozik. Ezért alapszabály, hogy ha a talaj
hidrolitos aciditása (savassága) 4-nél kisebb, mésztrágyázni kell.
Ha a talajban túl sok a foszfor, cinkhiány lép fel. A diófa számára az optimális foszforellátottság talaj-kg-onként 100-
300 mg P 2O 5.
A nitrogéntrágyázás szinte mindig fontos, de különösen az homoktalajon, vagy öntözés mellett. Nem segít viszont a
nitrogénműtrágya az elsűrűsödött állományon. A török kutatóintézet 2,2-3,2 %-ban jelöli meg a talaj ideális nitrogén-
ellátottságát a diófa számára.
Magnéziumot is igényel a diófa, a jó magnéziumellátottságot talaj-kg-onként 180-300 mg MgO-ban lehet megjelölni. A
magnéziumhiány úgy látható, hogy a levelek szélétől befelé halad a sárgulás, barna elhalás. 

A hazai tápanyagellátási viszonyokról Szentiványi Péter már 1976-ban beszámolt. A diófa tápanyagigénye ismert. Ezért a
legbiztosabb, ha telepítés előtt szaklaboratóriummal bevizsgáltatjuk földünket, így képet kaphatunk a telepítés előtt
szükséges alapműtrágyáról, valamint a későbbiekben szükséges tápanyagpótlásról.

Az ültetés ideje előtt egy hónappal fejezzük be az alapműtrágyázást, és ültetés idején ne műtrágyázzunk, hogy elkerüljük a
diócsemete gyökerének károsodását.

A lengyeltóti ültetvényben például az alapműtrágyákból 3000 kg-nyit adtak hektáranként, ezen túl évente csak nitrogént
pótolnak.



A termőkori fenntartó műtrágya szükségletét szaklaboratóriumi vizsgálattal, levélanalízissel szokták megállapítani. Papp J.
1993-as adatai szerint kedvező a diófa tápanyagellátottsága, ha a levél szárazanyagában 2,4-3,2 % nitrogén, 0,18-0,24 %
foszfor, 1,8-2,4 % kálium, 1,5-3,0 % kalcium és 0,3-0,8 % magnézium található.

Ugyanezek az adatok a török kutatóintézet szerint: 1,25-3,25 % nitrogén, 0,15-0,43 % foszfor, 1,25-3,25 % kálium, 0,75-1,19
% kalcium.

Spanyol szaktanács: Évente, fánként a következő hatóanyag-mennyiségeket juttassuk ki: N 1,8 kg, P 0,5 kg, K 0,45 kg.

Egy egyszerű amerikai ajánlás (nemcsak közönséges dióra, hanem más diófajokra is), hogy a termőre fordulás idejéig évente
10-10-10 %-os N-P-K vegyes műtrágyát adjunk, három részletben. A fánként szükséges műtrágya-mennyiség a törzs-
vastagság minden cm-ére 20 dkg. Ez azért soknak tűnik, ha nagyobb területre szórjuk is.

Az intenzív kaliforniai termesztési körülmények között - öntözés mellett - évente 450-600 kg/ha ammóniumnitrátot javasolnak
fenntartó trágyaként. Kevésbé intenzív, tehát átlagosnak mondható körülmények között pedig a termés 10 %-ának megfelelő
mennyiséget. Mindkét javaslat 34 %-os ammóniumnitrátra vonatkozik, nem hatóanyagra.

Mónus Bertalan könyvéből az a tapasztalat szűrhető le, hogy a nitrogén és a kálium rendszeres, jelentős adagú pótlása igen
hasznos a diófának. Arra ügyeljünk azonban, hogy az igen nagy mennyiségben kiadott tavaszi kálium a diófán klorózisos
tüneteket, pusztulást is okozhat. Hogy ez mekkora adagnál következik be, arról dióültetvényben nincsenek tapasztalataim.
De az biztos, hogy a klorózisos elhalás veszélye miatt nem ajánlják a káliumkloridos lombtrágyázást, hanem helyette inkább
a káliumszulfátosat vagy a káliumnitrátosat.

A káliumhiány tünetét mutatja az a diófa, amelyiknek a levél szélén halvány szürke elhalt foltok jelennek meg, a levél csúcsa
görbül, és a dió mérete kicsi marad. Súlyos káliumhiány a levelek szélének felkunkorodásában is jelentkezik. 

 

A diófa ugyan jelentős mennyiségű foszfort is felvesz a talajból, de az eddigi kísérletek azt mutatják, hogy a szükséges
mennyiségű foszfort műtrágyázás nélkül is fel tudja venni, a legkülönbözőbb típusú talajok esetén is. Ha mégis foszforhiánya
van a diófának, az a levelek matt színében jelentkezik. Gyakran rövid idő, néhány hét elteltével a foszforhiány magától,
műtrágyázás nélkül is megszűnik, ha a diófa fel tudja venni a talajból.

Minden tonna diótermés - lombbal és a faanyag-növekedéssel együtt számolva - 6 kg nitrogént, 2,4 kg foszfort, 12 kg
káliumot, 22 kg meszet von ki a talajból. Ezeket a mennyiségeket fenntartó tápanyagigénynek tekinthetjük.

De még a szakértők sem értenek mindig egyet. Például egy hazai szaktanácsban az olvasható, hogy egy tonna diótermés - ha
nem foglalkozunk a levéllel és a faanyaggal, - 11 kg nitrogént, 2,7 kg P 2O 5-öt és 17 kg K 2O-t von ki a talajból. Az
ellentmondás főleg a nitrogén esetében szembetűnő. A hazai 2 t/ha átlagtermés elérése esetén a jelzett mennyiségek
kétszeresét kell a talajba juttatnunk.

Végül is, mennyi tápanyagot von ki a diófa a talajból? Ahány kutató, annyi adat. Egy francia intézet szerint minden tonna
héjas dió 0,45 kg nitrogént, 4 kg káliumot, 0,2 kg foszfort, 0,03 kg magnéziumot von ki. Ehhez hozzá kell adni a levelek által
felvett, a talajból kivont tápanyagokat, ami hektáranként 9 kg nitrogént, 78 kg káliumot, 15 kg foszfort, 0,15 kg
magnéziumot jelent.

Igen, de mi van a levelek lebomlásából visszajutó tápanyaggal, és mennyi tápanyag épül be a diófa faanyagába? Nem tudunk
elég okosak lenni.

A tápanyagellátottságot illetően a legbiztosabb mégis az, ha szaklaboratóriumhoz fordulunk. A fenti számok arra jók, hogy a
vizsgálat eredményeit értékelni tudjuk. Vizsgáltatnunk termő diós esetében inkább csak a levelet kell. Ebből a célból -
követve a laboratórium útmutatását - augusztus második felében gyűjtsük be és adjuk át a leveleket.

Egy levélminta 100 db összetett levélből áll. A leveleket a - lehetőleg hosszabb - hajtások középső levelei közül válasszuk ki. A
laboratórium a mintát leszárítja, töri, keveri, és azután elemzi.

Szaklaboratóriumi vélemény szerint a diólevélben 2,8 % nitrogénnek, 0,21 % foszfornak, 2,1 % káliumnak, 2,0 % mésznek
és 0,3 % magnéziumnak kell lennie.



A laboratórium adatait a következő évben hasznosíthatjuk.

Hát, én is a laboratóriumhoz fordultam. De nem volt szerencsém. Heves megyei vagyok, Eger és Gyöngyös borvidékein
minden a szőlőről és a borról szól.

A szaklaboratórium a szakvéleményében a szőlő tápanyagigényéhez hasonlította a diólevél és a dióskert talajának tápanyag-
ellátottságát.

Hát, semmi se tökéletes, az agrokémia se. Pedig azért fordultam hozzájuk, mert ők értenek hozzá.

Ha a fenti elméleti meggondolásokon túltettük magunkat, áttérhetünk a műtrágyázás gyakorlatára.

A nevelés időszakában az évenkénti nitrogénellátást fontosnak tartják gyakorló szakemberek. A lengyeltóti diósban a diófa
tenyészterületére - ami évről évre nő - évi 2 dkg 34 %-os ammóniumnitrátot javasolnak négyzetméterenként.

A gyakorlatban az első években kevés nitrogénműtrágyával kielégítően fognak fejlődni diócsemetéink, más műtrágya nem
szükséges. Mintegy öt év elteltével kezdhetünk időnként káliumműtrágyát adni, foszforműtrágyára gyakorlatilag nem reagál
a diófa, akár sokat adunk, akár keveset, akár semmit. A nitrogénezést viszont később is meghálálja.

Szentiványi Péter viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy az elsűrűsödött lombú diófának hiába adunk nitrogént, nem fog rá
reagálni sem a hajtás nagyobb növekedésével, sem a termés mennyiségével. Ilyen esetben az eredmény javítását először
alapos koronaritkítással kell kezdeni.

Káliumműtrágyázást gyepes talajon nehezebben tudunk végezni, mint művelt felszínű diósban. Gyepen nem forgathatjuk alá,
csak a tavasszal esedékes gyeplevegőztető fogasolás alkalmával remélhetjük, hogy a felszínről a talajba is keverődik. Vagy
műtrágyázó szerkezettel felszerelt mélylazítóval, de az is durván felvágja a talajt. Vagy az öntözővíz mos be belőle a talajba.

A kálium ugyanis gyengébben oldódik, a talajban is nehezen vándorol. (Igaz ugyan, hogy a levegőn nem illan el, és nem is
mosódik ki.) De lassan-lassan azért beivódik a talajba. Talajtípustól függően évente több 10 cm-t vándorol lefelé. Kísérletek
bizonyították, hogy homokos talajon a beszántott kálium három év alatt még 80 cm-re is lehúzódott, de átlagos, középkötött
talajon a legfelső 40 cm-ben maradt. (A diónak mindkét eset tökéletesen jó.) Ha nem szántjuk be, de öntözzük a gyepes
felszínt, nyugodtan számíthatunk arra, hogy a kálium a gyökérzónába jut.

Műtrágyázás: 

 



Lengyeltótiban az az üzemi gyakorlat, hogy a laboratórium által előírt nitrogén-mennyiség kétharmadát március közepe és
április közepe között, tehát még kihajtás előtt adják ki, a fennmaradó egyharmadot pedig május elején. Ha közben fagy van,
a második adagot akkor is kiszórják, mert a jobb hajtásnövekedésben megtérül, nem vész kárba az sem.

A lengyeltóti gyakorlattal egybecseng amerikai oktatók műtrágyázási ajánlása is. Mivel a nitrogén a fehérjék felépítéséhez
szükséges, két hullámban igényli jobban a diófa. Tavasszal, ami márciust-áprilist jelent, szélsőséges esetben pedig február
vége is ideértendő, a lombosodáshoz, a levélzet kifejlesztéséhez szükséges a nitrogén. Ekkor kell kiadni az éves
nitrogénműtrágya mennyiségének legalább a felét. A második intenzíven nitrogénigényes időszak a termés kifejlődésének
ideje, vagyis leginkább június, esetleg július eleje. Tehát május végétől adható a második adag. Ha a virágzás, a terméskötés
gyenge, a második adag nitrogénnel várhatunk egy-két hetet, de akkor is adjuk ki, mert ez esetben a nem termő évekre
jellemző nagyobb hajtásnövekedéshez szükséges a nitrogén.

Időnként pedig a mikroelemek utánpótlására is gondolnunk kell.  

Mikroelemek

Tisztelt diótermesztő Kollégám, most szakítsuk meg a termesztéstechnológia száraz leírását, és vessünk egy pillantást a
mikroelemek világába!

Tekintsük meg együtt az alábbi képet. Kisebb és nagyobb diók láthatók rajta, egy - úgymond - kísérlet eredményei. 



A nagyobbak több mint 6 cm-esek. A két fa ugyanabban a kertben nőtt, Barry Carter kertjében. Az a diófa, amin a nagyok
teremtek, C-11 nevű ásványi anyag kiegészítő trágyázást kapott, a másik pedig nem.

Így a kísérlet hihetetlenül meggyőzőnek tűnik. Nosza, szerezzünk be C-11-et, akármi is az!

Ahhoz, hogy a C-11-ben hinni tudjunk, messzebbről kell a kérdést megközelítenünk.

Az 1970-es évek vége felé egy arizonai farmer, név szerint David Hudson különös, ismeretlen köveket talált a földjén. Mivel
feltételezte, hogy a kövek aranyat tartalmazhatnak, nem sajnálta a fáradságot és a költséget a kövek mibenlétének
kikutatására. Költségei ma már néhány millió dollárra rúgnak, de kutatásainak még nem ért a végére.

Nem is érhetett, mert váratlan irányokat vettek a kutatások, és az eddigi eredmények nemcsak a fizikai alapkutatások felé,
hanem a középkori alkímia irányába, a Bölcsek Köve felé is mutatnak.

Az hamar világossá vált, hogy a kövekben többek között réz, ruténium, ródium, palládium, ezüst, ozmium, iridium, platina,
arany és merkurium is található. Ezek kémiailag mind az átmeneti fémek közé tartoznak. Az átmeneti fémek, mint tudjuk,
sok érdekes, speciális fizikai és kémiai tulajdonsággal bírnak, amelyek itt nem részletezhetők, de amelyek miatt a
szupravezetés, a szuper-folyékonyság, a paramágnesesség kutatásában szerepük van. Sőt, felmerült az atomok módosult
állapotának kérdése is.

Az alkímia, a bölcsek kövének keresése pedig ott kapcsolódik David Hudson köveihez, hogy az alkímiai értekezésekben sok
hasonló anyag - kő - leírása szerepel.

David Hudson nyomon van a bölcsek köve felé. Eddigi eredményeit és az átmeneti fémek kikutatott lehetőségeit több
szabadalma is rögzíti.

Innen csak egy lépés annak továbbgondolása, hogy az élő szervezetekre is komoly befolyásuk lehet azoknak az anyagoknak,
amik a talált kövekben vannak. Tehát kísérletezni kell ezekkel az anyagokkal. Ezt tette Barry Carter is, ő diófákkal
kísérletezett.

Kísérleteinkhez szerencsére nem kell David Hudson-tól követ vennünk, mert a tengervíz, például a Csendes-óceán vize is
tartalmazza ezeket az elemeket. A C-11, amivel Barry Carter is kísérletezett, az óceánvíz lepárlásából visszamaradt sókból
áll.

De.

Most jön a különvéleményem.

A kísérlet alanyai, a diófák ugyanazon faiskola neveltjei, egyszerre lettek vásárolva és ültetve. Viszont nem azonos fajtájúak,
mert magonc-diók. Azt már a diófa általános leírásából tudjuk, hogy ugyanannak a fának a diói is genetikailag igen eltérő
tulajdonságokat hordoznak, és az apró, valamint az óriás diók annak a bizonyítékai, hogy egy fa utódai között is milyen nagy



különbség lehet. Ha az elvetett diók nem egy fán nőttek, akkor még érthetőbb a méretbeli különbség.

Mert azt is tudjuk a dió botanikai leírásából, hogy a termés mérete diófánként - fajtánként - más, az adott fára, fajtára
jellemző tulajdonság. Csak igen kis mértékben változhat a tápanyagellátástól, vízellátástól vagy akármi más környezeti
hatástól. Ha nincs meg a szükséges környezeti feltétel, a fa nem neveli ki a diókat, de a dió mérete állandó.

És azt is tudjuk már, hogy a diófa a talaj magas sótartalmát rosszul tűri. Szerencséje volt Barry Carternek, hogy az általa
adagolt tengeri só mennyisége nem érte el azt a mértéket, hogy a szépen termő diófája károsodott volna tőle.

Azért ne tegyünk le arról, hogy diófáinkat mikroelem-trágyázásban is részesítjük, de valamivel komolyabban.

Ami pedig a kísérlet módszerét illeti, Barry Carter kísérletében 5 db diófa szerepel. Ez nem éri el azt a kísérleti minta-szintet,
hogy bármit is meggyőződéssel állíthassunk.

Pedig újabb képek is napvilágot látnak, azok már meg kell győzzenek! 

 

Rendben van, már meggyőződtem.

De nem a csodaszerek hatásáról, hanem arról, hogy nagyon tudnak manipulálni minket. Mert aki ért hozzá, - mint tisztelt
szakértő Kollégám, - látja, hogy az együtt fényképezett diók egészen más típusúak, nincs közük egymáshoz, nem a
jóltápláltság miatt nőttek meg.

Szóval, egyre csak hitetlenkedem, pedig az alábbi kép is rendelkezésemre áll. A jobboldali diófa ezzel a csodaszerrel volt
kezelve, a baloldali pedig nem. Ugye, mennyivel nagyobb? 

Igen. Még a háttérben látható hegy is mennyit nőtt, amióta mikroelemekkel locsolták. Na, ugye? Itt a hatás a szemünk előtt.

Mifelénk nem a Csendes-óceán vizéből, hanem a Holt-tengerből kinyert sóval próbálnak meg csodát tenni, szerencsére nem a



diófán próbálkoznak, hanem embereken.

A tengersó ugyanis elsősorban nátrium-klorid. A diófa pedig legfeljebb 0,1 % nátriumot visel el a talajban, vagyis talaj kg-
onként 1 g-ot.

És ha már a konyhasónál tartunk, klórból pedig legfeljebb 0,3 %-ot.

Említsünk meg röviden még néhány mikroelemet.

Bórból 20 mg/talaj kg - a továbbiakban: ppm - alatt bórhiányról beszélhetünk, 36-200 ppm a
megfelelő, és 300 ppm fölött már károsnak tarthatjuk a diófa számára. Olasz szakemberek a
bórt kifejezetten szükségesnek tartják a diófa számára. Virágzás előtt is és virágzás után is
ajánlanak egy bórtartalmú permettrágyázást.
Réz is legyen a talajban, de 4 ppm már sok. Réz hiányában a hajtások vége elhal, a levelek
pöndörödnek, lehullanak. A hajtásokon, vesszőkön barna sebek, elhalások jelentkeznek. 

Mangánból 20 ppm-ben jelölhetjük meg a diófa szükségletének felső határát. A mangánhiány a leveleken a levélerek
között kívülről befelé haladó sárgulásban jelentkezik. 

Cinkből pedig 20 ppm legyen legalább, mert ha nincs, a levelek kisebbek maradnak, és a levél széle hullámos kinézetű
lesz. A zöld dió bele pedig nem, vagy késve keményedik, az érés elhúzódik. A cinkhiány könnyen pótolható
lombtrágyázás formájában. 1-2 kg cinkszulfátot kell 100 l vízben feloldani, és virágzás után kipermetezni. Egy hónap
elteltével ismételjük meg. 

A vashiányos diófalevél szembeötlő, jellegzetes klorózisos tünetet mutat. 



 

Ha pedig nem a talaj, hanem a levél tápanyagellátottságát nézzük, a levélben - a levél szárazanyagára vetítve - 80-290 ppm
vas, 20-77,5 ppm cink, 15-100 ppm mangán jelenléte szükséges.

Nem tartom feladatomnak a diótermesztésben használatos műtrágyák leírását. Azok gyakorlatilag azonosak más növényi
kultúrákéval. A makroelemként kijuttatott szilárd műtrágyák és a permetezhető levéltrágyák egyaránt, amelyek igazi célja a
mikroelem-táplálás. De a permettrágyákat kombinálják is, makroelemeket is tartalmaznak, amelyek közül a nitrogén levélen
át történő felvételét elképzelhetőnek tartom a levélnyílásokon át, de például a foszfortartalmú permettrágya hatékonyságáról
nem vagyok meggyőződve.

Pedig állítólag kifejezetten a diófára ajánlanak ilyeneket, egy fényképet én is mutatok, olyan szerről, amiben a nitrogén és a
foszfor mellett kalcium és bór is van. 

A tápanyagok, vegyszerek száraz leírását, a szárazanyagokat egy kis vízzel oldjuk. Az öntözés következik.

 

 

Intenzív dióültetvények metszése

Mottó: 
„Soleil aux rameaux donne des cerneaux.” 
(A vesszőket érő napsütés adja a dióbelet.) 
(Francia diótermesztők közmondása.)



A sövénydió metszése viszont gépesíthető. Dehát ahhoz nemcsak a csúcsrügyön kívül is termőrügyet hozó diófajták kellenek,
- a hazai újabban elismert és még el nem ismert keresztezett fajták még nem bizonyítottak, - hanem sövénydió-metsző gépek
is, amelyekkel falsíkmetszést lehet végezni. Most - 2010 elején - már elmondhatjuk, hogy sövénymetsző gép már
Magyarországon is kapható, traktorra függesztett kivitelben. Igaz, még nem dióra, hanem meggyre kínálják, de ezt a gépet
már kipróbálhatjuk. Ilyen fűrésztárcsákból áll: 

Kaliforniai sövénydiós, metszés előtt: 

Sövénymetsző gépek és munkájuk: 

  

 



Mintaszerűen metszett termőkorú sövénydiós Olaszországban: 

A metszés folyamata Rovigóban (Olaszország): 

 



Ha sövénydiót akarunk metszeni, ügyeljünk rá, hogy
ne csak a sövény oldalfalát messük végig, hanem a
tetejét is simára, amint az például a teljesen
gépesített citrusültetvényekben is szokásos. A sövény
oldalfalát kissé ferdén, hogy a végeredmény -
Bujdosó Géza szavait idézve - trapéz alakú
koronaforma legyen.

A sövénydiónak egyébként alacsony törzs kell, hazai
szakvélemény szerint. Külföldön az erős növekedésű
diókat preferálják sövénynek, amit falsíkmetszéssel
és tetejezéssel tartanak a tenyészterületében.

Például egy 7 m sortávolságú, 3,5, illetve 5 m
tőtávolságú termő sövénydiósban 60°-os dőlésű falat
metszenek, a talajtól 1,5 m magasságban kezdik a
metszést, és ilyen magasságban a sor közepétől 1,8
m-re metszenek.

Balra egy másik, francia példa a sövénydió trapézalakjára.

Tisztelt diótermesztő Kollégámban bizonyára felmerül a kérdés, hogyan is terem az a diófa, legyen
akár sövényben is, amelyiknek az összes csúcsrügyét lemetszették, így nem lesz virágrügy.

Szentiványi professzor magyarázatából úgy
tudom, hogy a diósövényt nem metszik meg
minden évben mindkét oldalon, hanem
évenként váltakozva a sövény két oldalát, és
egy évet ki is hagynak. A szőlőművelésből
ismert módon a lemetszett oldalon hajtások
nőnek, amelyek - oldalrügyeken is -
virágrügyekkel rakódnak be, és a következő

évben teremnek. A sövény másik oldala másik évben terem.

Egy hatéves kaliforniai vizsgálat így írja ezt le: Egyik évben a sövény keleti oldalát metszik végig, a másik évben a nyugatit, a
harmadik évben nem metszenek géppel, csak kézi igazítást végeznek, a rossz irányú vesszőkön, ágakon. Ezt nevezik rövid
ciklusnak. A hosszú ciklus pedig négyéves, az első évben a keleti oldalt, a harmadikban a nyugatit, és közben a páros években
nem metszenek.

Mindkét módszert jónak ítélik, hat év alatt összesen 30-37
tonnás össztermést értek el hektáranként, ami évente 5-6
tonnának felel meg, igazolva az előzetes várakozásokat.
Persze, kaliforniai viszonyok között.

Ha tisztelt Kollégám sövénydiót akar látni, nem kell
Kaliforniába utaznia. Érd-Elviramajorban a

kutatóintézetben van egy kísérleti diósövény, amit előzetes bejelentkezésre meg is
mutatnak.

Tizenkét éves sövénydiós Olaszországban, Fossanóban: 



Diósövény Kaliforniában, Dixonban: 

Nyesedék a sövénydió metszése után: 

A diósövény és a hagyományos diókorona közötti átmeneti formának tekinthető az úgynevezett orsókorona, ami más
gyümölcsfajok, például az alma termesztéséből ismert. A dió orsókoronájával Franciaországban végeztek kísérletet, a Lara
és a Fernor fajtával, amelyek növekedési erélye közepes, ágaik felfelé is törnek, de el is terülnek. (A Fernor inkább
erőteljesen feltörekvő.)

Az orsóforma kialakításának az az elve, hogy vízszintes helyzetű ágakban a növekedési hormon - mivel a hormon felfelé
törekszik - eloszlása egyenletes, a gyümölcsfa nem erősen növekvő hajtásokat fog hozni, hanem a vízszintes ágon sok
termőhajtást.



Ez az elv nagyon szép, de tudjuk, hogy a dió nővirága a csúcsrügyben helyezkedik el, akármilyen irányba nézzen is a
csúcsrügy, felfelé, vízszintesen vagy lefelé.

Mivel az orsóforma elvét a dióra alkalmazva még nem láttuk, csak azt tudjuk mondani, kíváncsian várjuk a kísérletek
eredményeit. Az első 3-4 év után a kísérlet értékelése nem mutat lényeges különbséget a hagyományos és az orsóformájú
metszésben részesített diófák között.

Az orsóformára szánt diófákat sűrűbben ültetik, mint a hagyományosakat, de ritkábban, mint a sövénydiót.

Ha orsóformára törekszünk, a törzsön fejlődő ágakat vízszintesre kell húzni - mondják. Július végétől augusztus közepéig. És
azt is mondják, nem kell lekötni, elég, ha kézzel húzzuk vízszintesre. Hát, kíváncsi lennék rá.

De lehet, hogy az orsóformára metszéssel nem is kell majd foglalkozni. Ha lesz eleve hosszú vízszintes ágakat növesztő
diófajtánk, mint a franciáknál a közeljövőben elterjedő Feradam.

Ha az ág nem áll meg vízszintesen, le kell metszeni. A vízszintes ágakon fognak később megjelenni a termőnyársak, amelyek
közül a hosszan kihajtókat később ki kell vágni. (Ezt extinkciónak mondják, akik tudják, hogy mit jelent.)

Tisztelt, diófametszéssel foglalkozó Kollégám, még nem merítettük ki a diófametszés témáját.

Az újabban terjedő oldalrügyes diófajták újabb metszési lehetőséget is felvetnek, amely lehetőségről még idehaza tudomásom
szerint nem esett szó, magam is csak egy törökországi metszési kísérletben láttam ilyent.

Az elgondolás a sövénydió metszésével azonos, vagyis kétévente vissza kell metszeni a diófa éves oldalirányú és magassági
növekedését. Nincs termésveszteség, mert az oldalrügyes diófák nagyrészt oldalrügyből is hoznak nővirágot, és nincs későbbi
ritkítási probléma, mert a fák nem nőnek olyan nagyra, hogy a fa koronájának felülete és a belső, fénytől elzártabb része
olyan arányban változna a felület kárára és a belső tér javára, - ha szabad így fogalmazni, hiszen számunkra a lombkorona
külső felülete adja a javakat, és a belső tér a haszontalan, - szóval olyan mértékű a változás, hogy az már terméscsökkenéssel
jár. Szóval, a fák egyedi metszésével ez a baj elkerülhető. Mondjuk, évente minden második fát metsszük így.

A török elgondolás az, hogy a hagyományos térállásba ültetett oldalrügyes diófákat bizonyos nagyság elérése után évente
körbemetszik és tetejezik.

Megítélésem szerint korai a kísérletről elmarasztaló véleményt mondani, lehet, hogy sikeres lesz. De jelenleg még csak annyi
látszik, hogy az oldalt és felül megmetszett termőkorú diófák erőteljes hajtásnövekedéssel igyekeznek pótolni a metszéssel
elvesztett lombfelületüket.

Hát, majd meglátjuk. 

 

A metszés idejéről

A diófa - metszésre - az év legnagyobb részében nedvedzik. A nedvedzés augusztusban a legkisebb, és augusztustól kezdve
betelelésig, továbbá télen a fagyos időben valóban lényegesen kisebb a folyás, mint az év többi részében. De ha az őszi
időszakban jelentős csapadék van, a diófa ebben az időben is sok vizet vesz fel, gyökerei erősen pumpálják a vizet felfelé.
Bizony, sok olyan vízcsapot láttam, amelyik kevésbé csöpög, mint a diófa ilyenkor.



Tapasztalatom szerint ha a diófa megfelelő erőnléti állapotban van, - amit szemrevételezéssel úgy tudok megállapítani, hogy
azt mondom rá: "ej, de szép kis diófa", - a télvégi, kihajtás előtti tavaszi metszéskor fellépő erős nedvedzésnek nincs olyan
hatása, hogy a fa elvérezne. 

Tehát ha tavaszra marad a metszés, nem olyan nagy baj. De jobb, ha már előző ősszel, lombhullás után, betelelés előtt
végezni tudunk a metszéssel. Vagyis leginkább novemberben, de csapadékos ősz esetén tapasztalhatjuk, hogy a diófa
lombhullás után, betelelés előtt is sok vizet vesz fel a talajból, és novemberben is nedvedzik.

Fagyott diófanedv télen: 

Az őszi metszésnek nemcsak a kisebb nedvedzési hajlam, hanem az is előnye lehet a tavaszi metszéssel szemben, hogy a
gallyak összeszedését is befejezhetjük a tél beállta előtt, és nem járunk úgy, hogy a tavaszi gyomnövekedés benövi a
gallyakat, ami mindenképpen nehezíti a későbbi munkákat.

Diófagallyak metszés után: 



A nyugalmi időn kívüli időben kiegészítő metszéseket végezhetünk, amíg nincs a fákon termés, amit sajnálnánk levágni, pl. a
nyár második felében is metszhetünk. Ekkor viszont sokkal több munkát okoz a lomb összeszedése és elégetése.

Sokan az augusztusi metszést ajánlják leginkább, a kisebb nedvedzésen túl arra is hivatkozva, hogy a tél beállta előtt még a
fa beforrja a metszési felületet. Kisebb sebeket esetleg, nagyobbakat kevésbé.

Ahány szakértő, annyi vélemény a metszés helyes idejéről.

Egy német szakértő a nyárvégi (szeptemberi) metszést ajánlja, a csekély vérzéshajlam miatt. Egy másik (K. J. Maurer) pedig
a tavaszit, az alábbi meggondolás alapján.

"A tavaszi metszés után gyorsabban gyógyulnak a sebek, mint a nyári metszés után. Ez könnyen megmagyarázható, mivel a
viharos növekedés idején a fa több sebgyógyító szövetet képez, mint nyáron, amikor már nyugalomba jut és az asszimiláció is
alábbhagy. Különösen gyors az olyan sebek gyógyulása a tavaszi metszés után, amelyeknek szélén új hajtás ered. A nyári
metszésnél ilyen új hajtás nem várható, de nem is kívánatos. Az én ismereteim szerint olyan eset nem ismeretes, amikor a
nyári metszés után őszre vagy télre sebszövet zárta volna le a sebet."

Angliában úgy fogalmaznak, késő nyári-kora őszi metszést végezzünk, vagy téli, mélynyugalmi idejű metszést, mert egyéb
időben a nedv-veszteség miatt nagyon legyengülnek a fák.

Svájcban a felesleges hajtások alkalomszerű eltávolítását ajánlják, szintén a nyár végére időzítve, a tavaszi erős „vérzés”
miatt.

Olaszországban egy gyakorló diótermelő (Zanzi és fiai) csak zöldmetszést ajánl, a nevelés időszakában, nyaranta kettőt (l.
később, az olasz diótermesztés leírásánál).

Spanyolországban az őszi metszést alkalmazzák, a diószüret végét követően, lombhullásig.

Végül pedig magam a lombhullás utáni, novemberi metszést alkalmazom, ami kedvezőtlen időjárás vagy egyéb elfoglaltság
esetén későbbre is húzódhat, egészen a télvégi nedvkeringés megindulásáig.

A metszés helyes idejének megállapítására egy német kutatóintézet többéves vizsgálatot is végzett. Igaz, nem diótermő,
hanem erdészeti célú diófákon, de a kutatás eredménye egybecseng gyakorlati tapasztalatainkkal. Annál is inkább, mert a
vizsgált hatások tekintetében a kétféle hasznosítási irányú diófák között nincs különbség.

Június, augusztus, november és február volt a négy vizsgálati időpont, és nem találtak érdemi különbséget a nedvveszteség, a
törzs vastagodása, a faanyag elszíneződése tekintetében, bármikor is metszettek.

Egyedül a számunkra legfontosabb kérdésben, a farontó gombák okozta fertőzésben mutatkozott lényeges eltérés: A
rendszeresen novemberben metszett állományban nem találtak gombakártételt, a februári, júniusi, augusztusi metszésben
részesített állományokban viszont nagyon is.

Szóval, tisztelt, metszésre készülő Kollégám, maradjunk a novemberi metszésnél, akkor is, ha ugyanezen idő alatt kell az
októberben leszüretelt diót válogatnunk, törnünk, csomagolnunk, és a karácsonyi diószezon előtt a vevőkhöz eljuttatnunk.  

Tősarjazás és kiegészítő munkák

Az előjövő tősarjak eltávolítására helyes, ha a fiatal ültetvényünket a tenyészidőszak folyamán kétszer-háromszor
végigjárjuk. És a már termő ültetvényünket is.

Augusztus közepi tősarjak: 



Fiatal korban a tősarjakat természetesnek tekinthetjük. Erős tősarjakat hozó 5-10 éves vagy idősebb fákat azonban meg kell
figyelni, mert a sok tősarj a törzs gombakárosságát, a fa közeli pusztulását jelentheti. Természetesen, sajnálnánk, ha
elpusztulna. Ezért figyeljük a fát, mert amíg teljesen egészségesnek látjuk, bízhatunk abban, hogy megmarad. Persze,
bízhatunk akkor is, ha rövid hajtásokat hoz, lombszíne világosabb, vagy egyéb jelét adja a betegségnek. De ilyen esetben már
helyesen tesszük, ha a kitörő tősarjak közül a legjobb helyzetűt, a legnagyobb növekedésűt megtartjuk, és csak a többit
vágjuk ki. Jó esetben kéttörzsű diófánk lesz. A rosszabb eset pedig a törzs pusztulása és egy gyorsan növekvő sarj-diófa lesz
az eredmény. Termésére nem kell annyi időt várni, mint egy új telepítésű csemeténél, és reménykedhetünk, hogy az oltás
helye fölött tört elő a sarj, tehát a sarjfa is nemes lesz. 

Két példa az elmondottakra. Az első képen a gombakáros törzset egy erősebb szél derékba törte. De már él mellette a
meghagyott tősarjból fejlődött új törzs.

A második képen még él a károsodott, meggyengült törzs. De látnivaló, mennyire beteg. (Az olajfestékes lefestésnek sebzáró
szerepe van.) Mellette pedig fejlődik, és egészséges az új. 



 

Ez a fa már tősarjból nőtt. Gyökérzete - az igen jó talajnak köszönhetően is - olyan erős, hogy az elhalt tönk szélén évről évre
sűrűn, erősen nevel tősarjakat. Két módszert követhetünk. Vagy rendszeresen kivágjuk, vagy egy ideig megtartjuk, és csak
az éves metszéskor távolítjuk el a megerősödött sarjakat. A fa igyekszik benőni a törzs csonkját. 

A metszés kiegészítő munkája a sebkezelés. Fontos, hogy a nyílt seb gombákkal ne fertőződjön. Itt főleg a farontó taplókra
kell gondolni. Szerencsére a farontó taplóknak, benne a pisztricgombának is van egy olyan jó tulajdonságuk, hogy
életműködésükhöz levegőt, oxigént igényelnek. Ha a seb belátható időn belül, mondjuk egy vegetációs időn belül begyógyul,
nem szükséges a sebet lezárnunk, mert ha a fa benőtte, a betelepedett gombafonalak elpusztulnak. Ez azért fontos
körülmény, mert tavasztól nyár közepéig a diófa nedvei olyan erősek, hogy úgyis lelökik a sebkezelő anyagot. Tehát elég, ha
a nagyobb sebekre figyelünk. És ebből a szempontból az a helyes, ha nyár végén vagy ősszel vágjuk le a nagyobb ágakat.



 

A metszés másik kiegészítő munkája a gallyak kihordása, eltávolítása. Mulcsot készíthetünk például a diófagallyakból, ami a
helyszínen maradva gombák és baktériumok lebontó munkája után végső soron tápanyagot jelent. A nyesedék aprítás után
tüzelőnek is jó, és ez nem semmi a mai, gázárverte időkben. 



A diófagallyat a legtöbben a helyszínen elégetik. Égetéskor arra ügyeljünk, hogy a tűz a diófáktól távol égjen, mert a diófa
törzse a sugárzó hőre is károsodik, a kéreg elhalhat. Nem beszélve arról, ha láng is éri.

 



Az égetésből maradó hamu káliumban gazdag, helyes, ha a dióskert területén marad. A csapadék vagy az öntözővíz a
tápanyagot a talaj fölső rétegébe mossa belőle.

A kihordás helyett a helyszínen feltrancsírozhatjuk a nyesedéket. Például a traktor elejére szerelt sodró a traktor
középvonalába sodorja, és a traktor mögé kapcsolt mulcsozó felaprítja. 

Aki biztosra akar menni, a traktor elé és mögé is köt egy-egy mulcsozó gépet. 

Van, aki a diógallyat csak egyszerűen sorsára hagyja. Az idő úgyis mindent megold. 



 

 

Öntözés

Örményország öntözött gyümölcsöskertjeiről ezt írja Romuald Karas: "Szembetűnő a gyümölcsösök intenzív zöldje. A fák
buják, hatalmasak. A diófák vagy harminc méter magasra nőnek."

Itthon, Magyarországon pedig - öntözés híján - az esőre vár a diófa. 



A diófa természeténél fogva a folyópartok kísérőnövénye. Vízigényes. Valószínűleg igaz
az a szakvélemény, ami szerint a dió termeszthetőségének fő feltétele hazánkban a víz.
Vízigényét évi 800-1000 mm-ben szokták megjelölni. A vízigényt olasz, francia, spanyol
kutatók máshogy fogalmazzák meg, a tenyészidőszakra vetítve napi 2-3 mm-ben jelölik
meg, ami az egész tenyészidőszakra vetítve 300-400 mm-t jelent. Magyarországon a
feltüntetett csapadékmennyiségek egyike sincs meg, ezért nálunk a diófa öntözése
igencsak ajánlott.

Ajánlott nemcsak a fiatal fák növekedésének időszakában, hanem termőkorban is.
Hazai viszonyok között 2 t/ha-ban szokták megjelölni a diótermesztés
jövedelmezőségének határát. 2 tonnát meghaladó termés viszont csak öntözés mellett
képzelhető el.

Magyarországon dióöntözési kísérletet senki se folytatott.

Francia tapasztalat szerint a diófa leginkább júniusban és júliusban szomjazza a vizet.
Ilyenkor még a diótermés mérete is kisebb marad, ha nincs a fának elég vize. Ez a
méretcsökkenés a teljes azévi diótermést egy méretosztállyal - 2 mm-rel - lejjebb
sorolhatja. És ez a vízhiány kihat a következő évi virágképzésre, termésre is.

Így ábrázolható a vízhiány hatása: 

A május-július közötti vízhiány a vegetatív növekedést gátolja.
A júniusi, július közepéig a diók méretét csökkenti, mert a csonthéj nem tud kifejlődni. Későbbi bő csapadék eredménye
az lehet, hogy a dagadó dióbél szétfeszíti a héjat.
A júliusi - a háttérben, de nagyon fontosan - a jövő évi nővirág-képződést csökkenti.
A nyár második felének vízhiánya a diótermés minőségét károsítja (héj, bél, stb.), és terméshullást is okozhat.

Francia kutatói tapasztalat szerint tehát ez az öntözés hiányának hatása. De a creyssei kutatók az öntözés hatását is
megvizsgálták, és a következő pozitív hatásokat tapasztalták:

A fiatalabb fáknál, amely korban a diófa leginkább megszenvedi a vízhiányt, az öntözés a fokozott növekedésben
mutatkozik meg.
Fiatal és idős diófánál egyaránt az öntözés növeli a műtrágyák hatékonyságát, megkönnyíti feolodódásukat,
felszívódásukat.
Javítja a termőképességet.
Csökkenti az alternálási hajlandóságot, az arra hajlamos diófák nem merülnek annyira ki egy-egy bőven termő évben, a
következő évre is jut energiájuk.
A nagy termést adó sövényművelésű diók elképzelhetetlenek öntözés nélkül.
Az öntözés növeli a diók méretét, javítja a dióbél minőségét.

Chilei tapasztalat szerint is a diók méretére leginkább a virágzást követő 6 hét vízellátása hat. Ha ez időben megvan a
szükséges vízmennyiség, a diótermés méretével nem lesz gond. Ha nincs meg, a dió apróbb lesz.

Mikor igényli még a diófa a vizet? A fenti, jellemzően vízigényes időszakokon kívül is mindig, ha száraz a talaj. Korábban,
valamelyik fejezetben én is írtam, - már nem tudom visszakeresni, hol, - hogy a vegetációs időn kívül is öntözni kell, például
száraz tél végén, téli aszály után. Ilyen, korai, kihajtás előtti öntözés is előfordul. Biztosan nem az én írásomra, mert aki a
képeket készítette, nem tud magyarul. De ő nemcsak gondolta, meg is csinálta. 



 

 

Fejlettebb agrotechnikájú vidékeken - Franciaország biztosan ilyen - a talajba süllyesztett szondákkal az év során
folyamatosan figyelemmel kísérik a talaj víztartalmát, és ahhoz igazítják az öntözést. 



Kaliforniában is végeznek öntözési kísérleteket, figyelemmel kísérik a talaj vízgazdálkodását. Egy ilyen megfigyelést mutat a
következő kép. A dióültetvényben sűrűn, négyzetes kötésben elhelyezett csepegtetőtestek vannak telepítve, gyűrűvel
körbevéve, hogy kiszűrjék a felszíni vízmozgásokat. A betonelemekre fektetett pallók nem részei a kísérletnek, csak arra
szolgálnak, hogy a talaj taposása nélkül a csepegtetőelemek környéke gyakran megközelíthető legyen, a talaj víztartalma
értékelhető legyen. 

Hát, igen, mint mondtam, Magyarországon dióöntözési kísérletet még senki se végzett. Egy amerikai diótermesztő kolléga azt
mondja, a felnőttkorú diófa hetente 50 mm vizet von ki a talajból. Nem a forró Kaliforniában, hanem a rideg éghajlatáról
ismert Chicago közelében. Ennyit biztosan igényelne nálunk is, de ez az igény Magyarországon kielégíthetetlen.

Öntözhetünk természetes vízfolyásból, víztárolóból, tóból, kútból, bármiből, amink van. A baj az, hogy semmink sincs. Vagy
amiből engednek. Például ha a kút vízhozama kisebb, mint az öntözőszivattyú teljesítménye, még víztároló medencét is építeni
kell. Csak nagyüzem gondolhat rá. 



Hogyan öntözzük a dióültetvényt? Nincs rá ajánlás, az egyéni ötleteknek tág tere van. Egy biztos, a szántóföldi és kertészeti
kultúrákban jól bevált öntözési módszereket nem lehet egy az egyben átültetni.

FELÜLETI ÖNTÖZÉS

A diófa számára nagyon hasznos, a természetes áradásokat, elöntéseket idéző módszer. De megvalósíthatatlan, mert annyi
vizünk nincs, és vízjogi engedélyt se kapnánk rá. A víz a Magyar Államé, nem a diósgazdáé.

Szívfájdítónak először ezt az argentin ültetvényt nézzük meg. Szerencsések az argentin kollégák, ők azt is megtehetik, hogy a
közelben folyó kis patak vizét a dióskertjükön vezetik keresztül, a fák körül kis sáncokat húznak, és árasztással öntöznek.
Nem bünteti őket a vízügyi igazgatóság. 

Hát, igen, ez is Amerika. Több diót tudnak termelni, mint mi, ezért alacsonyabb az önköltsége, olcsóbban tudják adni, mint
mi. Hamarosan itthon is megver minket az amerikai dió. Nemcsak a délamerikai, a kaliforniai még inkább, mert ott nagyban
folyik az árasztás.

Kaliforniában természetesen minden sokkal jobb, a diófák öntözése is. Az tiszta Amerika. A dióskert széléig az állam vezeti el
az öntözővizet. A diósgazda csak megnyit egy tolózárat, és a teljesen vízszintesre planírozott területét akkor árasztja el
öntözővízzel, amikor akarja. Utána már csak a vízdíjat kell kifizetnie. 



Nálunk ilyen nincs. Nem is lehetne, mert nálunk megoldhatatlan a vízszintesre planírozott talajfelszín, és a vízdíj költségét se
tudnánk megfizetni. Igaz, amióta ezt írtam, már nincs vízdíj, és kiépült a KITE Zrt műholdas rendszere, ami olyan,
talajfelszín-egyengető gépeket képes vezérelni, amelyek centiméteres pontossággal planíroznak vízszintesre.

Az árasztásnak csak egy hátránya van, ez pedig az, hogy diószüretkor nem szabad, hogy eső legyen, mert sárban nem tudunk
szüretelni.

Kaliforniában mégis árasztanak, mert van vizük, és van öntözési technikájuk. 

Reálisabb számunkra, ha a felületi öntözést mobilcsöves vízkijuttatással kombináljuk. Néhány példa:

Az nyilván nem megoldás, hogy a vizet járművel viszik a diócsemetékhez, és leeresztő csővel vagy vödrökkel mérik ki a vizet.
Pedig látni ilyen módszert, dehát ez nagyon lassú és drága munka, mondhatni kényszermegoldás.



De ha kényszerből is, a diócsemetéket öntözni kell. Ha a tél száraz, az első öntözés már februárban
megtörténhet, mert ilyenkor már - fagymentes talajban - aktív a diófa, diócsemete gyökere.
Különösen fontos a télvégi, koratavaszi vízpótlás az ősszel eltelepített csemetéknek, mert
szükségük van a gyorsabb gyökérfejlődésre, hogy helyreálljon a csemeték kitermelésekor, a
gyökerek elvágásakor megbomlott egyensúly a gyökérzet és a lombozat tömege között. Nem
szabad megvárnunk, amíg későtavasszal kihajt a dió, hanem ki kell használnunk a gyökérzet
koratavaszi aktivitását, és már koratavasszal öntöznünk kell.

A járműves, például lajtkocsis öntözéshez hasonlóan igen lassú és sok kézi munkát igénylő
öntözést tesz csak lehetővé, ha az öntözővizet az öntözőszivattyútól mobil csővel, kézzel vezetjük
egyenként a diófákhoz. A jobboldali képen ilyen öntözési mód látható. Jobbról a szívóvezetéken
érkezik a víz a 36 LE-s kerti traktor kardánjára szerelt szivattyúhoz, ami balra tűzoltótömlőn át
nyomja ki a vizet. A 20 m hosszú, gyorskapcsolású tűzoltócsövekkel a legtávolabbi fákat kezdjük
öntözni, a vízmennyiséget a fa koronájának megfelelően terítve. A kút vízhozamától függően
rakjuk a következő fa alá a csövet, és fokozatos szétkapcsolással haladunk a szivattyú felé. 200
l/perc vízhozam és 400 l/fa vízmennyiség mellett egy óra alatt 24 fa öntözhető meg. 

Ugyanez a mobilcsöves módszer Hajdú-Bihar megyében. A különbség annyi, hogy a szivattyút nem traktor hajtja, hanem
Honda motor. 

Létezik a mobilcsöves öntözési módnak igénytelenebb, kerti locsolótömlővel végzett változata is, ami csak kiskertbe
ajánlható. A gyengén folyó vizet a kert gazdája nyugodtan otthagyhatja, és a lejtés irányában kis árkocskával irányíthatja a
víz útját. Ez is egy megoldás. Ezt Törökországban, Kaman város határában láttam. 



A felszíni öntözésnek van még egy módja, amit mi képtelenek lennénk megcsinálni. Csatornás öntözés, minden két sor diófa
között, dombvidéken. Hát, igen, Kína, ott minden lehetséges. 

CSEPEGTETÉS



Például ez az újtelepítésű argentin dióültetvény a hatalmas gazban csak úgy maradhatott életben, hogy állandó csepegtetést
kapott, egész nyáron. A fiatal fák semmilyen más művelést nem élveznek, egyedül csak öntözik őket. Csepegtetéssel. 

Vagy itt van ez a kietlen, sivár táj az Egyesült Államokból. A kerítésen kívül félsivatag, a kerítésen belül csepegtető
öntözéssel ellátott diófák. Figyeljük meg, ha öntözzük, milyen jól megél, milyen szépen fejlődik a diófa mostoha természeti
körülmények között is. 

Házikertben megoldható a diófa öntözése, akár csepegtetéses módszerrel is, amint a
mellékelt kép is mutatja. Egy bizonyos határig. Mert a nagyobb diófák nagy területen
igénylik a vizet, amit egy ideig kielégíthetünk csepegtetéssel úgy, hogy a
csepegtetőcsövet körbefektetjük nagyobb körben a lombkorona szélénél. De akkor
hogyan irtsuk a gyomokat? Árutermelő ültetvényben pedig szüretkor nem
szüretelhetünk géppel, mert ahhoz a csöveket fel kellene szednünk. Szóval, ez nem
megy.

Van, ahol mégis csepegtetőcsöves öntözést alkalmaznak nagyobb ültetvényben is.
Franciaországban, a Délnyugat-francia diótermő tájon, Périgord megyében láttam
ilyent. Gyenge megoldás. A csepegtetés egy vékony csíkban, legfeljebb 20-30 cm
szélességben érezteti hatását, pedig legalább 6 m szélesen kellett volna abban az
ültetvényben is, amit láttam.

És nem lehet nagy vízmennyiséget kiadni csepegtetéssel.

Esetleg kiültetett csemeték öntözéséhez lehet valóban jó a csepegtetőcső, néhány évig.
Körbevezetjük a kis fán, majd megyünk a következőhöz. Csak az a baj, hogy van
közben 8-10 méter, ahol fölöslegesen folyik a víz. És a csepegtetőcsöveknek az is



hátrányuk, hogy a kihúzott öntözőcsövek a keresztirányú művelést lehetetlenné teszik, így a csövek sávját csak vegyszerrel
lehet gyommentesen tartani. 

Vagy az lehet megoldás, hogy csepegtetőtestet csak egyet helyezünk a csőre, fánként. De ez csak az 1-2 éves csemete igényét
elégíti ki. 

A csepegtetőcsöveket a diófasor két oldalán is vezethetjük. 



 

Sűrű tőtávú, sövénynek telepített diós elképzelhetetlen öntözés nélkül. Itt a csepegtetésnek is megvan a létjogosultsága, mert
kicsi a két fa közti holt tér, és felemelhető a csepegtetőcső a talajról. Így a terület tisztántartásához nem kell a fasort
vegyszerezni, tőkikerülő fűkasza vághatja a gyomot.

A csövet fektethetjük a kis fák ágainak indulásánál a fára, vagy a fa törzse mellé szúrt karóra, a képek szerint. 



A csepegtetőcsövek magasan is vezethetők. Ennek nem tudom, mi az értelme, mert a traktor így se járhat keresztirányban,
de látni ilyen megoldást. 



Az a körülmény, hogy csepegtetéssel csak kevés víz adható ki, nemcsak hátrány, esetenként előny is lehet, ha kevés a víz.
Például ennek a kb. kéthektáros, újtelepítésű diósnak az öntözésére mindössze egy nagyobb betonkádban tárolható víz is
elég. A vidék egyébként hihetetlenül száraz, augusztusi meleg van. 

Persze, az öntözés se minden. Csepegtető öntözés egy hazai mezőgazdasági szakiskola tanüzemének dióskertjében.
Láthatjuk, az öntözés ellenére sínylődik a diófa. 

A csepegtetőcsöves öntözésnek olyan változata is létezik, hogy a csöveket a földbe helyezik, a felszínen a diófasor végén csak
a hidrofor áll ki a földből, a nyomásmérővel. Úgy látszik, 4 atmoszféra nyomás kell a berendezés üzemeltetéséhez. Nem azért
említem meg, mintha ajánlanám. Hátránya a nagyobb beruházási költség, előnye viszont, hogy vízben oldott műtrágya
juttatható a diófák gyökeréhez, és ami lényeges, a cső nem akadályozza a talajfelszín-közeli sekély művelést. Ezt a megoldást
egy törökországi kísérletben látni. 



MIKROSZÓRÓFEJES ÖNTÖZÉS

Valamivel jobb, ha vastagabb csöveket fektetnek le, és a vizet mikroszórófejekkel szórják ki, mint a következő képen. (Ez is
franciaországi gyakorlat.) A szórófejek 3-4 m szélességben szórnak, de ez is csak a harmada a diófa gyökérfelületének, a
gyökérzóna túlnyomó része szárazon marad. 



 

De úgy látszik, nem kell feltétlenül vastagabb cső a mikroszórófejekhez. Ha felköthető a vékony cső vége - például a fa
törzséhez, - vagy egy leszúrt pálcával függőlegesre állítható, a legvékonyabb csepegtetőcsőhöz is illeszthető mikroszórófej. 

Ha lemondunk az öntözőcsövek állandó helyre fektetéséről, és vállaljuk a gyorskapcsolású alumíniumcsövek rendszeres
áthelyezésével járó rengeteg kézi munkát, akkor a diófasorköz közepére fektetett vezetékkel, alacsony szórófejekkel is
öntözhetünk.

Két megoldás létezik ilyenkor. A mikroszórófej-jellegű és a normál szórófejes. Az előbbire a Bükkalján látni példát, egy
néhány hektáros, fiatal diósban. Ez esetben a mobil cső tűzoltótömlő, afasor közepén vezetve. Két cső közé rövid közdarab
illik, amiről kétoldalra kerti locsolócső vezeti a vizet a fasorig, a fasorban pedig - szellemes megoldás - a házikerti
öntözésekből jól ismert kúpos kiképzésű, körben szóró, mozgó alkatrész nélküli szórófej, ami 5-6 m átmérőjű körben szór jól
eloszlatott permetet. Egyszerre két sor diófát öntöz. (Ha hozzájutok, lefényképezem.)

SZÓRÓFEJES ÖNTÖZÉS



A bükkaljai példához hasonló megoldás, ha a mobil csövekre, vagy a gyorskapcsolású
mobil csövek közé beiktatott közdarabokra szórófejeket szerelnek. Áttelepítéskor a
csöveket és a közdarabokat megbontják, és másik sorba rakják le. Egy sorköz öntözhető
egyszerre.

Az általam eddig látott megoldások közül szerintem a legjobb az önjáró, alacsonyan
szóró csévélő berendezés, aminek kihúzott, szórófejes része a következő képen látható. A
szivattyútól mobil, gyorskapcsolású csöveken vezetik a vizet a megfelelő fasor végére, és
az öntöződobtól traktorral húzzák ki a szórófejes egységet a sor végéig. Visszafelé a
vízáram hajtja fel lassan a csövet a dobra, és húzza vissza a szórófejes kocsit. A vízsugár
alacsonyan, a lombkorona alatt száll. 

A berendezés előnye, hogy a két szórófej négy sort öntöz be egyszerre, nagy vízmennyiséggel. Hátránya, hogy csak
megfelelően nagy fákból álló diósban érdemes használni, ahol a fák között már kicsi az üres terület.

Feltételezem, a berendezés beruházási költsége nagyobb annál, mint amit a diótermesztés jövedelme - a hosszú, nem termő
évekre tekintettel - képes lenne elviselni. Persze, létezik a csévélődobos öntözőgépeknek kisebb változata is. Az olasz Irriland
gyártmányú, Sport típusú gép kocsija 150 m-re húzható ki, és alacsonyan, a lombszint alatt szóró szórófejei a szivattyú
nyomásától függően két-három, 8 m távolságban levő diófasort képesek öntözni. A berendezés teljesítménye természetesen
nem nagy, de egy nap nyújtott műszakkal talán még 80 fa is megöntözhető. Ennek az olasz öntözőgépnek létezik már hazai,
utángyártott változata is, harmadáron. Állítólag a gép minősége is csökkentett értékű. 



Ennek az alacsonyan szóró, kis teljesítményű berendezésnek a kényelem az előnye, mert munka csak a gép átállításával és a
kocsi kihúzásával van.

Kínálnak az Irrilandnál kisebb teljesítményű, vékonyabb csövű, egyszerűbb kivitelű csévélődobos gépet is. Ezt is drágán
adják, amellett kisebb a vízhozama, és sajnos, kézzel kell a csövet minden alkalommal a diófasoron végighúzni. És minden
alkalommal szerelni kell a csatlakozást, szét és össze. 



 

HAZAI DIÓSKERTEK KÉPEI
Vázlat: 
Állami gazdaság 
Termelőszövetkezet 
Másik tsz 
Diótelepítés 
Bio-diós 
Az Alföldön 
Dombvidéken 
Borsodban 
A Dunánál 
A dél-békési löszháton

Tisztelt diótermesztő Kollégám, hazai kollégákról vagy jót, vagy semmit.

A jót a hazai diótermesztők fejezetében és a bio-dió termesztőkről szóló részben mondom majd el.

A semmit pedig itt.

Név nélkül.

Csak a képeket mutatva, egyéni tanulmányozásra. És azért is, hátha Kollégám is megérez valamit abból a hangulatból, amit
én éreztem a különböző diósokban.

A kedvet, hogy dióskertben éljen, dolgozzon.

És ha dióskertje így néz ki, saját elképzelése szerint tegye rendbe, gazdagon termővé.

Hol is kezdjük a dióskertek megtekintését? Hát, természetesen, a dióskert kapujánál. 



Ez nem vicc, tényleg így néz ki egy 8 ha-os dióskert személybejárata. Télen csak a nyulak járnak a kapu alatt.

Most nézzük sorra a kerteket.  

1. Egy volt állami gazdasági, ma már idős dióskert képei, először fölülről, utána pedig a fák közül: 











 

2. Egy volt termelőszövetkezeti, ma magántulajdonú dióskert. A kert nem nagy, néhány hektáros. Tulajdonosa több mint 10
éve csak az aljnövényzetet képező takarmánynövény (jelenleg vöröshere) kaszálásával és a diótermés összeszedésével
foglalkozik. Más gondozásban a kert nem részesül. 





Amióta nem láttam, kiküldött kémeim azt jelentették, már nem találják meg a faluban a volt tsz-dióst. Pedig a diótermesztés
terén nagy múltú községről van szó, diója, diófesztiváljai országos hírűek.

Persze, a kémek se mondanak mindig igazat. Mert az nem lehet, hogy ahol országos diófesztivált tartanak, ott ne legyen
dióültetvény.  

3. Ez is tsz-diós volt. Mai tulajdonosa sorsára hagyta a száraz, agyagos Szamos-öntésen. Egyáltalán nem műveli. A felvételek
egy nagyobb esős periódus után készültek. 









 

4. Szolnokot elhagyva Törökszentmiklós közelében látható a surjányi 25 ha-os diótelepítés. Igen, diótelepítés, mert gazdája
eltelepítette. Az állami támogatást felvette, a diófákat nem gondozza. Bizony, ennek a kertnek már teremnie kéne, de egy
árva petákot nem fial. 



De ne legyünk igazságtalanok, van ilyen Sonkádon is, Bujákon is.

Az előző képek készítése óta van némi változás. Felhagytak a búzatermesztéssel a diófák között. Már biztosan ráfizetésessé
vált. 





Az újabb képek készítése óta ismét megváltozott a diótelepítés képe. Lejárt az állami támogatás időtartama, ki lehetett vágni
a dióst.

Ma már látható, hogy nem látható.  

5. Egy bio-diós kert: 





 

6. Itt már nem állom meg, hogy ne kommentáljam a képeket.



Egy alföldi dióskert a Nagyalföld közepén, Túrkevén, az ország legjobb földjén. Számomra hihetetlen, hogy ilyen jó föld
létezik, azt mondják, 56 aranykoronás. Akkor is sok ez, ha tudjuk, hogy a hazai földhivatalok a termőre fordult gyümölcsös
aranykorona-értékét átminősítik, és - szerintem indokolatlanul - igencsak megnövelik.

A dióskertet egy idős, elismerten nagy tudású kertész telepítette saját számára, de koránál fogva már nem tudta tovább
művelni, ezért eladta. A kert bő 5 ha területű. A fényképek készítésekor a telepítés mindössze 8 éves volt.

Azért bocsátottam előre a földminőséget, a gazda tudását és a fák korát, hogy lássuk, mindez együtt mire képes. Úgy néznek
ki a diófák, mint máshol az öt évvel idősebbek. Fejlettségük rendkívüli. 



Fajtájukat illetően M-10-esek, ennek a fajtának minden erényével és hibájával. Ez a fajta nagy termésre képes. Jó földön, ha
megadják neki, ami kell, igen nagyra. Hihetetlenül nagyra. De meggyőződtem róla, hogy igaz, valóban megtermi 8 évesen a
hektárankénti 3 tonnát, a kert egészében a 15 tonnát.

Diószüretkor a kertbe belépve már látszik a nagy termés. 3 személykocsi és több mint 30 kerékpár várja a bejáratnál a
munkaidő végét. Több mint 35-en dolgoznak egyszerre az 5 hektáron. 

 



 

De nem mindig volt ekkora a termés. Tavaly csak annyi termett, amennyi a kert gazdáját és családját egy évre ellátta dióval.
Ez az alkalmazott fajta első hibája. A másik a betegség-érzékenység. Idén főleg a gomba hatalmasodott el, ami a termésen is
meglátszik, és igen erős a korai lobhullás. De látszik a kertben baktériumkár is. 



 

A kezdeti években gondosan művelték a kertet, öntözést is kapott, ezek eredménye a nagy növekedés. A fák térállása 9x9 m,
és mégis mára már összeérnek a fák hosszában is, keresztben is. 



A gyors termőre fordulást, a korai nagy termést az idős szakember azzal is elősegítette, hogy a fák ágait igen-igen alacsonyan
meghagyta. Ilyen alacsonyan erősen szétterülő nagy ágakat én más dióskertekben még nem láttam.

És egy nagyon érdekes dolog, a lekötözés. Erről is szólni kell, mert a világon nincs még egy ilyen.

Tisztelt gyümölcstermesztő Kollégám jobban tudja, mint én, hogy a gyümölcsfák ágaiban a növekedési hormon
koncentrálódása csökkenthető, ha a gyümölcsfák, leginkább az almafák ágait vízszintesre kötözzük. Ezen alapul a
sövényművelés, a gyümölcsfa energiáit növekedés helyett termésképzésre fordíthatjuk.

Ezt az elvet diófa esetében még nem igazolta senki, a diófa - az oldalrügyes fajták kivételével - csak a csúcsrügyben hoz
nővirágot. A nagy tudású idős kertész viszont a diófa összes elérhető ágát lesúlyozta drótra kötött tégladarabokkal. 

 

 



A képeken látottakkal azonos habitusú a kert összes fája. A betelepített porzófák is, amelyek ebben a gombafertőzött időben
egészségesen zöld lombjukról ismerszenek meg. Fajtájukat illetően van a porzók között A-117-es, de van teljesen értéktelen,
jellemzően mogyorónyi diókat termő is. A kert jelenlegi gazdája ezen fák termését - ingyen - legjobb dolgozóinak ígérte oda. 

 



Meg is érdemlik, mert fűkaszáláskor komoly munkát végeztek traktorral a sorközök középső sávjában és kézi kaszával a
koronák lelógó, szétterülő ágai alatt. A kert gépi művelhetősége érdekében előbb összeszedték az előző tulajdonos által
otthagyott téglákat. Két pótkocsirakománnyal vittek ki a kertből. Ezután kaszáltak, gondosan. A fák alatt esetleg egy-egy
vadon kelt magonc-csemetét hagytak csak meg. 

 



Annak ellenére, hogy a kert művelése idén a minimumra korlátozódott, termés, az van bőven. Bizony, kertjüket odaadó
gondossággal művelő diótermesztő kollégák is megérdemelnének - no, jól van, ne túlozzunk - legalább feleennyi termést. A
dió értékesítése a fa alól, nedvesen, napi elszállítással egy diószárító, kereskedő cég részére történik, olcsón. 

 

7. Egy földbirtokos dióskertje, jelenleg eladás alatt áll.

A kert 8 ha-os, a gödöllői dombság északi részén, már Vác közelében fekszik. Északnyugatra a Visegrádi-hegység látszik, a
Duna túlpartjáról. A kert enyhén lejt nyugati irányban, ami kedvező a májusi fagyok kivédése szempontjából. 



A kert fái a megtekintéskor 8 évesek voltak, már amelyik túlélte az első négy év aszályát. Amelyik nem, azt gondosan
újratelepítették. Helyesebb is újratelepítésnek nevezni, olyan nagy arányú a pótlás. 

A fák fejlődése az első négy évben igen gyenge volt, öntözés nincs a kertben. A második négy év csapadékosabb időjárásának
köszönhetően már megfelelő a hajtásnövekedés.

A kert talaja savanyú, gyengén termő homok, ami önmagában nem lenne baj, ha a tápanyagutánpótlás is meg lenne oldva. És
az öntözés.

Látogatásunkkor a kert talaja szépen elművelt, téli állapotban volt. A talajmunkát rendszeres tárcsázással oldotta meg a
tulajdonos. Nagy traktorral, széles tárcsával. Elfért a nagy gép a diófák között, mert a fák térállása tág, 10x10 m, és a géppel
nem kellett közvetlenül a fák mellett járni. 



Hosszában is, keresztben is művelt a talaj, de a fák alatt mintegy 2,5-4 m 2-es négyzetet nem művelnek. Igaz, a diófák alsó
ágai a talajra borulnak, és csökkentik a fa tövében lévő gyomosságot. A tulajdonos véleménye szerint egy speciális alanyra
történt oltás eredménye az igen alacsony elágazás, a földet érő alsó ágak. Szerintem az alanynak erre nincs hatása, a diófa
metszés nélkül szívesen vesz fel bokorfa alakot, szeret alacsonyan ágakat indítani. 

Azért borulnak az alsó ágak a talajra, mert a fák eddig még nem voltak metszve, csak a gép által letört ágakat vágták le.

A telepítés is, a pótlás is A-117-es fajtával történt, ami jellemzően nagyra növő fajta, de ez még nem látszik a fákon.

A kerten kívül két oldalon is erdő terül el, lombrágó kártevők már eddig is léptek fel. A kert gondosan körül van kerítve,
vadkár az elhagyatott vidék ellenére sincs. 



Az ültetvény fő problémája a fák gyenge növekedése. Bizony, soká lesz még bőven termő diós a kertből. 

Bár a remény megvan rá. 



Úgy hallom, sikerült eladni ezt a dióst.  

8. Egy borsodi dióskert

Ez a szendrői diós nem azért került ebbe a társaságba, mintha erről is rossz véleményem lenne. Nincs egyáltalán véleményem
róla, csak futólag, az útról láttam. Ha jobban megismerem, valószínűleg átkerül a hazai diótermesztők fejezetébe. 

 

9. A Duna mellett

A Dunaág mellett gyengén termő, majdnem fehér színű homok alkotja a talajt. Méteres, másfél méteres mélységben pedig
vízzáró agyagréteg fekszik. Szóval, nem ideális a diónak. Mégis milyen szép diófák nőnek itt! A gyomokat pedig nézzük el,
hiszen idén rendkívül esős évünk volt. 

Két részletben összesen közel 40 hektáros ez az ültetvény.  

10. A dél-békési löszháton

Gyönyörű, dúsan termő talajai vannak a dél-békési löszhátnak. Terem is bőven, gabonától dinnyéig mindent. Egy hibája van
a térségnek: Hiányzanak róla a nagykiterjedésű dióültevények. Pedig micsoda pénzt hozhatnának ennek a szegénysorsú
vidéknek!

Egy kivétel van, egy idős vállalkozó két állattenyésztő telepének területe, összesen - ha így igaz - 30 hektár kiterjedésben.
Alsószentiváni 117-es fajtából. 



 

 

Kár, mert mennyi diótermesztő nagyüzem elférne a megyében!

Tisztelt érdeklődő Kollégám, most már, hogy idehaza tájékozódtunk, megnéztünk néhány hazai dióskertet, e szakmai



tudással felvértezve kitekinthetünk külföldre is. Erről szólnak a következő fejezetek, hogyan termesztik a diót idegen
vidékeken.

Csak ha már bejártuk a világot, térünk vissza a diófák növényvédelmére, a diószüretre és az azt követő munkákra. A
nagyobb munkák előtt utazgassunk egy kicsit. Addig se kell dolgozni.

 

DIÓTERMESZTÉS A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIN
Vázlat: 
Franciaország 
-Grenoble 
-Périgord 
A francia diótermesztés folytatása 
Anglia 
Németország, Hollandia 
Dánia 
Svájc, Ausztria 
Spanyolország 
Portugália 
Olaszország 
Görögország 
Horvátország, Szerbia 
Szlovénia 
Kalifornia 
Kanada 
Románia 
Moldávia 
Ukrajna 
Oroszország 
Törökország 
Szíria 
Irán 
Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán 
India, Pakisztán, Afganisztán 
Kína 
Japán 
Korea 
Marokkó 
Argentina 
Chile 
Ausztrália 
Újzéland

Szakmai tanulmányútra invitálom tisztelt diótermesztő Kollégámat. Mindenkitől lehet tanulni. Ha mást nem, azt, hogy hogy
nem szabad a diófával, a dióval bánni.

Bár, meg kell mondjam, a pozitív példa gyakoribb.

Először is, nézzük meg a következő apró térképen, hol folyik árutermelő diótermesztés. Kár, hogy a kép oly kicsi, mert
nagyon pontos. Kérem a figyelmet többek között Argentina, Japán, Ausztrália területére irányítani, mert pontosan mutatja,
az adott országokban is melyek a diótermő vidékek. 



Előre bejelentem, csak a zölddel jelölt vidékekre utazunk, a világ maradéka nem érdekel minket.  

Franciaország

Mottó: 
"S'il y a des noix, l'hiver sera froid." 
(Ha van dió, a tél hideg lesz.) 
(francia közmondás)

Franciaország Európa vezető diótermelője, az európai termelés negyedét adja, évente mintegy 30.000 tonnával. És vezető
dióexportőre is, exportja Európán belül talál vevőre. 

A franciaországi diótermesztés története a rómaiak idejéig, Julius Caesar galliai hódításaiig nyúlik vissza. Galliába a római
légiók nyomában jutott el a diófa. Így tartja ezt a hivatalos történetírás. De arra nem ad magyarázatot, hogy amikor a légiók
Galliába értek, feljegyezték, hogy a gall nők hajukat és ruháikat diófestékkel festették. Bizony, többezer évvel előbb is ott
volt már a diófa, a kőkorszaki barlanglakók lakhelyein megtalált diómaradványok is tanúskodnak róla.

A mai francia földön a diófák terjedésének újabb nagy lökést adott Nagy Károly 812-ben kiadott rendelete, amely
nagyarányú telepítést írt elő.

A francia tájegységek közül Provence és Dauphiné a korai középkor óta hagyományosan jelentős
diótermő vidék volt, amint arról a korabeli oklevelek tanúskodnak. A 11. századból fennmaradt
számadások szerint ezeken a vidékeken általános volt, hogy a hűbéresek kötelezettségeiket
dióban egyenlítették ki, (pl. Saint Hugues és Domene községek), a dió értékmérőként funkcionált.

A dió jelentőségét sok kora-középkori francia diós falunév is igazolja, amelyek közül a
legrégebbi a Grenoble-közeli Noyarey.

Franciaországban a diófák története a francia történelemmel kapcsolódott össze. A legnagyobb
csapást Napóleon mérte a francia diófákra, mert mérhetetlen háborúihoz sok fegyverre volt
szükség, ezért a diófák nagyobb részét kivágták. Ugyanakkor a kontinentális zárlat a dió
exportpiacát semmisítette meg. Az 1709-es fagy már csak hab volt a tortán.

Ha Franciaországban a diófákat csodáljuk, és a helyiekkel értekezni akarunk a diótermesztés
mibenlétéről, ne csodálkozzunk, ha nem a szótári nevén, noyer-nak mondják a diófát. Értsük meg
azt is, ha helyi, tájnyelvi elnevezéseit használják. Leginkább noguier-nek említik, de előfordul
calotier, calottier, écalonnier, gagouier, goguier és gojeutier is.

A dió fogalma régóta él a francia kifejezésekben, szólásokban. A középkorban egy diónyi mennyiségen a mérhető legkisebb
mennyiséget értették. Napjainkban pedig a családias kifejezésmódban a "dióban" azt jelenti, hogy ingyen.

A francia diófajták hírnevesek, véleményem szerint érdemükön felüli mértékben. A neves és elismert fajták mellett olyan
fajtanevekkel is találkozni, mint



A coque tendre (papírhéjú),
De la Saint Jean vagy Tardive de la Saint Jean (Szent János-dió),
Fertile (bőtermő),
Ordinaire (közönséges),
végül Praeparturiens, aminek nem is tudom a magyar fordítását.

Ezek nem elismert diófajták, hanem népszerű elnevezések, nem kell őket komolyan venni.

Francia táj diófákkal: 

Egy francia diósgazda tanyája: 



 

GRENOBLE

Bár Franciaország területének túlnyomó része alkalmas diótermesztésre, két
körzetben, Dauphiné-ben Grenoble-Valence vidékén és Périgordban alakult ki
nagyobb kultúrája. A Grenoble-i termőtájon emberemlékezet óta sok diófa nőtt.
1660-ban úgy írta Nicolas Chorier "Dauphiné történelme" című munkájában,
hogy a vidéken nagy számú és általános a gesztenyefa és a diófa. 1730 körül
már úgy jellemezték a tájat, mint diófákkal borított vidéket.

A diótermesztés főleg a 19. században fejlődött nagyra. A felfutás oka az volt,
hogy előbb a selyemhernyókultúrát érte kivédhetetlen járvány 1858-ban, majd
az 1870 körüli filoxéra-fertőzés nagy területeken pusztította el az addigi
szőlőkultúrát, és Dauphiné-ben az eperfák és a szőlő helyébe mindenhol diófát
telepítettek.

A Grenoble-i termőtáj diótermesztésének felfutását Baltet Károly 1885-ös
szakcikkének mondataiból érzékelhetjük a legjobban: "Csak maga Vinay és
Tullins kerületek 2 millió frank értékű Mayette diót visznek ki Pétervárra, mely
a Rhone folyón talpakon szállíttatik Marseillebe és ott talpastól mindenestől eladatik. Marseille maga 1881-ben 32 ezer
mázsa diót, mogyorót és mandulát rakott fel hajókra 2 millió 700 ezer frank értékben és a francziaországi vámhivatal
ugyanazon évben, tíz millió kilogramra teszi ezen három gyümölcs kivitelét összesen."

A Grenoble-i dió "nemeslevelet" 1938. június 17-én kapott, amikor minőségét államilag elismerték, "Appellation d'Origine
Contrôlée" (AOC) minőségben. 1996-ban pedig a termesztett növények közül elsőként a Grenoble-i diót ismerte el
eredetmegjelöléssel védett termékként az Európai Unió.

A Grenoble-i diótermelő körzet és diói:

 

Községenkénti bontásban láthatjuk a diótermő terület nagyságát. A színek 20 és 50 hektárnál változnak. 



A Grenoble-i körzet részletesebb térképe és diói:

 

A jelenlegi diósgazdák már a harmadik nemzedéket képviselik az eredet-elismerés óta. Az eredet-megjelölésre féltékenyen
ügyelnek, a zárt termelési körzeten kívül 1 m-rel már nem kaphat a dió Grenoble-i eredet-megjelölést.

Jellemző tájkép Grenoble vidékén: 



A Grenoble-i diótermő táj "fővárosa" Vinay városka, amely méltán érdemli ki a magyar diótermesztők figyelmét is. A város
teljes határában szinte nincs is más, csak dióskert. Ezt tessék szó szerint venni, tisztelt Kollégám! Vinay város határának
látképe: 

Dióskertek Vinay határában:



És a várost környező mintegy 20 községben is a diófa az uralkodó növény, még szántóföld is alig van. Az előző képen a
városba vezető országút látszott. Az is a dióerdőben húzódik, de a mezőgazdasági mellékutak is szinte eltűnnek a diófák
között. 

Dióültetvény Pontcharra község határában, Grenoble vidékén: 



A Grenoble-i diótermelők el is misztifikálják a diójukat, mintha az olyan rendkívüli
lenne. A diófa-ültetésre megfelelő helyet csak ők tudják kiválasztani, mert az már a
vérükben van. A dióművelés tradícionális eljárásait modern eszközökkel végzik, de azt
nem árulják el, mik azok a tradícionális eljárások.

Pedig - véleményem szerint - hazai adottságaink jobbak, mint a Grenoble-i híres körzet
adottságai. Legfőképp jobbak a talajaink. Tápanyaggal jobban ellátottak, mint a
meszes kőzet aprózódásából származó, köves-kavicsos, gyenge minőségű Isere menti
teraszok.

És kárpát-medencei sajátos klímánk a dió tenyészidőszakában alacsonyabb relatív
páratartalmú levegőt biztosít diófáinknak, mint ami a Grenoble-i termőtájon szokásos,
ahol nagyobb gondot jelent a gnomónia elleni védekezés.

Diófáink termőképessége a fentiekből adódóan - és fajtájuknál fogva is - nagyobb.

Ami viszont a diótermesztés múltját illeti, sok tanulnivaló, megszívlelni való szűrhető le a
nagy hagyományú francia diótermesztésből - anélkül, hogy hasraesnénk előttük.

A diótermesztés gépesítését korán megkezdték. Magasra hordó permetezőgép
munkában, anno: 

 

A diótermés szárítását, manipulálásaát, tárolását hagyományos, eleinte kizárólag fából, később
betonoszlopokon álló, fából épült diószárító építményekben, emeletes diópajtákban végezték. A
pajták aljzata és oldala egyaránt fenyőlécekből készült, és nyitott volt a négy égtáj felé, hogy
bármerről fújjon is a szél, átszellőzzön. A közvetlen napfénytől, a túlzott felmelegedéstől fa-
vagy cseréptető védte a száradó diót.

Egy egyszerűbb és egy kétemeletes diópajta: 



 

Jellegzetes francia diószárító, válogató és tároló építmény ma: 

Az előző képen nem látszik, de az emeleti födém hézagos, szellős: 



A dió szárítása szétterítéssel, eleinte napi kétszeri, majd egyszeri forgatással végezhető.

Így néz ki, amikor tele van az emelet dióval: 

Az emeleten hely van a diómanipuláló gépeknek, a szín alá pedig beállhatnak a dióművelés, -betakarítás gépei. 

Úgy tartották a francia diótermelők, hogy a jó diószárító pajta annyit jelent egy diósgazdának, mint a jó pince egy borosnak. 



A Grenoble-i termőtáj diótermését a termelők által alapított és fenntartott hatalmas Coopenoix szövetkezet vásárolja fel,
készíti ki és adja el. 

A termesztők tulajdonában van, eddig sikeresen védett ki minden felvásárlási kezdeményezést. Valódi szövetkezetként
működik, minden tagnak egy szavazata van. A diótermesztők anyagi hozzájárulásából jött létre, és ugyancsak a termesztők
hozzájárulásából valósítja meg technológiai fejlesztését. A termesztők az értékesített dió árát 5 % levonása után kapják meg,
amiből 1 % a szövetkezet működését fedezi, 4 % beruházásra megy.

A termesztők maguk vihetik be a nedves diót a szövetkezetbe, de aki erre nem képes, annak diójáért teherautót küldenek. De
csak a Grenoble-i zárt termelési körzet termesztője lehet tag a szövetkezetben.

A fogadógarat, ahova a nedves diót ürítik: 



A mosás, fehérítés, szárítás, kalibrálás technológiájától most tekintsünk el, az azonos technikájú, csak nagyobb méretű, mint
a hazai legnagyobb termesztők, feldolgozóké. A kalibrálás 2 mm-enként történik. 

Az osztályozóhengerről lejött diók a válogatószalagon: 



Tárolt héjas dió a hűtőkamrában. (Elnézést, sötét volt bent.) 

Héjas diót is nagyban értékesítenek, és minőségi dióbelet is. A héjas dió gépi kalibrálását kézzel ellenőrzik: 



Az apróbb méretű dióból is kiváló feles dióbelet készítenek, még a 26-28 mm-es méretet is feldolgozzák. 

A dióbeles zacskókat kartondobozba gyűjtik, amit gép hajtogat. A dióbél-csomagoló gépsor végére a repülőtereken
használatos detektoros kaput építettek be, az esetleges fém-szennyeződés észlelésére. 

Árumennyiségük fél Magyarországnyi. Héjas dió és dióbél kínálatuk: 



 

Minden árutételt utólag is minősítenek.

Személyes benyomásom a lenyűgözöttség volt. Erre mi sose lennénk képesek. Jó harminc évet dolgoztam a magyar
mezőgazdasági szövetkezeti mozgalomban, de be kell látnom, a francia magángazdák szövetkezetpártibbak, mint mi voltunk.
A minőségi francia dió uralja Európa igényes piacát. A jó minőséggel, a jó marketinggel akkora igényt teremtettek, amit
talán már ki se tudnak elégíteni.

A másik benyomásom egy kis kétkedés. Amikor azt olvasom a moldáv hivatalos statisztikában, hogy a moldáv dió második
legnagyobb importőre Franciaország, és ugyanakkor a francia diókínálat belföldön is, külföldön is csak francia diót kínál,
felmerül bennem, hogy hova lett a Franciaországba került moldáv dió. Nem tudom.

Van egy sejtésem: Mindenki hazudik.

De ne rágalmazzuk tovább a szimpatikus Coopenoix-t, van más is, például Alain Riviere. A cég Vinay városában
tevékenykedik, hatalmas diófeldolgozó, manipuláló üzeme van. Diószüret idején a termelőktől a rázó- és felszedőgépektől
bekerülő diót vásárolja fel, maga szárítja, manipulálja. Valószínű, a szövetkezeten kívüli termesztők áruját veszi meg, és
talán importál is.

A cég vinayi üzemének képe madártávlatból: 



A nedves dió fogadására és a készáru tárolására szolgáló helyiségek az Alain Riviere cégnél: 

Most, hogy láttuk, mi folyik Grenoble mellett, - mi folyna, hát az Isere folyó, - néhány diófás tájkép erejéig nézzünk körül
ezen a gyönyörű tájon, utána pedig induljunk el nyugatnak, Périgord felé. 





 

 

A francia diótermesztés folytatása

Mint említettem, sőt!

A franciák a francia diótermesztés folytatásáról is gondoskodnak.

A diótermesztés rendszeres oktatását az általános iskolai tananyagba is beépítették. A szöveggel nem úntatnám a
diótermesztést tanuló tisztelt Kollégámat, de a képekkel igen.

Itt van az első, kimondottan iskolai oktatási célokat szolgáló ábra a diófáról. 

Egy általános iskolai osztálynak a diótermesztési tanulmányokban eltöltött egy évének képei következnek. Nem túl
színvonalasak, de falura ez is jó. Városra meg nem számít, a városi gyerekek úgyse értenek az egészből semmit.

A képeket hadd ne kommentáljam! A hasonló témájú képeket amúgy is, fölöslegesen is magyarázom, a könyv egyéb helyein.
Itt csak azt illusztrálom, hogy a diófa, a diótermesztés a világ jobb országában már tananyag. 



  

 

 



 

  

  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

  

 



  

 

Nemcsak francia kisiskolások, magyar érdeklődők is eljutnak a francia diótermő körzetekbe. A képen egy magyar csoport
egy francia diósgazda diómanipuláló gépsorát tanulmányozza. 

Tisztelt pedagógus Kollégám, nem azért vagyunk lemaradva a franciák mögött a diótermesztésben és minden másban is, mert
nálunk hiányzik a hasonló oktatás? Mert anélkül nem megy.

Induljunk hát el együtt a Dió-úton! 



Én vállaltam a dióval kapcsolatos ismeretek összeszedését, most Önön a sor, hogy széthintse azokat.

 

 

Anglia

Mottó: 
"Angliában a dió jelentékeny eltéréseket mutat, 
a gyümölcs alakjában és méretében, 
a burok vastagságában, a héj vékonyságában." 
(Darwin)

Bár angol földön a dió Darwin által is leírt módon változatos, Nagybritanniában a
diófát csak Anglia déli részein termesztik. Epsomtól nyugatra, Surrey mészköves
dombjain és Hampshire-ben jószerint csak a fa anyagáért, kevésbé diójáért
tartják. Angliában a korábbi századokban jelentősebb diófa-állomány volt, főleg a 18. században telepítettek sokat, amikor
bútorfának divatossá vált,de a 19. század eleje óta az állomány megcsappant, mert a mahagóni jött divatba, és ezért a
korábbi diófa-állományt kivágása után nem pótolták. Ezért Angliában dió-kultúráról jelenleg nem beszélhetünk.

Diófák előfordulása Nagybritanniában (és Észak-Írországban): 



Egy walesi diófa: 

További, angliai képek:

 

Néhány, Angliában is ültetett diófajta: 

Egy három éves angol diócsemete: 



Házikerti diótermés Angliából: 

A diókultúra jelenleg hiányzik tehát Angliában. A hiány pótlására diótermesztési kísérleteket indítottak be, a következő két
kép a kísérleti területekről való. Az elsőn egy fiatal, első terméseit mutogató kis diófa látható, a másodikon pedig az a
próbálkozás, hogy búza köztesnövénnyel termesszék a diót. 

 

Persze, mindez csak játszadozás. Ami diót a britek megesznek, szinte 100 %-ban külföldi. 



 

Németország, Hollandia

Németországon belül csak a szőlőt is jól termő Rajna-vidékről beszélhetünk mint diótermő tájról. Mint a dió multjánál már
szó volt róla, ezen a vidéken szervezett diótelepítésbe a római korban a helyőrségek mellett fogtak először. A diótermesztési
kedv a germán lakosságban a római idők elmúltával is megmaradt, de a német diótermesztés felfutása csak az 1700-as
években történt meg. Mint említettem, egy útleírás egy cisztercita apátsághoz vezető út szép diófasorát emeli ki 1789-ben.

Német piaci életkép részlete az 1700-as évekből: 

A Rajna-menti szőlőkultúra és a diótermesztés együtt virágzott fel, a szőlőkbe általánosan ültettek diófákat. Még ma is tartja
magát a népi termésbecslés: "Nussjahr-Weinjahr".

Ferdinand Freiligrath 1846-ban St. Goar diólombjait méltatja, a Rajna-vidék szőlőivel együtt. "A Rajna-vidék 1869-1890
között" című leírásban pedig kiemelik Geisenheim és Niederwalluf községek arra irányuló erőfeszítését, hogy százával
telepítik a diófákat. Sőt, Wallufban a község területének egy részét ma is Nussbergnek, dióhegynek hívják.

Geisenheim azóta is dió-központ, a volt NSZK diónemesítési munkái itt folytak. A Geisenheimi diófajták ma is elismert fajták.
Néhány német diófajta: 



 

A Rajna-vidék diótermesztésének hanyatlása a legutóbbi világháború során következett be, amikor a diófák nagy részét
kivágták, (a többszáz éveseket se kímélték), és kézifegyvereket készítettek fájukból. A háború után pedig a szőlőtermesztés
technikai fejlődése miatt szorultak ki a diófák a szőlőkből.

Manapság is Németországon belül a Rajnamente a legdiósabb vidék. Magányos diófákat látni, vagy kisebb diófa-
csoportokat, útmenti fasorokat és szőlőkbe ültetett diófákat. Szőlőkerti diófa Freiburg környékén: 

Bajorországban magam is ismerek egy-két lelkes amatőrt, akik hobbiszinten, néhány diófa ültetésével próbálkoznak. Csak a
kalapom tudom megemelni előttük. Árutermelő ültetvény létrehozása nem lehet céljuk, a föld túl drága, a művelési költségek
túl magasak. Mint mondják, az Alpok elővidékén gyakori a párás, felhős idő, el kell kerülni a betegségekre fogékony
diófajtákat.

Hiányoznak viszont a valamikori dióolajütők. A legutolsó ilyen kisüzemből, a Winkel am Elsterbach-ban működött
Krayer'sche Mühle"-ből kocsmát alakítottak ki.

Egyszóval, Németországban gyakorlatilag nem létezik árutermelő diótermesztés, tisztelet a néhány megszállott gazdának, aki
mégis próbálkozik vele.

A német diónemesítés sem a nagy áruértéket produkáló diófajták létrehozására irányul, hanem a kiskert-tulajdonosok
igényének kielégítésére. De becsületükre legyen mondva, hogy a magyar diófajtákat is számításba veszik, elismerik,
szaporítják, propagálják is.

Ha Németországban járunk, nézzünk át Németalföldre is. Igaz, Hollandiában se fogunk árutermelő dióültetvényeket találni,



mert összesen 11 árutermelő dióültetvény létezik Hollandiában, összesen 42 ha területen. Az országos átlagtermést 1 t/ha-ban
adják meg, az országos össztermést 300 tonnára becsülik.

A holland diófák többsége kiskertben, házak mellett, tanyákon terem. Diófa egy Zeeland-i tanyán: 

De holland kutatók kiemelik, hogy náluk is kitűzhető a 4 t/ha átlagtermés.

A kanadai származású Broadview fajta a legelterjedtebb Hollandiában, de a lengyel eredetű Rita és a bolgár származású
Proszlavszki létszáma is jelentős. Saját, korábbi fajtájuk a Buccaneer, de legújabban a groningeni állomáson tucatnyi helyi,
északholland fajtát is kiszelektáltak, kipróbáltak.

De a hollandok szeretik a diót, a házikertekben szép diófákat látni, és vadon kelt diófákkal is találkozhatunk.

Az országban két diócsemete-nevelő faiskola van, éves termelésük összesen 8000 db csemete.

A holland diótermést nemcsak a virágzáskori fagyok veszélyeztetik, hanem a gyakori hideg nyár is.

Kísérleteznek legelőre, nagy térállásba ültetett diófákkal is az ország déli részén, amely próbálkozást helytelenül nevezik
agroforestrynek, mert nem a faanyag a cél, nem is a kiültetett nemes diók termése, hanem a legelő állatok nagyobb
komfortja.

A diótermesztés bizonytalansága miatt Hollandiában súlyt helyeznek a köztestermesztésre.

A holland diófogyasztásnak múltja, hagyománya, kultúrája van. Elsősorban importdiót kapni. (A dordrechti hagyományos
piacon rajzolták ezt a diókínálatot:) 

A diószüret az iskolai oktatásban is szerepel: 
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Dánia

Dániában nincs diótermesztés, az ország kívül esik a diófák természetes elterjedési körén.

Sok dán kerttulajdonos mégis megpróbálkozik diófa ültetésével. Diókat, csemetéket hoznak be a legkülönbözőbb
országokból, abban a reményben, hogy hátha lesz az elültetett fák vagy utódaik között olyan, amelyik bírni fogja részben a
kemény teleket, részben a rövid dél-skandináv nyarat, amely rövidebb annál, hogy a más éghajlathoz aklimatizálódott
diófajták hajtásaikat időben beérleljék, ezért a vesszők a tél folyamán nagyrészt elfagynak, és tavasszal nincs csúcsrügy, ami
virágot, termést produkálna.

Lars Westergaard faiskolás jelenleg is kutatja a dán viszonyok közé alkalmas diófajtát. A Kanadában is népszerű, a hideghez
jól alkalmazkodott Hansen fajtának egy ugyancsak hidegtűrő orosz diófajtával végzett keresztezéséből származó utódokat
vizsgál és keresztez tovább. Az anyafajta jó és rossz tulajdonságait az utódokban is nagy biztonsággal találja meg, felfokozott
mértékben is.

Ezzel a keresztezett állománnyal végzett folyamatos munkája során az ideális dán diófajtát a kis növekedésű, igen korán
teremni kezdő, bőven fürtvirágú, apró, kézzel törhető diójú, magas bélarányú fajtajelöltjeiben látja, amelyek legígéretesebbje
a Multiflora1 fajtajelölt. Előnye ennek a diófajtának, hogy a kis hajtásnövekedés miatt is vesszőit időben beérleli, dán
viszonyok között is.

Dániai diótermesztésről majd azután beszélhetünk, ha Westergaard úr kísérletei sikeresek lesznek.  

Svájc, Ausztria

Annak ellenére, hogy Svájc nyugati és déli vidékein gyönyörű diófák nőnek a kertekben, a házak mellett, összesen kb.
150.000 db, Svájcban nincs ültetvényszerű diótermesztés. Nagyon kevés parasztgazda foglalkozik diófákkal, a
mezőgazdasági tevékenység apró, kiegészítő ágaként. Egy árutermelési célú diófa Svájcban: 

Pedig Svájc Európa vezető diófogyasztója, az egy főre eső fogyasztás mintegy 2 kg/fő/év, dióbélben számolva, ami azt jelenti,
hogy négyszerese az utána következő országok átlagának. A kereslet tehát igen nagy, többszöröse a belföldi termelésnek, de
a svájci jövedelmi viszonyok mellett nem éri meg diót termeszteni, mert a szükséges kézimunka megfizethetetlenül drága.
Svájc diótermesztése 1950-től kezdődően hanyatlik, mára gyakorlatilag megszűnt, csak a lakóházak mellett hagytak meg
diófákat.

Házi diószárítás Svájcban kocsin, illetve szekrényben: 

 



A francia dió, főleg a Franquette uralja a svájci piacot.

A svájci diótermesztés újraélesztésére irányuló próbálkozások nem sok reménnyel kecsegtetnek. Bár a német nyelvterületen
is folyik hasonló munka, a francia nyelvterületen Corbaz és Manco urak nagy munkába kezdtek 2003-ban. A Franquette
egyeduralmát helyi különlegességekkel kívánják megtörni. Svájci lódió és fája: 

A svájci természetes diófaállomány érdekes egyedeit vették számba, és kezdték nemcsak változatlan formában szaporítani,
hanem nemesíteni is. Komoly fajtagyűjteményük van a helyi klímához és talajhoz jól alkalmazkodott diófákból. Például a
gyűjtés során csak az ötven évnél idősebb diófákat vették figyelembe, mert azok túlélték az eddigi legnagyobb, 1956-os téli
fagyot, helyi viszonyok között fagytűrőnek tekinthetők. Emellett a tavaszi fagyok elkerülése céljából gyűjtési szempontként
vették figyelembe a késői kihajtást, a jó dióminőséget, és a fák egészségi állapotát, ellenállóképességét. És ami Svájcban
különösen érdekes, a tengerszint feletti magassághoz történt alkalmazkodást. A 800 m magasság felett is jól termő diófákat
tarják értékesnek.

Svájcban a francia és a német diófajtákat ajánlják telepítésre, szinte valamennyit, azon kívül csak az Eszterházi 2-t és a
Pedrót. Természetesen, Svájcban igen nagy fajtaválaszték kapható, az összes magyar fajta is, és Európa diófajtáinak
nagyobb része. Nem beszélve a saját "fajtákról", amelyek inkább próbálkozások, nem kiforrott diófajták. Hanger, Hug,
Jucker, Nyffenegger, Marchetti, Kieser, Wirz, Würms. És még több mint nyolcvanféle, köztük a Thunstetteri fürtös dió.

Ausztria is alpesi ország, nem az a kimondottan jó diótermő vidék. A házak mellett, a kertekben láthatók diófák, az ország
szőlőtermő vidékein a szőlőkben is. De árutermelő ültetvény szinte nincs. Képem is csak egy kisebb ültetvényről van. 



 

 

Kalifornia

Tisztelt Kollégám, azt hiszem, megengedhetem magamnak a nemes egyszerűséget azzal, hogy Kaliforniát az Egyesült
Államok egészének tekintem. A diótermesztést illetően ez majdnem igaz is. És tovább, ha a kaliforniai diótermelésről úgy
beszélek, mint a világ legmeghatározóbb diótermesztési tényezőjéről, mert ez is így áll. 

Amerikába az angol telepesek vitték magukkal a diófát. Diót vittek, azt ültették el, Massachusets-ben, Virginia-ban. Ezek a
telepítések nem sok sikerre vezettek.

Kaliforniában - még az angolok előtt - ferences rendi spanyol misszionáriusok honosították meg az európai diót, az 1700-as
évek vége felé. Dióskerteket létesítettek missziós telepeik (például a San Gabriel misszió) köré, de az általuk termesztett diók
kemény héjúak voltak. A szaporításra szánt diót Spanyolországból hozták. Az itt termesztett dió "missziós dió" néven lett
ismert.

Más forrás szerint a kaliforniai missziós dió chilei eredetű, de a lényegen ez nem változtat, eredetileg Chilébe is spanyol diót
vittek a misszionáriusok.

A missziós dió magról szaporított, tehát tulajdonságaiban nem egységes dió volt. A szelekció során a közepes méretű diót



termő fajtákat részesítették előnyben, de ezek vastag, kemény héjúak voltak. Korai virágzásúak voltak, változatos virágzási
idővel, tehát nem kielégítő megporzással. És késői dióéréssel. 

Kalifornia diótermelése jelenleg gyakorlatilag egyenlő az Egyesült Államok termelésével, ma már a kaliforniai dió adja a
világtermelés harmadát, az USA termelésének 99 %-át. A kaliforniai diótermesztés elhelyezkedése: (Minden fekete pont 400
hektár dióültetvényt jelez.) 

Mint minden igazán nagy dolog, ez is egy kis lépéssel kezdődött.

A kereskedelmi célú diótermelést Joseph Sexton kezdte meg 1867-68-ban, amikor egy zsák jól
törhető chilei import diót vásárolt San Francisco-ban, és nem törte meg. Ez volt a döntő
momentum.

Nem törte meg, hanem elültette, és az elültetett diókból kikelt csemetékből Santa Barbara
mellett Goleta helységben dióskertet létesített. Ez Kalifornia déli részén történt.

Kalifornia északi részén Felix Gillet francia bevándorló volt az úttörő, aki 1870-ben francia
diófajtákat (Franquette, Mayette) telepített, oltványokat. Faiskolája Sacramento északi
részén, Nevada City közelében volt.

1940-1960 között épült ki Észak-Kaliforniában a dió ipari méretű termelésének, felvásárlásának, feldolgozásának rendszere. 



Jelenleg a diótermő terület Kaliforniában tartósan 80.000 ha körül van, a Sacramento-völgy, a San Joaquim-völgy és a parti
síkság területén. A dióskertek jellemző mérete 8-16 ha, bár a kertek sok helyen egymást érik. Persze, egy gazdának
jellemzően több ültetvénye is van. Egy tulajdonosnak ma már meghaladja átlagosan a 20 hektárt a tulajdona. Már tíz évvel ez
előtt a farmok 60 %-a 40 hektárnál nagyobb volt. Az egészen nagy dióültetvények nem jellemzők, a legnagyobbak 200 ha
körüliek. 

Az önálló dióskertek mellett Kaliforniában a szőlők végébe ültetett diófák is általánosak. Két kép a kaliforniai Napa-
völgyből. 



 

Mekkorák is a kaliforniai dióskertek?

Többségük nem nagy. Jellemzésül egy 2001-es statisztika San Joaquim megyéről:

A megyében 740 diótermesztő tevékenykedik.

0-2 ha 187 farmer
4-10 ha 307 farmer
10-20 ha 87 farmer
20-40 ha 71 farmer
40-80 ha 55 farmer
80-400 ha 33 farmer

Diósfarm Kaliforniában: 

A kaliforniai diótermő körzet éghajlata ideális a dió számára. A
téli hőmérséklet alatta marad a dió által felső határként elviselt
téli +7-+10 C°-nak, ugyanakkor a fagyok ritkák és gyengék, és
kevés a hó. A nyári hónapok 22 C° körüli hőmérséklete kellően
meleg, és a hőségnapokon előforduló napégés még nem okoz
nagy károkat. A tavaszi fagyok nem szokták veszélyeztetni a
kaliforniai fajtákat, nagy biztonsággal a tavaszi lehűlések után
virágzanak. Az őszi korai fagyok jelentkezéséig pedig a
vesszőknek kellő ideje van beérni.

A csapadékviszonyok ugyan félsivatagi jellegűek, de a termelési



körzet kedvező hidrológiai viszonyai következtében öntözésre állandó lehetőség van. A vízszintesre planírozott dióskerteket
legtöbbször árasztásos úton öntözik. Csepegtetés, mikroszórófejes öntözés a központi völgy területén kívül, nem teljesen
vízszintes terepen van inkább. Az árasztásos öntözés egyben megnöveli a fitoftóra-fertőzés esélyét.

A talaj mély rétegű, jó szerkezetű hordaléktalaj, a hiányzó tápanyagok műtrágyázással jól pótolhatók.

Kaliforniában a hektárra vetített átlagtermés 5-7 t évente, többszöröse annak, amit máshol a világon
elérnek.

A Kaliforniában termesztett fajták: Franquette, Hartley (nagy
területen), Payne, Vina, Chico, Howard, Sunland, Chandler (újabban
ebből telepítenek a legtöbbet), Tulare (új fajta). És mindig jönnek ki
újabb fajták.

Chandler fajtájú dió árukínálata a baloldali képen látható.

Az újabb fajták esetében az oldalrügyeken is termő, tehát potenciálisan nagyobb
termőképességű fajták elszaporítása a cél, továbbá a késői kihajtású fajták arányának
növelése, a tavaszi fagykárok kivédésére, a termésbiztonság növelésére.

Fajtaösszetétel Kaliforniában 2006-ban:

Kaliforniában jellemzően melegek a tavaszok, a dióvirágzás idején. Ez okozza, hogy a kaliforniai diófajták többségénél
jellemző az időeltolódás a hím- és nővirágok virágzási ideje között, általános a nőelőző virágnyílás. Minden kaliforniai
diófajtához porzófajta kell, későbbi pollenszórású. Ezért az ültetvényekben minden 10 sor árutermelő diófa után általában
egy sor porzófát ültetnek. Kaliforniában a kielégítő beporzás érdekében felmerült a mesterséges beporzás kérdése is, a
pekándiótermesztésben alkalmazott gyakorlattal azonosan.

(A kaliforniai diótermesztés egyéb statisztikai adatait külön melléklet tartalmazza.)

Ültetvény Chandler fajtából:

Alanyként hagyományosan a kaliforniai feketediót
(Juglans hindsii) alkalmazták a legelterjedtebben, azonban
csak fertőzésveszély-mentes, szinte sivatagian száraz
területeken felel meg. A többi területen közönséges dió
alanyt használnak, és újabban terjed a hibrid paradox dió,
mint alany. (Részletesebben a csemetenevelésnél.)

A szaporítás oltással és szemzéssel történik általában. Az
oltást erre szakosodott 10-15 faiskola végzi. Az oltás módszere általában angol nyelves párosítás. A helyben oltás
gyakorlatilag megszűnt. Mostanában vezetik be a nemes fajták gyökérszövetéről történő vegetatív szaporítást, és van saját
gyökerű állomány is.



Ültetés előtt gondos a talajelőkészítés. Dréneznek három méter mélyen, planíroznak
60-70 cm-nyit. Az árasztásos öntözéshez vízszintes felületet alakítanak ki. Ültetés
után a csemeték törzsét fehérre festik, a hőség miatt. A hagyományos, nem sövény
ültetvényekben a négyzetes kötést alkalmazzák, a kétirányú művelhetőség végett.

A diófák térállása Kaliforniában hagyományosan kb. 108-120 fa/ha, ami valamivel
sűrűbb, mint a 10x10m-es kötés. Az újabb, intenzív ültetvények sűrűsége kb. 190
fa/ha, a sövényültetvényeké pedig 450 fa/ha. A leggyakoribb a 160-280 fa/ha. Idősebb
ültetvényekben, nagy fáknál a sűrűség akár 30 fáig is csökkenhet egy hektáron,
vagyis ritkítással elmennek a 18x18 m-es térállásig.

A metszés, koronaalakítás során az úgynevezett mérsékelt központi vezérág
kialakítására törekszenek. A fák nyugalmi idejében szoktak metszeni, kivéve a
három évnél fiatalabb fákat, amelyeknél nyáron is metszenek, a leendő törzs
kialakítása céljából. (Ezt a zöldmetszést nevezik training-nek.)

Talajvizsgálatok alapján
nitrogén-, kálium-, a
mikroelemek közül a cink-
trágyázás szokásos.
Nitrogénműtrágyából például -
nem hatóanyagban, hanem 34 %-
os ammóniumnitrátban számolva - évente 150-450 kg-ot szórnak ki 1 ha-ra. Felhívják a figyelmet a talajban lévő nátrium,
klór és bór toxicitására, bizonyos szint felett.

Kaliforniában korán, március elejétől április közepéig hajtanak ki a diófák.

Kihajtástól a szüret kezdetéig 3-6 alkalommal végeznek gyomtalanítást, ami egyaránt lehet talajmunka vagy fűkaszálás.

A diószüretet augusztus végétől november elejéig végzik, amikor a kopáncs leválása mintegy 95 %-os. A kaliforniai diófajták
érésideje: 



Etaphonos érésgyorsítást a szüret meggyorsítására alkalmaznak, vagy azért, hogy 7-10 nappal előbb
kezdjék a szüretet, vagy szüret közben a később érő diók érésének előrehozataláért, hogy egy fán belül ne
legyen nagy eltolódás az érésben. Az érésgyorsításnak a kártevők károsításának megelőzésében is van
szerepe.

A szüret munkaműveletei (rázás, rendresöprés, felszedés, kopáncstalanítás, mosás, szárítás) teljesen
gépesítettek. A rázógépet önjáró felszedőgép szokta követni. Kézi dióverést és felszedést csak a 8 évnél
fiatalabb fákon végeznek. 

A termelés munkafázisai az év során a következők: 
Télen: 
Metszés, koronaritkítás 
Törött, elhalt ágak eltávolítása 
Télvégi lemosó permetezés rovarok ellen 



Tavasszal: 
Minden növényi maradvány eltávolítása a fák alól a fertőzésveszély ellen 

Gnomónia és xanthomonasz elleni permetezés a csúcsrügyek kipattanásakor 
Nitrogénműtrágyázás 
Nyáron: 
Öntözés májustól októberig 3-4 hetente 
Rovarkártevők elleni permetezés 
Ősszel: 
Diószüret 



A jól művelt dióültetvények átlagtermése Kaliforniában 3,5 t/ha.

A termelés biztonságát leginkább a következő tényezők veszélyeztetik
Kaliforniában: napégés, fagykár, táplálékhiány, öntözési stressz. Ezek
közül a napégés ellen lehet a legkevesebbet tenni, a fagyveszély
minimális, a tápanyagellátás és az öntözés elmélete és technikája pedig
bőven meghaladja az európai szintet. Többségében a talajok is jók.

Hatalmas előnye a kaliforniai diótermesztésnek az éghajlat. Az, hogy
tavasszal biztonságosan hajthatnak korán a diófák, és ennek
következtében is a dió szeptember végére annyira beérik, hogy a
diószüret is befejezhető, és indulhatnak az első árutételek Európába,
amikor nálunk még csak a korai fajták érnek.

Ugyancsak az éghajlat javára írható a diócsemeték rendkívül nagy növekedése, majd az egész éves jó asszimiláció is.
Mindenre aztán épülhet világszínvonalú diókutatás, gépesítés.

Egy, igen nagy hátrányuk van csak velünk szemben, (a távolság nem hátrány, a nagytömegű áru olcsón szállítható), ez pedig
a dió íze. Valószínűleg a kezdetekkori, alapanyagként használt dióvariációk voltak olyanok, amiken a nemesítés se
segíthetett.

Milyenek? Ízetlenek.

A kaliforniai dió íze nem hasonlítható az európaihoz.

A diótermesztés fejlesztését a sövényművelés elterjesztésében látják. Az alábbi felvételen balra hagyományos termő diós
látható, jobbra pedig újtelepítésű sövénydiós. 

Kaliforniában az állati kártevők közül a termést leginkább veszélyezteti az almamoly, az
egyébként narancskárosító Amyelois (vagy Paramyelois) transitella, a dióburoklégy,
valamint levéltetvek, pajzstetvek, atkák, nematódák. A gombás és baktériumos
megbetegedések közül pedig a Xanthomonas, a Phytophtora-fajok, Armillaria mellea, a
kéregrák, az agrobaktérium, valamint a levélfoltosság vírusa.

A dióval kapcsolatos kutatások és nemesítések az almamoly elleni és a Xanthomonas
elleni genetikai ellenállóság terén folynak, felgyorsultak a génmanipuláción alapuló
nemesítések, sejtklónozások. A műszaki fejlesztés a betakarítás gépesítésének formáira,
módjaira irányul.

Amíg a farmerek egymással konkuráltak, a dió ára instabil volt. Jelenleg több mint 5000 diótermelő és 52 diófeldolgozó,
csomagoló, értékesítő cég tevékenykedik a San Joaquin és Sacramento völgyben. Ezekből egy szövetkezet dolgozza fel és
értékesíti a kaliforniai termés mintegy felét. Tevékenységük a legtermelékenyebb, legszervezettebb a világon. A termés
mintegy 35 %-a kerül exportra, Európába és Japánba, az export 1/3-a héjas dió, 2/3-a dióbél.

Tisztelt történész Kollégám, tetszik emlékezni 1919-re? Amikor mi forradalmat és ellenforradalmat, mindenféle vörös és



fehér terrorokat éltünk meg, na, pont ekkor állították munkába Kaliforniában az első nagyteljesítményű diótörő gépet.
Tizenöt tonna héjas dióval bírt el naponta. Közel száz éve. Hol tartanak ők, és hol tartunk mi? Mi éri meg jobban, forrongani
és ellenforrongani, vagy diótörő gépet szerkeszteni? 

Már több, mint harminc évvel ezelőtt, amikor Európában még számítógép se nagyon volt, Kaliforniában már számítógépen
értékelték ki a teljes folyamatot, aminek során a megermett dióból exportáru lesz, valamint a dió árutételek minőségét, és az
automata gépsor végén az értékelésnek megfelelően a számítógép nyomtatta az árutételekre a minőségének megfelelő
árcédulát, a következő folyamatábra alapján. 

Nem tévedés, 1982 előtt.



Az Egyesült Államok - gyakorlatilag Kalifornia - évente 100.000 tonnát
meghaladó mennyiségben exportál diót. Fő felvevőpiaca az Európai Unió
(sorrendben Spanyolország, Németország, Olaszország), ami összesen az
amerikai export 69 %-át veszi fel, ezen kívül Japán és Kanada összesen 17 %-kal.
A többi kisebb. 

A kaliforniai dió mint a magyar dió piaci lehetőségeit rontó dömpingáru már Európában van. A kaliforniai dióból legtöbbet a
német és a spanyol piacra szállítanak, de a hagyományosan dióexportőr Olaszország hipermarketeiben is jelen van. 

A világon a kaliforniai dió rendelkezik a legerősebb reklám- és marketing-támogatással. Egy szép reklámfelvétel a kaliforniai
Hartley fajta kínálatáról: 



Kalifornia - mint látjuk - tele van diófákkal. Az árutermő ültetvényeken kívül, elhanyagolt mezőgazdasági területeken is
gyakori a diófa. A következő két kép is ezt mutatja. 



Mindez, amit itt írtam, csak egy rövid kitekintés volt Kaliforniára. A kaliforniai diótermesztés - mint olyan - áttekinthetetlen,
feldolgozhatatlan. Pedig sokan megpróbálkoztak vele, tisztelt, a téma iránt fogékony Kollégám elsősorban angol, francia,
spanyol nyelvű internetes irodalomból szerezhet bővebb ismereteket. Elsőnek a kaliforniai diótermesztők szövetségének műlt
század eleji The Californian Walnut című, már az interneten teljes terjedelmében olvasható könyvét ajánlom. Aztán a többit.

Az Egyesült Államok Kalifornián kívüli területein - ne felejtsük el, az is jelentős terület - igen kibővülnek a diótermesztés
lehetőségei. A közönséges dión kívül a feketedió, a vajdió, a szívdió, a pekándió, a különböző hikori-fajok termesztése is
erősen számba jön. Ezek a diófajok az amerikai kontinentális éghajlathoz jobban alkalmazkodtak, mint a mi diónk.

Amerika középső és keleti részein az a fő probléma a közönséges dióval, hogy a helyi viszonyokhoz képest korai kihajtású.
Akkor hajt és virágzik, amikor még rendszeres kései fagyok várhatók. A Kalifornián kívüli területeken ezért nem
beszélhetünk nagy diókultúráról, csak elszigetelt termesztőkről, és nagyon sok olyan, a diókultúrát szerető magánszemélyről,
akik megpróbáltak a helyi éghajlat alá megfelelő diófajtát találni, vagy nemesíteni. Állítólag Henry Ford, az ismert milliárdos
is jelentkezett néhány, általa kitenyésztett diófajtával.  

De itt van Mr. E.C. Pomeroy úr, egy 1912-es felvétel tanúsága szerint, aki New York állambeli lockporti farmján saját maga
szedett diót. Nem semmi. Keménykalapban, fehér kézelővel. Csinálja utána, aki tudja. Ő egyben elismert diónemesítő is volt. 

E.C. Pomeroy könyvet is írt a diótermesztésről. Eredetiben mellékelem.

A Kalifornián kívüli területeken árutermelő dióültetvény kevés van. Inkább a házikertek diófa-állománya jelentős, amelyek
termése nem kerül piacra. Hétvégi házak mellett, farmok, tanyák területén élnek diófák, kisebb számban. Ezekről a diófákról
nem származik árudió.

Diófa egy amerikai farmon: 



Az Egyesült Államok északkeleti területein a fagyveszély igen nagy korlátja a diótermesztésnek. Nemcsak a tavaszi, hanem
inkább a téli fagyok lehetősége. Például Indianában 1950-51 telén a termő diófák mintegy 90 %-a fagyott ki.

Diófa egy újmexikói farmon: 

Diófa télen, Texasban: 

Végül két árutermelő dióskert Oregonból. 



 

 

Románia

Mottó: 
"hol a diófa lombja bókol," 
(Móricz Zsigmond: - Érzések Erdély kapujában -)

Romániában a diófa mindenhol otthon érzi magát. A kertekben, az utak mentén, a patakok völgyében, a nagyüzemi
ültetvényekben.

Diófa Romániában: 



Az utak mentén: 

Fiatal diófa a Szaplonca-patak völgyében: 



Románia dió-nagyhatalom, hozzánk képest. Dióexportjuk a magyar exportnak ötszöröse.

A romániai házikertekben a diófa - az almafa és a szilvafa után - az egyik legelterjedtebb gyümölcsfa. Bármilyen gondozás
nélkül is képes nagyra nőni, és termése bár ingadozó, évenként mégis jelentős mennyiségű. A romániai házikertekben nem
találkozni nemesített fajtadióval, a teljes diófa-állomány magonc-egyedekből áll. Ezért a diófák között termőképességben, a
termés minőségében a legnagyobb különbségeket lehet tapasztalni.

Diófa egy romániai házikertben: 

Igen kedves szokás a román útügyi hatóság és az útfenntartó részéről, hogy az utak mellett megtűrik a diófasorokat,
nemcsak a főútvonalak mellett, hanem mellékutak mellett is. Igaz, ezek termése az útmenti nagy gazban nagyrészt
összeszedhetetlen, de amit összeszednek, abból is árualap lesz.



 

A román dió minősége igen alacsony. Nemcsak a betegségek és kártevők elleni védekezés hiánya
miatt, hanem a sok apró dió, valamint a sárgásra-barnára színeződő dióbél miatt is. De olcsó a román
dió, és ezáltal veri a magyar diót itthon is, nyugatabbra is. Olcsó, mert a dió termesztését költségek
nem terhelik, az összeszedése és megtörése pedig mégis nyújt minimális mértékű jövedelmet azoknak,
akik foglalkoznak vele.

Létezik, és jelentős területű a nagyüzemi keretek között telepített dió is. Egy magyar határőr mesélte
nekem, hogy szolgálatban messzelátóval szokta figyelni a határ román oldalán a végeláthatatlan
dióskerteket. És csodálni szokta.

Magam csak három, a romániai termelőszövetkezeti időkben telepített dióskertet ismerek, amelyek
10, 20 és 30 hektár területűek, és ma már szétaprózott magántulajdonban vannak. Erre a három
ültetvényre alapozva mondok véleményt a romániai nagyüzemi diótermesztésről, kicsit a viccbeli gróf
példáját követve, aki Jean-nal, a komornyikjával kinézet mindkét ablakon, és mivel Jean azt jelenti,
hogy mindkét irányban azt látja, hogy esik az eső, megállapítja, hogy országos eső van. Mintavételem
nem elégséges objektív megállapítások megtételére, de arra jó, hogy véleményt alkossak.

Úgy találtam, diótelepítésre a más célra alkalmatlan, lejtős területeket választották ki.



 

A dióskertek más gyümölcsösök - almás, szilvás - területéhez kapcsolódnak. A diótelepítésben a szakmai hozzáértés
minimuma se fedezhető fel. A telepített diósok ma már jórészt elhanyagoltak, elhagyottak. 



Ne legyek igazságtalan, vannak már újabb, jól gondozott dióültetvények is Romániában. 

És vannak mintaszerű fiatal diósok is, például Kovács Levente ültetvénye, amiről később bőséges fényképillusztrációval
számolok be.

Létezik elég sok román diófajta, például a szamosháti vagy a három sebeshelyi fajta, vannak új, erdélyi fajtajelöltek, és több
intézet is foglalkozik diónemesítéssel, főleg a craiovai jött ki mostanában több új fajtával, amelyek korán, szeptemberben
érnek, termésük héjas diónak és béldiónak egyaránt jó. A román dió mégis vegyes, de inkább gyenge minőségű magoncdiót
jelent.

A magyar milotai és tiszacsécsi diók a határ túlsó oldalán is biztosan jól díszlenének, a nagyüzemi telepítések kizárólag
magoncokból létesültek. Ezért minden fa más, jobban-rosszabbul, de leginkább rosszabbul termő, kisebb-nagyobb, de
leginkább kisebb diókat termő.

Jól termő román diófák:

 



 

Fel sem merült telepítéskor a kérdés, hogy hogyan fogják a dióskertet művelni, gyommentesen tartani. A domboldal,
hegyoldal természetes fűállományát kézi kaszával vágták le - régebben, mert manapság már nem mindenhol kaszálnak.

Kaszált és kaszálatlan ültetvény:



 

Egyébként is az ültetvényeken látszik, hogy a gépi művelés lehetősége fel se merült. Az ültetvények igen sűrűk, a fák 5-6 m-re
állnak egymástól. Semmilyen gép nem megy el közöttük. Pozitív viszont, hogy a diófa alakjának jobban megfelelő háromszög-
kötésbe helyezték a fákat.

Hat méteres távolságban, háromszög kötésben:



 

Öt méteres háromszög kötésben:



Az öntözés, a műtrágyázás, a növényvédelem ismeretlen fogalmak, és a gépi diószüret is. A kemikáliák használatának hiánya
egyben nagy versenyelőnyt jelent majd a magyarországi és más öko-gazdálkodókkal szemben, de csak majd akkor, ha
Romániában is felfejlődik a hivatalosan is tanusított biotermelés.

Gnomónia + rovar (a zölddiótól jobbra, a száraz levélnél van egy poloska) = bio: 

Végül is, milyen a romániai diófák termése? Hát, ilyen: 

     

   

És a román dióbél? Ilyen: 

Közelebbről? Hát, ilyen: 
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Kézenfekvő a kérdés, hogy ha ennyire olcsón kínálják a diót, mint ez a román dióárus, vegyünk-e? 

Szerintem ne. Még olcsón se éri meg az árát. Hagyjuk meg a hivatásos kereskedőknek, akiknek mindegy, hogy mivel
kereskednek, csak pénz legyen belőle. Mi pedig együk a hazai diót.

 

 

Moldávia

Mint említettem, Moldávia dió-nagyhatalom. Tehát teljesen jogosan ért egy tisztelt Kollégám kritikája, miszerint a moldáv
diótermesztésről írt fejezetem a nullával egyenlő. Egy mentségem van csak, Moldávia egy másik világrendszerhez tartozik,
nemigen jönnek információk.

De mivel nemcsak kritikát, hanem lehetőséget is kaptam, elmentem megnézni a moldáv diótermesztést. Az alábbi szövegrész
már a javított változat.

Kisinyov éghajlata - azt mondják - a magyar szegedinek felel meg, vagyis a hőmérsékleti viszonyok kiválók a dió számára, ha
eltekintünk a rendszeresen, néhány évtizedenként biztosan előforduló igen kemény téli hidegektől, mint amilyen 2011-12 tele
is volt, amikor -37 C° hideget kellett elviselni. Bár az átlaghőmérséklet nem nagyon tér el az itthonitól, gyakrabban fordulnak
elő negatív kilengések. Ilyen volt például az 1952-es év, amikor igen későn, május 21-én és 22-én -3,5 C°-os fagy károsított.

És a talajok is jók. Nagyonis jók. Klasszikus csernozjomok, magyarul feketeföld. A morzsalékos szerkezet az évezredes
fűtakaró gyökérzetének talajképző hatásából és az alapkőzet kellő kalcium-tartalmából adódik. A helyenként előbukkanó
meszes tengeri üledék alapkőzetet igen vastag talajréteg fedi. 



A domborzati viszonyok is jók, hosszú, széles, lapos dombhátak váltják egymást az egész országban, köztük enyhe lejtőjű
völgyek. Sajnos, a völgyekben szinte nincsenek is vízfolyások, a folyóvizek csak határolják az országot, és a tavak is
hiányoznak.

A víz a moldáv diótermesztés legszűkebb keresztmetszete, mert a helyi előírások szerint kutakból nem szabad öntözni, csak
természetes vízfolyásokból, vagy víztározókból, ez utóbbiak szintén hiányoznak. 



Nemcsak szántóföldi növények termesztésére hanem az összes kertészeti kultúrára is jók a feltételek, és nagyon olcsó bérű,
nagyon hozzáértő nép a moldáv nép. Szőlő-bor-konyak kultúrájuk kiemelkedő, almatermésükkel nemcsak Dnyesztert, de
nagyobb folyókat is lehetne rekeszteni, és sok, másfajta gyümölcsöt is termesztenek. A szovjet időkben Moldávia volt a
Szovjetunió gyümölcsös- és ezen belül dióskertje.

Egy pici visszatekintés: Moldáviában nem a moldávok kezdték a diótermesztést. Nem is mi, magyarok, amikor Etelköz
részeként a hazánk volt. Jóval előbb, i.u. 100-200 körül Etelköz akkori lakói - nem tudom, kik - már telepítettek diófákat. Az
odesszai régészeti múzeumban őrzött képek tanúsága szerint.

Egy 1994-es összeírás szerint Moldáviában 2,2 millió diófa volt, legalább évi 25-27 ezer tonna terméssel.

Moldáviában három fő formája van a diótermesztésnek. Az első, még jelenleg is legfontosabb, az útmenti diófasorok termése.
Az országutak nagyobb részét sűrű diófasorok szegélyezik, a falvak bekötőútjait sok helyen még sűrűbb, az úton átívelő
koronájú diófák, ahol szinte diófa-alagútban folyik a közlekedés, végül a községi földutak is ugyanilyenek. 

Az útmenti diófák magoncfák. Termésük több-kevesebb, jobb-rosszabb. De rengeteg. Diótermesztési költség csak a diószedő
és a diótörő kézi munkája, ami szinte ingyen van, valamint a fák bérleti díja. 



A kiépített országutak diófáit az állami közútkezelő adja bérbe magánszemélyeknek, meghatározott fától másik,
meghatározott fáig terjed egy személy bérlete. Láttam, ha egy bérlet felszabadul, a fasorban tábla jelzi, melyik szakasz vehető
bérbe. Jó üzlet ez a közútkezelőnek is, a bérlőnek is. Ezért ahol egy diófa kipusztul, a közútkezelő rögtön ültet a helyére egy
csemetét, nincs foghíj a fasorokban. Egyéb művelés nincs, se metszés, se növényvédelem, semmi. 

Ugyanígy folyik a "termesztés" a községi tulajdonú utak mentén is, csak a bérleti díj nem az államé, hanem a községé. (A
képen látható hölgy nem bérlő, csak azt nézi, mikor érik már a dió.) 



A városi, falusi utcák is diófásak. Egy városi fasor: 

Kisinyovi városképek: 



A moldáv diótermés mennyisége erősen függ az időjárástól, és az árumennyiség zöme gyenge minőségű, heterogén. Nagy
lehetőségeik vannak a felvásárló és feldolgozó vállalkozásoknak, amelyek ebből a rengeteg, vegyes dióból (dióbélből) nagy
mennyiségű, szép és kevésbé szép, de egyenletes árut tudnak létrehozni, ami aztán könnyen piacra talál.

Ugyanezt lehet elmondani a moldáv házikerti diófákról. Turcanu diókutató szerint Moldáviában átlag minden házikertben
van egy diófa. 



Ültetvényszerű diótermesztés két formában folyik, a kisparasztok kisparcelláin, ezekből a kisültetvényekből jelenleg még
kevés van, végül igazából a harmadik forma a diótermesztő nagygazdaságok megjelenése és térhódítása, amelyek többszáz
hektárakat, ezer vagy annál is több hektárt telepítenek. A diótermesztésnek ez a formája most fut fel.

A moldáv állam a dióültetvények telepítésében látja a fejlődés útját. Ezért 1999-ben külön törvényt hoztak a dióra, ami szerint
új ültetvényt csak elismert diófajtákból lehet ültetni. Ezek adják a jövőbeni minőségi moldáv diót, a 8.-9. évtől hektáranként
2-2,5 tonnát terveznek.

A nagygazdaságok mindent megtesznek, ami az eredményes diótermesztéshez kell, mindent megadnak a diófának, amire
annak szüksége van. Kivéve a vizet, de ez nem rajtuk műlik. Ezeknek a földbirtokoknak a vezető agrárszakemberei egyetemi
képzettségűek, a diótelepítés megkezdése előtt bejárják a világ nagy diótermesztő körzeteit Kaliforniától Franciaországig,
stb., még a magyar diós nagyüzemeket is ismerik. Mindenhonnan hazaviszik, és otthon kipróbálják a legjobb diófajtákat,
még szerbiai diófajtát (Tisza) is láttam náluk. Mondani se kell, csak fajtadiókkal, oltványokkal foglalkoznak.

Természetesen, és ez a lényeg, a hazai szelektálású diófajták, a kisinyovi kutatóintézet fajtái válnak be a legjobban. Calaras,
Corjeuti, Cazacu, Kosztyuzsenszkij, Kisinyovszkij, Schinoasa. Mind vékony héjú, fehér húsú, nagyméretű diót terem. Olyan
nagyot, hogy a nagyüzemek a héjas dió osztályozását 32 mm-nél kezdik, és 2 mm-es lépésekkel még 38 mm-es furatú
osztályozóhengert is használnak, tehát 38 mm feletti méretválasztékot is tudnak kínálni, ha a vevő úgy igényli. Kiemelendő
tulajdonsága a Cogalniceanunak, hogy termése csoportos-fürtös.

De a hazai diók mellett számításba veszik a világ legjobb dióinak honosítását is. A magyar fajtákat is, köztük a kiemelten
kezelt Milotai 10-est, de a siker még várat magára, nem biztos, hogy a keleteurópai síkságon is úgy fognak viselkedni a
magyar diók, mint a Kárpátoktól védetten.

Magam úgy láttam, a Milotai 10-es Moldáviában is szép diót terem. De az A-117-es dióbele nem tölti ki a héjat, lötyög benne.
Az újabb Milotai-keresztezések (Bőtermő, Kései, Intenzív) pedig gyenge téli fagytűrésük miatt nem válnak be Moldáviában.
(Hiába, apjuk a kaliforniai Pedro.)

A fejlesztéshez neves szakemberek segítségét is igénybe veszik, dr. Szentiványi Péter professzor is - 82 évesen - felkérést
kapott.

(Hallottam egy időpont-egyeztetést: 
- Professzor úrnak alkalmas lenne a jövő hét? 
- Nem, nagyon hívnak a Dnyeszteren túlra, ott leszek a jövő héten, Moldáviában. 
- Igaz, tényleg ráfér a moldáv diótermesztésre a fellendítés. 
- Nem fog az menni egy hét alatt.)

A moldáv diótermesztés fejlesztése néhány nagyvállalkozás kezében van. A hét, elismert moldáv diófajtán kívül külföldi
fajtákat is telepítenek. 



Az itt mutatott minta szép, de nem a mi kedvünkért válogatták ki. Egy magyar szakember a tulajdonos távollétében kért meg
egy moldáv dolgozót a mintavételre, aki válogatás nélkül emelte ki ezt a néhány maréknyi dióbelet a csomagolás alatt álló
dióból.

A nagyüzemi diótermesztés agrotechnikája nem eshet kifogás alá, mintaszerű. Egyelőre még csak fiatal ültetvényeket látni. 



Egy eltérés, amit máshol még nem láttam, az, hogy minden második sorközt füvesítik, a közbülső sorközöket pedig művelik.
Bár ők a rétegvonalas műveléssel, az erózió elleni védekezéssel indokolják ezt, én úgy láttam, a sorok nem követik a
rétegvonalakat, és az enyhe lejtőjű domboldalakon ennek úgyse lenne jelentősége. Szerintem. Hanem az az előny, hogy a
füves sorközökben esős ősszel is tudnak szüretelni, felbecsülhetetlen. További előnye a félig művelt, félig füves területnek,
hogy a művelt területen műtrágyázni lehet, nem kell a műtrágya bedolgozása céljából a füvet és a benne levő diógyökereket
bolygatni. A sorokat pedig vegyszerezéssel tartják tisztán. (No, jó, itt nem a legtisztább, de máshol igen. Az pedig ne tévesszen
meg senkit, hogy a füvesítés a képen végetér. Itt kezdődik balkéz irányába a sor, a pontosabb illusztrálást az idő esőssége és
hiánya akadályozta.) 

A nagy területű ültetvények alig néhány évesek, - a legidősebb hét éves, - de már építik a diófeldolgozás épületeit, telepítik a
gépsorokat, amihez magyar segítséget is igénybevesznek. A moldáv helyzet félreértése lenne, ha feltételeznénk, hogy
korábban minden munkát kézzel végeztek. Nem, komplett gépsorok eddig is működtek. Egy leszerelt, kaliforniai gépsor
gépeit magam is láttam, két nagy ipari csarnokot töltöttek meg a gépek, egymásra dobálva is. Harminc éves kaliforniai
szolgálat után még tíz évet dolgoztak Moldáviában, mire végleg kiselejtezték, és tíz éve porosodnak. Pedig új állapotúak is
vannak köztük. Szinte ingyen megvehetők. 



   

 

És hiba lenne azt feltételezni, hogy magyar feldolgozó gépek nélkül nem boldogulnának. Ugyanúgy vásárolják a francia
gépsorokat is, én konkrétan a Sommier termékekről tudok.

Egy magyar feldolgozó-sor képei Moldáviából: (A sor a második éves működését kezdi.) 

Föld alá süllyesztett fogadógaratról jön föl a dió a mosó-buroktalanító gépekre, majd kefés és szivacsos előszárítás után a
szárítószekrényekbe. Három van kész. 
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Mellette még kilencnek van hely, és ha az is kevés lesz, ugyanekkora csarnokot építenek mellé. 

A szárításhoz a hőt kisbálás szalma tüzelésével állítják elő. 



Hatalmas puffertertályra van szükség a termelt és a leadott hőmennyiség egyensúlyához. A puffertartály köbtartalmát meg se
mertem becsülni, mindenesetre a tartály alja, közepe és teteje csak háromszorra fért a fényképre. 



Természetesen, a csarnok legmagasabb pontján kiegyenlítő tartály is van. 



A melegvíz hője nagy hőcserélőkön jut a szárítótartályokba, nagy teljesítményű ventillátorok levegője viszi be. Az egész
fűtési, szárítási rendszer szabályozott, munka csak a szalmabálák kazánba rakásával van. Az automatikus szabályozó
szerelése: 

A faléces tárolószekrények már korábban is megvoltak. 



A héjas dió osztályozására, valamint a diótörés, válogatás gépesítésére szolgáló gépek beszerzése a jövő év programja.

A nagyterületű telepítésekhez elsősorban csemetét kell nevelni, ezért a termesztést csemetekertek létesítésével kezdik.
Anyatelepekkel, alanyneveléssel, (közönséges dió alanyt használnak), gépesített oltással. Izzasztókamrával, pincés tárolással.
Szóval, a nemzetközi szinvonalnak megfelelően. Igaz, a legkorszerűbb sejtszaporításról, pláne géntechnológiáról nem hallani.

A csemete-előállítás elképzelhetetlen öntözés nélkül. Ezért az egész szaporítótelepet közvetlenül a Dnyeszter partjára
telepítették, és a folyóból öntöznek. 

Az anyatelepen az összes szóbajöhető diófajta megtalálható. 





Az oltóvesszőket ebben az épületben oltják a megnevelt alanyokra: 

Februárban oltanak, majd ugyanebben az épületben izzasztják az oltványokat, fűrészporos-homokos keverékben, végül
pincében vermelik kiültetésig. 



Első éves oltványok nevelése: 



Második évesek: 



Diócsemete-nevelésben is európai hatalom Moldávia, a felfutó ukrán diótermesztést moldáv diófajtájú csemetékkel látják el.
Újabban Oroszországban, a krasznodári körzetben is nagy arányban telepítik a moldáv csemetéket. A keresletre jellemző,
hogy a második éves oltványok már nyár közepén mind el vannak adva és ki vannak fizetve, és az első éveseknek is 60 %-a.
Egyedül az a faiskola, amit láttam, évente 900.000 darab diócsemetét termel, kiültetve ez több, mint Magyarország diótermő
területe.

A moldáv diófák termését sajnos, csak erősen fagykáros, egyben aszálykáros évben láttam. Adja Isten, hogy lássam normális
állapotban is. 



A moldáv dió exportja koncentráltan kézbentartott, szinte monopolizált. Részben Franciaországba(!), részben Moszkva
irányába, részben Németországba, főleg Hamburgba irányul. Dióbélként évente 7-10 ezer tonnát exportálnak, de a nagyüzemi
ültetvények termőre fordulásával ez a mennyiség gyorsan fog nőni.

A német piacon minden marketing-lehetőséget kihasználnak, még bioként is hirdetik az árut, ami a moldáv körülményeket
ismerve - mondjuk - kétséges. Nem azért, mintha az útmenti fasorokat bárki is műtrágyázná vagy vegyszerezné, hanem azért,
mert hiányzik a bio-minőséget igazoló független tanúsító szervezet. Például a közutak mellett természetes, hogy a diófát az
egyik oldalról a kipufogógáz éri, a másikról pedig az alma- vagy szőlőültetvény permetleve. És akkor még hol van a kézi
törés, válogatás higiéniája, hiszen a falvakban még vezetékes víz sincs.

 



 

A moldáv diótermesztésben az AMG Kernel cég a legnagyobb, csemetekertjük is hatalmas. A céget Gutu (ejtsd: Gucu) Victor
vezeti. Többszáz hektáros diótermesztő több is van, közülük Ogorodnyikovékat ismerem, akiknek hatalmas és egyre növekvő
ültetvénye vagy itt van: 

Vagy itt. Nem tudni, a dolog titkos, azt híresztelik, a KGB is érintett benne. 



Még egy lelkes, hozzáértő moldován diótermesztő: Nikolaj Fedorovics Kiktenko: 

 

Ukrajna

Moldáviából hazafelé autózván pedig Ukrajnán át kanyarodjunk Kárpátalja felé. Gyakori diófákkal találkozunk ott is.
Kárpátalja egyébként is híres gyümölcstermesztéséről, és azon belül - az alma és a szilva után - a harmadik leggyakoribb
gyümölcsfa a dió, ami a régió gyümölcsfaállományának 12 %-át teszi ki. De a kárpátaljai dió a szórványtermesztésnek
köszönhetően igen heterogén, gyenge minőségű. De olcsó.

Gál Nikoletta kárpátaljai felvétele: 

Ukrajna egyéb vidékein is a házikerti és szórvány dió a leggyakoribb, az ukrán árudió 95 %-át a szórvány és a házikert adja.
A diófa az ukrán falvak elmaradhatatlan jellemzője, és az útmenti diófasorok is gyakoriak. Diófa a Harkov melletti



elhanyagolt gyümölcsösökben: 

Bár Ukrajnában nagyon régóta, a Kievi Oroszország ideje óta termesztik a diót, mégsincs a figyelem középpontjában.

Léteznek ukrán diófajták is, főleg a pridnyisztrovszki nemesítő állomás jóvoltából. Bukovinai és más
elismert diófajták is léteznek, de a nagyüzemi telepítések szükségletére nincs elég oltvány. Moldáv
oltványokat hoznak be.

Új diófajták előállításáról érkeznek néha hírek Ukrajnából. Ilyenek például a poltavai körzet Pirjatyin
városában az Ideál és Üzbég bőtermő fajták természetes magonc utódaiból szelektált kisméretű,
igencsak bőtermő diófák, amelyek oldalrügyesek, fürtösek és elnyújtott virágzásúak. A csúcsrügy fürtjei
8-20, az oldalrügyek fürtjei 3-5 dióból állnak. Mivel a fák energiája a nagy termés kifejlesztésére
szükséges, növekedésükre nem jut erő. Kistermetűek. Ezért sűrűbben ültethetők, megnő a területi termelékenység.

Még nem elismert fajták. Ezeknek a dióknak, mint minden fürtös diónak, a kicsiny dióméret a fő hibája, 10 g alattiak.
Viszont nagyon jó a dióbél-kihozataluk. Magas a dióbél aránya a dión belül, 53,1—56,0%, és könnyű a törhetőség,
válogathatóság. A bélarány is, a törhetőség is a dióhéj vékonyságának köszönhető, ez a tulajdonság jellemző a középázsiai,
az üzbég természetes dióállományra. A pirjatyini fajtajelöltek mindegyikének világos dióbél-hártyája és jó íze van.

Fő erényük a diótermesztés északabbi vidékekre terjesztése. Jóval télállóbbak, mint szülőanyjuk, ugyanakkor az Ideál jó
tulajdonságait nagyrészt megőrizték. A rideg 2006-os tél után csak kisebb mértékben csökkent termésmennyiségük, és
később helyreállt.

Vagy a harkovi bőtermő diók is ilyenek.

A szovjet idők elmúltával már újból lehetőség van üzemi méretű magántulajdonú dióskertek létesítésére, egy Kiev melletti 50
hektáros fiatal ültetvényről magam is tudok. 

A nagyüzemi ültetvények gyorsan bővülnek Ukrajnában. A termesztőknek már saját szak-egyesületük is van, és szakmai
tanulmányutakat szerveznek a fejlettebb diótermesztő államokba. Kaliforniában 2011-ben jártak. Idén, 2012-ben pedig
Dnyepropetrovszkban tartanak nemzetközi dió-konferenciát. Talán éppen most, amikor ezt írom.

Tavalyi konferenciájukat Csernivciben tartották, közel százan vettek rajta részt, hat országból. Nekünk nem szólt senki. 



A konferencián 2025-ig tartó diótermesztés-fejlesztési programot fogadtak el, és 2012-t a dió évének nyilvánították
Ukrajnában.

Az ukrán diótermesztők szövetségének létezik szervezett internetes publikációja is, ukrán és orosz nyelven, a szakcikkek
bőségével.  

Oroszország

Az orosz diótermesztésről nehéz átfogó képet adni, a nagy ország körülményei annyira eltérőek. Szibéria persze kiesik. Az
orosz nyarak a diófa szempontjából kedvezőtlenek. Vagy szárazak, melegek, vagy hűvösek, vagy rövidek. Egyik se jó.

Diótermesztési szempontból Oroszország európai része három zónára osztható, a déli, a középső és a moszkvavidéki régióra,
beleértve a zolotoje kolcó, az aranygyűrű városait is. Árutermelésről csak az európai Oroszország déli területein, a Kubáni-
alföldön beszélhetünk. Délen, a Kaukázus előhegyeit is beleértve a diófa hagyományos kultúrnövény, és például Krasznodár
körzetéből magam is hallottam hatalmas dióültetvény létrehozásáról.

A középső régió a Volga alsó és középső folyásának vidéke, ahol kiskertekben nevelnek néhány diófát, de állandóan
küzdenek a kemény téli hidegekkel. Szamarától északabbra már házikertben sincs eredményes diótermesztés, mégis
rendszeresen újra és újra próbálkoznak a diófa-neveléssel.

Helyi, természetes magoncokon kívül fajtadiók is számításba jönnek, amelyek közül az üzbég magashegyekben Sz.Sz.
Kalmükov által fellelt Ideal nevű fajta keltette az egész országban a legnagyobb lelkesedést. Törpenövésű, az első és második
életévétől termő, erősen fürtös dió. Elterjesztésével gyakorlatilag az egész országban megpróbálkoztak, általában inkább
kevesebb sikerrel, de nagyszámú utódaival szinte mindenhol kísérleteznek.

Orosz házikertekben rengetegen szeretnének diófát nevelni, ennek a törekvésnek Moszkva közelében, Tulában kutatóbázisa
is van, és bizonyos szervezettség is megfigyelhető. Ezen a vidéken a rendszeresen erős téli hidegek határoznak meg mindent.
Olyan diófajtát, ami a -40 C° körüli hidegeket elviselné, még nem sikerült találni, ezért a próbálkozások hidegtűrő diófák
termésének magonckénti elszaporítására irányulnak. Kalinovkai, Moszkva környéki képek helyben termett diókról és
magonc-csemetékről: 









 

 

India, Pakisztán, Afganisztán

India nagy diótermelő ország, az éves termés 30.000 tonna körül alakul, nemzetközi adatok szerint. Maguk az
indiaiak 60.000 tonnára becsülik saját diótermésüket. (Egyébként jellemző az alternáló termés, minden második
évben kisebb.)

Indiában Jammu és Kasmir területén van a legtöbb diófa, (Kasmirban 100 éves termő diófákat is látni). Ezen kívül Sirmore-
ban és Kumdon-ban termesztik, valamint Szikkimben, közvetlen Nepál mögött. Garwhal-ban a hegyoldalakon elszórtan álló
diófák találhatók mezőgazdaságilag művelt területek, bokros-fás növényzet között.

Indiában gyakorlatilag hiányoznak az árutermelő dióültetvények, a diótermést szórvány-diófák adják. 



A fő diótermő övezet az északnyugati Himalája területén terül el, Darjeeling-ig és Sikkim-ig terjed, a mérsékeltnek mondható
éghajlatú hegyvidékeken, 900-3500 m magasságban, főleg a hegyek közti völgyekben. Ezen a területen nem veszélyeztetik a
tavaszi fagyok, és nyáron sincs olyan hőség, amit a diófa nem viselne el. Az átlagos csapadék 760 mm, majdnem elég a
diónak. Az 1500 m-es magasság fölött termett diók kiváló minőségűek, az az alatt termettek viszont az éréskori hőség miatt
rendszerint barnák.

Jammu és Kasmir területén 63.000 ha területet foglalnak el diófák, az éves diótermés 60-66.000 t. Ez annyit jelent, hogy
gyakorlatilag Jammu és Kasmir adja az indiai diótermelést, hiszen ezeken kívül az összes többi indiai államban mintegy 4.000
ha-ra tehető csak a diótermő terület, a diótermés pedig kb. 5.000 t-ra.

Kasmirban Anantnag, Pulwana, Kupwara, Budgam, Baramulla és Srinagar a fő diótermő vidékek. Jammuban pedig Doda,
Poonch és Kathua.

Dióválogatás és útmenti árusítás Srinagarban, ahol a tóparti úton több kilométer hosszon hagyományos dióárusítás zajlik: 

Az indiai diótermesztési kísérletek is Himalája diófáin alapulnak. Közülük választják ki a jövő indiai fajtadióit. Hogy milyen



nagyarányúak ezek a kísérletek, a következő térkép mutatja. Körzetenként számokkal jelölték be, hogy melyik körzetből
hányas sorszámú kísérleti egyedeket figyelik meg, értékelik. 

Az indiai diótermelés szinvonala igen alacsony, a fánkénti termés 18-50 kg között szóródik. A műtrágyázás és az öntözés
gyakorlatilag hiányzik.

Gyakorlatilag csak magonc-diófák léteznek igen nagy változatosságban, a fajtadiók kiszelektálását a helyi diófa-állományból
egy 1996-98 között, a FAO támogatásával indított projekt keretén belül kezdték meg. Tehát gyakorlatilag jelenleg is
hiányzanak a jól termő helyi fajták. A projekt megvalósítása során Shopianban, Zainpora kutatóállomáson 1200 anyafa
elültetése járt sikerrel. Az anyafákat úgy hozták létre, hogy a fellelhető kiváló minőségű magoncokból a kutatóállomáson
oltottak vagy szemeztek be alanyokat, mintegy 2300 db-ot. Az ígéretesebbeket Shalimar, Wussan, Tuttle, Rajouri és Budgam
néven és különböző számjelzésekkel jelölték meg, ezekből lehetnek a jövő indiai diófajtái. Ezen kívül kb. 10 külföldi fajtát is
bevontak az összehasonlító vizsgálatokba.

Az indiai diótermesztést a késői termőre fordulás, a termő fák alacsony egyedsűrűsége, az alacsony termésátlag és ezek miatt
a gazdaságosság hiánya jellemzi.

A diót a hagyományos falusi mezőgazdasági termelés keretében termelik, sokszor félreeső területeken, vagy a falvak
közösségi területein. Műtrágyát, növényvédőszert gyakorlatilag nem használnak, ezért az indiai dió exportőrei ökológiai
művelésűként hirdetik árujukat, holott valójában ellenőrizetlenül, alacsony szinvonalon termelt dióról van szó. 

Az indiai diótermő vidék jó talajadottságokkal rendelkezik. A gyökérzet számára kielégítő mélységű a hegyekről lehordott
hordaléktalaj, ami durvább-kötöttebb szerkezetű, és mésszel jól ellátott, humuszban gazdag. Ahol homokosabb a talaj, a fák



növekedése gyengébb, és fennáll a napégés veszélye.

A kihajtás, a virágzás kezdete februárban kezdődik, és áprilisig tart, a magasabb hegyeken. A virágzás utáni 5-6 hétben
gyors a zöld diók növekedése. Június közepén a dió héja már keményedik, gyakorlatilag júniustól a dióbél már nem
károsodik betegségektől, kártevőktől.

A dió kártevői közül érdekes módon a világ más tájain nem is említett valamilyen zsizsikfajt (Alcides porrectrirostris) teszik
az első helyre. További, számunkra ismeretlen károsító a kék dióbogár (Monolepta erythrecephale). Nálunk is károsít a
levéltetű (Chromaphis juglandicola) és a pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus). És van egy jelentős levélpusztulást előidéző
levélkártevőjük is (Chaetopractus odata).

Az Indiában fellépő jelentősebb gombakártevők levélfoltosságot, üszkösödést és gubacs-rákot okoznak.

Indiában a diószüret augusztus közepén kezdődik, október közepéig tart, a hegyek magasságától függően. Akkor kezdik
meg, amikor a kopáncs repedésével a héj láthatóvá válik. A hagyományos diószüret dióverésből áll, a lehullott dió
összeszedése az asszonyok dolga.

Az összeszedett diót először halomba rakják, füllesztéssel a maradék kopáncsokat távolítják el.
Közvetlenül ez után mossák a diót, kosarakban, a közeli patakokban, és rendszerint még fehérítik is,
ugyanis a kopáncstól jellemzően sötétbarna foltos marad. A fehérítés szokásos módja 10
másodperces szódás-meszes oldatba mártás, majd egy pillanatra gyenge kénsav-oldatba mártás. A
fehérítés eredményeként a dióhéj felszíne síma, krémes struktúrát nyer, szemre igen vonzónak tűnik.

Vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a dióbél a fehérítés során
vegyszerrel szennyeződik. A vevő a szép, héjas diót megvásárolva nem is
gondolja, hogy a dióbél egészségkárosító vegyszermaradványokat
tartalmaz, hiszen a diót maga törte fel. Balra fehérítetlen, jobbra fehérített
indiai dió látható.

A fehérítés után a diót azonnal szárítják. A szárítás a napon történik, 5-8
nap alatt szárad meg a dió.

A leírt szüreti technológiától nem lehet eltérni, mert bármilyen gépesítés túl drága lenne.

Az árudiót is kézzel törik. A bélkihozatal nem magasabb 40 %-nál. Bár már létezik egy
kiemelkedően magas, 70 %-os bélarányú, vékony héjú fajtájuk is, a Bakshi vagy Bakhsi. Újabb
információim szerint a Bakshi nem önálló fajta, hanem a Kaghazi fajta válogatott, vékony héjú
szortimentjét nevezik az indiai diókereskedelemben Bakhsinak.

Az indiai dió fő felvásárlási piaca Jammu és Delhi.

Az indiai dió minősége igen változatos. Apró, nagy, kemény és puha héjú, világos és barna belű.
A helyi kereskedelmi szokvány szerint Kasmír területén a Kagzi minőség a legjobb. A Jammu-i
Pahari minőség gyengébb, általában vastagabb héjú.

Az indiai dió ha exportra kerül, - korábban évente mintegy 15.000 tonna, manapság inkább
30.000 tonna mennyiségben, - ládás (box), vagy csomagos (bag) minőségként jelölik. A ládás
minőség a jobb, ez a rekeszekben látható is. A csomagos minőség olyan, hogy nem merik
megmutatni a vevőnek, zsákban vagy egyéb csomagolásban árulják. Ez utóbbit nem ajánlom
megvenni. Mert a papírzsákot ha kibontjuk, ilyen vegyes diót találunk benne: 



Nagyság szerint a 32 mm fölöttit India Super-special-nak nevezik, a többi minőségi osztály gyengébb, azokra még legalább
nyolcféle külön megnevezést alkalmaznak.

Az indiai dió fő felvevő piaca az EU, (ezen belül Nagy-Britannia, Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország és
Görögország), Egyiptom és érdekes módon az USA. Az arab országokba is szállítanak.

Az indiai diótermesztés fejlesztésének a termelők számára alacsony árakon kívül a diótermesztés körzetében állandósult
háborús helyzet a fő akadálya.

Ha már Indiában járunk, említsük meg a szomszédot is, a diótermő vidék Pakisztánba is átnyúlik.

Pakisztánban helyi dióváltozatokat termesztenek, bár a mezőgazdasági kormányzat a jobb kaliforniai fajtákat igyekszik
meghonosítani. A pakisztáni állam két kutatóállomást tart fenn a dió számára. Ezek az állomások a kaliforniai dió
honosításán kívül helyi, értékes változatok felkutatásával is foglalkoznak, és terjesztik a vegetatív szaporítás oltásos
módszerének ismereteit.

Pakisztánban szeptember a dióérés hónapja. Diószedés és diós sütemény készítés a Kalash-völgyben: 

 

Nem sokat tudok a pakisztáni diótermesztésről. Létezik egy Abbotabad 1 nevű fajtájuk, a hasonnevű városról elnevezve.

Egy peshawari dióárus Pakisztánból. Messziről is látszik, hogy áruja nem szép. 



Hogy Pakisztánban sokkal szebb dió is terem, azt Muhammad Ali Musa pakisztáni fotós diós felvétele is bizonyítja.

A pakisztáni hagyományos diókultúrát pedig a máshol nem látható diós sütemények jelzik, a pakisztáni Hunza-völgyből. 

Pakisztán a hegyeken át ezer rejtett szállal kapcsolódik Afganisztánhoz, amely ország nem a diótermesztéséről híresült el,
hanem a mákról. De hogy nemcsak mákos, hanem diós süteményeket is esznek az afgánok, arra a következő felvétel is
bizonyíték. Dióárus a kabuli piacon. 

És hogy milyen elmaradott az afgán diótermesztés, látjuk Taskurgán város határában: diófa és csador. 



Pedig nem mindig volt ez így. N. I. Vavilov orosz növénygenetikus 1924-es afganisztáni utazása során írta le, hogy ősi
dióskertek maradványait látta, például Kafirisztánban, megállapítva egyben, hogy egyedülálló kultúrát képviselnek.

 

 

Marokkó

Marokkóban inkább csak a lehetőségeiről beszélhetünk a diótermesztésnek. Jelenleg 4500 hektáron 7000 tonna héjas dió
terem az országban. Mivel az ország éghajlata sivatagosba hajlik, a diófának csak a hegyek völgyeiben, 1200-1700 m
magasságban jut élettér. Igaz, az összes marokkói hegység völgyeiben megtaláljuk a diótermesztést. A vízfolyások mentén, a
vízfolyások szigetein ültetvénynek is nevezhető a diófák előfordulása, máshol csak magányos fákat láthatunk. Két-,
háromszáz éveseket is. 

Marokkóban a helyi jelentőségű diótípusok szaporítása magról történik. Ezért nagyon változatos a marokkói dióállomány.



Gyakorlatilag amilyen típusai a közönséges diónak mint fajnak a világon megtalálhatók, - a virágzási és terméshozási
tulajdonságokban egyaránt, - az Marokkóban mind megvan. Marokkóban nincsenek helyi, elismert diófajták.

Marokkói szelekciók: 

  

Marokkóban - külföldi intézetek jóvoltából - százával állnak rendelkezésre a kipróbálandó diófajták. Franciák, bolgárok,
stb. Sajnos, éppen a hegyi körzetekben nincsenek fajtakipróbálásra alkalmas állomások, ahol pedig a diótermesztés folyik,
amely körülményekhez igazodó diófajtákat éppen keresnek.

A mezőgazdasági kormányzat nem állt a helyzet magaslatán, amikor 1984-ben százezrével (650.000 db) juttatott
szaporítóanyagot gyakorlatilag bárkinek, nem gondoskodván azok előzetes bevizsgálásáról. Manapság ezeket a diófákat úgy
különböztetik meg a helyi diófáktól a diótermesztő arabok, hogy összefoglaló néven nemes egyszerűséggel csak Rumi fajtájú
dióknak mondják, vagyis európai diónak, pedig valójában egy rendkívül vegyes állomány.

Az egyetlen kutatóállomás, amely érdemi vizsgálatokat végez Marokkóban, a francia INRA kutatóintézet kirendeltsége Ain
Taoujdate-ban.

Az európai diók legnagyobb hátránya Marokkóban, hogy nem kapják meg az igényelt téli hideget. Ezzel szemben a
kaliforniai fajták, például a Chandler ígéretesek.

A marokkói átlagtermések nemcsak alacsonyak, (0,5-1,0 t/ha), hanem ezen kívül alternáltak is.

Mivel a marokkói árutermelő diófák gyakorlatilag mind magoncdiók, nincsenek biztosítva az optimális beporzási feltételek.
Ezeket a helyi diókra még vizsgálni kell.

A fák térállása is változatos. 8x9 m-től 12x12 m-ig terjed. 

Hiába számít a marokkói klíma száraznak, a bakteriózis gyakori. A diót, dióbelet, de a hajtásokat is károsítja.  

Argentina

Argentina diótermelése bár alacsony szintű, a lehetőségektől fényévnyi távolságra van, az ország mégis jelentős dióexportőr,
mert a 30 milliós lakosság belső fogyasztása csak évi 1/4 kg fejenként. Nem alakult ki Argentinában a diófogyasztás
kultúrája.



A diótermelésre és forgalmazásra a néhány évvel ezelőtti gazdasági csőd súlyos hatással volt, a belső piac összeomlott, nincs
termelési érdekeltség. A mesterségesen erősen tartott peso-árfolyam miatt a dió töretése és válogatása annyira megdrágult,
hogy a lakosság nem tudta megfizetni, és ugyancsak emiatt az export is versenyképtelenné vált.

Argentinában a diótermelés kezdete a gyarmati időkre, az 1600-as évekre nyúlik vissza, amikor a jezsuiták spanyol diót
ültettek. 

Az ország nagy területei alkalmasak a diótermelésre, elsősorban a nyugati, hegyesebb tartományok, a 25. és a 35. szélességi
fokok között. A termelés közel felét Mendoza tartomány adja, hagyományos termelők az északabbra fekvő Catamarca és La
Rioja tartományok. La Rioja tartományban például 3310 ha diótermő terület van, az argentin dióskertek 37 %-a.

Dióültetvények La Rioja tartományban, Famatinában: 

 

De a termelés fejlesztésének jó lehetőségei vannak délen, Rio Negro tartományban a 40. szélességi fok körül, továbbá a
hagyományos körzetektől keletebbre, Cordoba tartományban, végül a legészakabbi Salta tartományban is.

Dióültetvény La Rioja tartományban, Chilecitóban, Sanogastában: 



Mendoza tartomány termelése csökkenőben van, a nagyarányú kivágások miatt.

Valóban, az argentin diótermelés jelenlegi szinvonala nem versenyképes. Az egy hektárra jutó átlagtermés nem haladja meg a
0,7 tonna héjas diót, az általában más országokban minimumnak tekintett 2 tonnával szemben. Például Cordoba
tartományban az 1 ha-on lévő diófák száma tartományi átlagban sem éri el a 100-at, a minimumnak tekinthető 160-nal
szemben.

A problémák a diótermelési hagyományokban keresendők. A termés nagyobb részét a ház körül ültetett, elsősorban családi
ellátást biztosító, termelőnkénti néhány diófa adja, és a diótermés kisebb része kerül még ki a néhány korszerű dióskertből. A
diótermelés mintegy háromnegyedét a szórványdiók és az egyenként 2 ha-t el nem érő kertek adják.

A helyi diókat kreol-dióknak nevezik, ami valószínűleg a Juglans australis diófaj helyi, köznapi neve.

Az argentinok még nem láttak hozzá saját diófaállományuk felméréséhez és a legjobb egyedek felkutatásához,
elszaporításához. Ehelyett spanyol, francia és kaliforniai fajták behozatalával, honosításával próbálkoznak. A vegetatív
szaporítás helyileg legalkalmasabb módszereinek kialakítása még fejlesztés alatt áll.

Újabb fejlemény, hogy a nemzeti valuta összeomlása utáni krízist államilag garantált hitel nyújtásával kívánják áthidalni. Ezt
a hitelt a diótermesztők kaphatják, ültetvény-felújításra.

Argentinában a korszerű dióskertekben általánosan alkalmazott térállás 10x12 vagy 12x12 m. Már ez is nagy fejlődés, a
korábbi 15x15 m-hez képest. Az új ültetvényekben a tőszám növelésére törekszenek, legújabban 7x7 m-re telepítenek.

A Chandlert kívánják fő árutermelő fajtának kinevezni, és a Fernor számíthat még nagyobb elismertségre.

Az éves diótermés jelenleg 9000 t-ra tehető, és újból megindult az export. 

És telepítik az újabb diósokat. A képen egy kb. 25 hektáros telepítés előtti bemutató látszik, Andalgalá helységben, 2010.
júliusában. 



 

Chile

A chilei diótermesztés az 1500-as évekig nyúlik vissza, amikor
Spanyolországból bevitt diókról telepítették az első fákat.

Chile ma jelentős diótermelő és exportáló ország. Már nálunk is
megjelent a chilei dió, mutatóba. Nem annyira a héjas dió, mint inkább
a dióbél-exportjuk nőtt meg az utóbbi években, de még így is a héjas
export a nagyobb.

A hosszú országon belül 1500 km-es hosszon található diótermesztés,
mégis az ország középső része (Santiago és Rancagua központtal) a fő
diótermő vidék. A diótermő terület egyes adatok szerint 7500 ha, a
FAO szerint 15000 ha. Termőterület, termésmennyiség és export: 

A termőterület növekedésében más gyümölcsfélék rossz ára játszott szerepet, a
gyümölcstermelők közül sokan a dió felé fordultak. A diótermesztés fejlődése
az utóbbi 30 évben gyorsult fel, erős állami segítséggel.

Chilében régebbi hazai diófajta az Aconcagua, (ami lehet, hogy nem a mi
diónk, hanem a délamerikai Juglans neotropica egy típusa), az újabb fajták
pedig az Astorga-sorozat tagjai. Viszont gyakorlatilag az összes kaliforniai és
francia fajta termesztésével foglalkoznak. A chilei diótermesztés fejlődését a
kaliforniai és a francia diófajták termesztésbe vonása eredményezte, és
egyúttal átvették a diótermesztés és szüret utáni manipulálás gépi megoldásait
is. 



Chilébe az első kaliforniai fajtákat 1928-ban vitték be, szaporítási céllal. 1935-38 között jött létre a diótermesztéssel
foglalkozó chilei állami kutatóintézet. Négy kaliforniai, két francia és egy általam nem ismert (Erhart), az északi féltekéről
származó diófajtával kezdték meg honosítási kísérleteiket, az igazi áttörést pedig az 1970-es években behozott újabb
kaliforniai fajták hozták meg. 

A dióskertekben az általánosan alkalmazott tenyészterület 7x8 m, sőt újabban 6x8 m. A fák megfelelő megvilágítottsága
céljából a diófasorokat észak-dél irányúra ajánlják. 



Terjed a kaliforniai diófajtákból létesített sövényültetvény, mint az alábbi, rancaguai. 

San Alfonso község Santiago közelében, jelentős dióskertekkel: 

A chilei diótermesztésre a kaliforniai típusú gépesítettség jellemző, például a diószüretet amerikai rázógépekkel végzik. 



Chilében a fő diókárosítók a xanthomonaszos bakteriózis és az almamoly.

Az évenkénti diótermés 7000-7500 t-ra tehető. A chilei belső diófogyasztás alacsony, a termés 85 %-a kerül exportra,
elsősorban Brazíliába. Ezen kívül Argentinába és Európába exportálnak.

Az 1999-es chilei dióexport tonnában:

Célország Dióbél Héjas dió
Brazília 754 2325
Argentina 700 1039
Németország 163 450
Portugália 138 280
Svájc 119 -
Olaszország 43 526
Spanyolország - 169

Kimutatás a chilei diótermő területről, a termésmennyiségről és az exportról: 

Európába érkezvén egy hajókonténernyi 25 kg-os zsákokba csomagolt, 30 mm+-os Serr fajtájú dió ára a rotterdami
kikötőben 5,35 $/kg, + vám, + áfa.

És mégis van, aki megveszi. Rakodás hajókonténerbe (22 tonna fér bele): 



Chilei zsákos dió: 

 

Ausztrália

Ausztrália nem az a kimondott diótermelő kontinens. Bár Tazmániában van néhány korszerű dióültetvény, elsősorban
Webster úr ültetvénye, de a kontinensi részen minimális a diótermelés, bár az ország déli részei, Victoria és Új-Dél-Wales
államok mediterrán éghajlatúak, és ahol öntözésre lehetőség van, ugyanannyira ideálisak a diótermesztés feltételei, mint
Kaliforniában. De nemcsak a termesztési hagyományok hiánya, hanem a nagyobb piacok távolsága is a termelés nagyarányú
fellendítése ellen hat.

Szórvány diófa egy ausztráliai legelőn: 



És otthon, az istálló mögött: 

Így helyezkedik el az ausztrál diótermelési körzet, két forrás szerint is: 

 

Az ausztrálok saját diótermesztés megteremtésén ügyködnek, mert mindössze 280.000 diófájuk van, jelenlegi éves termelésük
mindössze 110 tonnát tesz ki (1999), illetve 300 tonnát (2003), és emellett további 500 tonnás héjas dió és 2500 tonnás dióbél
importra szorulnak távolról, Kínából és Kaliforniából.

Teljesen gépesített, kaliforniai színvonalú diótermelés megteremtése a céljuk.

Új-Dél-Wales az új telepítések egyik központja. Nézzük meg a Griffith város területén folyó telepítések képeit. 



 

Diótelepítés a szomszéd helységben, Leetonban: 



Nem mintha elhanyagolták volna eddig is a diókultúrát. Dióültetvények Griffith határában: 

Közel évtizedes kísérleteik bebizonyították, hogy még a sekély termőrétegű vörösbarna talajaikon is eredményesen
termeszthető dió, megfelelő gipszes talajjavítás után, öntözés mellett, ha a talaj B-szintje tömör agyagból áll is. A kísérlet
bebizonyította, hogy nem kell a talajt mélyen megforgatni, elég volt telepítés előtt mélyen lazítani. 

 



Bár az is kérdéses, az altalaj lazításának is van-e haszna, hiszen a kísérletek során mért adatok arra mutattak, hogy a
gyökérzet kiterjedése, rendszere nem változik érdemben a javított, illetve a javítatlan talajon. Ugyanígy a fák növekedése és
termése se.

A kaliforniai Chandler fajtát vonták be a kísérletekbe. Igen eredményesnek bizonyult a telepítése, feketedió alanyon, hogy a
fák növekedése kisebb maradjon, és így a fák sűrűsége extrém módon növelhető legyen. 6x3 m-es kötésben magvetéssel
nevelt észak-kaliforniai feketedió alanyokat szemeztek be Chandler dióval, így 550 termő fát kaptak 1 ha-on. Ez a sűrűség, a
sövénydió-művelés kellett a talajjavítás és az öntözés többletberuházási költségeinek elviselésére. Maga a telepítés olcsó volt,
mert a szemzéssel egy fa költsége mintegy 3 dollárt tett ki.Alanyként számításba vették a feketediót, a kaliforniai feketediót,
de még a Paradox hibridet is, de annak ritkasága miatt drágább, és a vegetatív szaporítása is kérdéses. 

 

A szemzés után is jó volt a fák növekedése, mert elmaradt az átültetési sokk.

A száraz ausztrál vidéken az öntözést a fa sorában lefektetett 2 db csepegtetőcsővel oldották meg. A sorokat vegyszerrel
tartották gyommentesen, a sorközök gyepét pedig kaszálással. 

 

A helyben szemzett diók korán termőre fordultak. A sövény 4 éves korában már 0,3 t/ha termést adott, 5 évesen 1,3
t/ha-t, 6 évesen 1,9 t/ha-t. 10-12 éves korra tervezik elérni a 4 t/ha-t! A Chandler mint termőfajta mellé porzót is
ültettek, Franquette-t.

(Megjegyzem, az 1980-as évek végéig a Franquette volt a vezető diófajta Ausztráliában, ez tette ki az ültetvények 70
%-át. Kívüle még a Mayette, az Eureka, A Wilson's Wonder és az általam nem ismert Myrtelford Jewell fordult elő.)

Ahogy az évek telnek, egyre több tapasztalattal szolgál az ausztrál diótermesztés. Ma már ismert szinte az összes
kaliforniai fajta viselkedése ausztrál körülmények között: 



Az állami pénzből megvalósított kísérlet hatására megindult a nagyobb arányú diótelepítés. Ausztrália Victoria államában
2000-ben 200 ha sövénydiót telepítettek, 2001-ben 1000 ha-t, ugyanekkor Tazmániában 400 ha-t.

Sövénydió ültetvény Victoriában: 

Bár, meg kell jegyezni, egyes nagyobb vállalkozók, mint pl. Stahmannék, megelőzték az állami kísérleteket, és kaliforniai
diófajtákból létrehozták nagy ültetvényeiket. (Pekándiót is nagy területen telepítettek.)

A déli féltekén fordítva járnak az évszakok, mint nálunk. 2006. február 19-i felvételek az ausztrál Wellwood cég
dióskertjéből: 



 

Ausztráliában a hiány miatt magas a dió ára. Héjasan 4-5 ausztrál dollár. Ezért a termelők nem bajlódnak a diótöréssel, az a
vevők dolga. Még a 25 mm-nél kisebb diót is el tudják adni.

Az ausztrál diókultúra kis méreteire jellemzően megemlítem, hogy diófa-anyagot is csak igen kis területen, kb. 120 ha-on
nevelnek, az egész kontinensen, ebből is egy termelőé 33 ha (Victoria állam, Alexandra).  

Újzéland

A diófák jól érzik magukat Újzélandon. 

Újzéland természeti feltételei ideálisak a diótermesztés számára. Bár a diónak nincs
nagy hagyománya, komoly állami kutatások, nemesítések irányulnak a
diótermesztésre.

A diótermesztést néhány lelkes agrárvállalkozó karolta fel, akik komolyan veszik a
diótermelés lehetőségeit. Mivel a déli féltekén márciusban érik a dió, megcélozták az
európai piacot is.

A jobboldali képen újzélandi dióliget látható télen, amikor nálunk nyár van. A fák
idősek, a diótermesztés nem most kezdődött Újzélandon.

A jelenlegi diótelepítések az elmúlt évek diónemesítésének, -kutatásának eredményei.
Több új diófajta áll a helyi termesztők rendelkezésére, amelyekhez nagy reményeket
fűznek. (Wilson's Wonder, Dublin's Glory, stb.)

Ezzel együtt az újzélandi diótermesztés még nem jelentős. Mindenesetre közzétették
az alábbi fényképet az újzélandi dióról, amely kép egyúttal a céljukat is mutatja:
Pénzt szeretnének. 



Az újzélandi diótermesztők lelkesek, szakmai szervezetekbe tömörülnek. Tanulmányút Takamatuába: 

Amíg az újabb árutermelő dióültetvények teremni nem kezdenek, marad a házikerti diófák termése. Újzélandon jelentős a ház
körüli diófák száma. 

Lapzárta után érkezett a hír, hogy Dél-Afrikában is megindult a nagyobb diótelepítés. Egy nagyobb cég, ha jól tudom, a
Rotondo Walnuts, 600 ha-on ültetett diót. Ez annyi, mint a 2007 évi teljes diótermő terület.

Végezetül a főbb államok diótermelése így alakult az elmúlt 40 évben: 



 

 

Kína

A kínai diófogyasztás hagyományai többezer évesek, a természetes diófaállomány termését a kínaiak mindig is
összegyűjtötték, megették. Újabban pedig termesztik is a diót. Kína diótermesztés-történelme dióhéjban:

Kínában az a nézet terjedt el, hogy időszámításunk kezdete körüli időben ismerték meg a diót, az ázsiai hunok vagy egyéb
barbár népek közvetítésével, de ezt nem tartom valószínűnek. A hunok nálunk nem a kertészkedésükről,
gyümölcstermesztésükről híresültek el. Egész másféle mentalitásuk volt. Nem valószínű, hogy Kínába betörve, ott fosztogatás
közben a kínaiakat a diótermesztésre oktatták volna.

A kínai diótermesztés eredetét Csang Hua (232-300) Po-vu csih című művében (magyarul: Elmélkedés a dolgok
sokféleségéről) arra vezeti vissza, hogy az előtte mintegy 400 évvel élt híres kínai világutazó, Csang Csien hozta be a diót
Közép-Ázsiából. Hát, ez se valószínű, annyiféle és annyira elterjedt a kínai dió.

Mint annyi más kérdésben, ez esetben is arra kell rájönnünk, hogy nincs egyetlen igazság, az igazság bonyolult és többféle.
Mert attól még Dél-Kínában ott élhetett a diófa, hogy amikor északon Wu császár (i.e. 140-87) elrendelte, hogy a
birodalmával szomszédos vidékek minden érdekes és hasznos növényéből hozzanak neki, és azokat egy hatalmas parkban, a
Shang-lin parkban elültettette. Ebben a parkban a Csing-császárság idején (265-419) egy leltár 84 diófát mutatott ki.

Az ismert botanikus, Wang Shi-mu (+1591) azt írta a "Kerti gyümölcsök" című tanulmányában, hogy a diót Kínában csak
délen termesztik. Csün-fang pu pedig "Az összes illat"-ról írt művében már útmutatást adott a diófa neveléséhez.

A kínai diótermesztés egyre inkább az érdeklődés előterébe kerül. Köztudott, hogy Kína a világ legnagyobb diótermelője, az
éves 330.000 tonna körüli termelése adja a világtermelés 44 %-át. A diótermesztés megoszlása tartományonként, tonnában: 



A kínai diótermő területet 2 millió hektárra becsülik. Ennél pontosabb adat nem létezik, mert nemcsak a házikertekben
elfoglalt terület becsülhetetlen, hanem a hegyvidékek diófái se számolhatók meg. És hova számítsák a Kínában gyakori
mezővédő diófasorokat? Illusztráció: Házikerti diófa, hegyvidéki diófa, diófasor a búzaföldön. 

  

Mekkora ez a 2 millió hektár? Négyszázszorosa a hazai diótermő területnek. Négyzázszorosa. Ha egybefüggő terület lenne,
100 km x 200 km. Ha így nézzük, nem is olyan sok, a hatalmas birodalom méreteihez képest.

De az biztos, hogy az 1970-es években Kína a harmadik legnagyobb diótermelő volt a világon, a 80-asakban a második, 1996-
ban lett az első, és 2010-ben már négyszer annyit termelt, mint 1996-ban. (kínai állami statisztikai adatok) 

Van másik statisztika is, de az nem hivatalos. 



Hu Jintao kínai elnök 2009. augusztusi Hszincsiang-beli látogatásán maga is kiemelte a diótermesztés fontosságát, amikor
Aksu város mellett megtekintett egy jól termő dióültetvényt. 

Ugyanakkor - hála Istennek - a kínaiak nagyon sokan vannak, és fejlett diófogyasztási kultúrájukkal a termés nagy részét
helyben el is fogyasztják.

Kínában hagyományosan és jelenleg is a héjas dió forgalma a legnagyobb, olcsósága miatt. A kínai fogyasztók a vékony héjú,
kézzel törhető diót keresik. A kicsomagolt dióbél iránti igény már nemcsak a legnagyobb városokban, hanem vidéken is
terjed.

A kínai diófogyasztásnak jellemző csúcsai vannak. A kínai holdújév a tél végén vagy korán tavasszal, valamint az úgynevezett
őszközepi ünnep, vagy holdfesztivál, szeptember végén vagy októberben. Ilyenkor az azévi termés még nem kapható, csak a
friss dió, ezért ez a nagy dióexportőr ország ilyenkor importál is diót.

A kínaiak a világ dióexportjából "csak" 14 %-kal részesednek. Persze az is sok, amennyi a világpiacra, konkrétan a mi fő
felvevőpiacunkra, a német fogyasztókhoz kerül.



Úgy fogalmazott erről nekem egy német kereskedő, hogy ha megérkezik Hamburgba egy
hajórakomány kínai dió, az jelentős időre képes megbolondítani a piacot, és lenyomni az árakat. És
csak aztán áll helyre a normális kereslet-kínálat.

Tisztelt hazai Kollégám, a kínai dió veszélyéről nem vagyok teljesen meggyőződve. Úgy tudom, a
kínai belföldi termést szinte 100 %-ban meg is eszik az országon belül. Hála Istennek, javulnak
Kínában a jövedelmi viszonyok, a belföldi kereslet tovább nő. A dió a hagyományos kínai konyha
része, és a kínaiak nagyra becsülik egészségvédő és gyógyhatását is.

Az exportárak se vészesek. Lehet, hogy Hamburgban a német árakhoz képest olcsó a kínai dió, de
Koperben, a hozzánk legközelebbi uniós kikötőben kb. 1900 Ft-ért kínálnak - kínai minőségű -
dióbelet. Plusz vám, áfa, szállítás.

Kína diótermesztése nagyarányú felfutás állapotában van. A kínai állam 2000-ben indított be
egy nagyszabású programot, aminek célja az ország mezőgazdaságilag művelt területe 20 %-
ának erdősítése és füvesítése. A program végrehajtásához minden szellemi és anyagi
segítséget megadnak a termelőknek. Az erdősítésbe a gyümölcstelepítést, konkrétan a
diótelepítést is beleértik. Így nem csoda a növekedés. A program eredményeként már az első
évben 683.000 hektárral csökkent a szántóterület. Egyes körzetekben a szántóból kivont
területek 5-10 %-án ültettek diófákat. Magról. A szakmai hozzáértés tehát még gyenge.

Diótermesztési szaktanfolyam az egyik kínai diókutató-intézetben: 

A kínai mezőgazdaságot, a diótermesztést is a központi kampányok vezérlik. Például Jünnan tartomány Jangbi területén, ami
jellemzően hegyvidéki terület, 1978-ban diótelepítési kampányt indítottak. Negyvenöt faluban minden paraszt telepített diófát,
átlagosan egy családra 0,1 ha dió jutott. (Megemlítik, volt egy lelkes gazda, név szerint Zhao yuxuan, aki önmaga 1200 diófát
ültetett.) Ma már teremnek ezek a fák, és a diótermés feldolgozására ipart telepített az állam. 



Az említett Jangbi város mondható a kínai diótermesztés és diókereskedelem fővárosának. Kína diótermesztési térképén
láttuk, a tartományok közül messze kiemelkedik Jünnan termésmennyisége, és a tartományon belül Jangbi az első. Mint egy
kínai utikönyv írja, ősszel az egész város a dió feldolgozására áll rá. Igyekezniük kell, mert a közelben Qutong falu már
bejelentette igényét a diófőváros címre. A faluban évente 16000 tonna dió terem, és jelenleg 29000 család ültet diófát. 

Kína déli tartományaiban, a Himalája előhegyeiben nagyarányú az erdőkben vadon nőtt diófák száma. Ezek termését
szervezetten gyűjtik össze. A községek területén családokra lebontva jelölik ki, hogy mely fák termését melyik család
gyűjtheti be. Figyelemmel vannak arra, hogy minden családnak jusson diófa. Szerződést kötnek, amiben a családot
meghatározott mennyiségű dió leadására kötelezik. Ez a bérleti díj, a többivel a családok szabadon rendelkeznek. A
szerződések 15-20 évre szólnak. Bambuszbotos diószüret Jünnanban: 



Kínában minden földterület állami tulajdonban van. Egy-egy parasztcsalád átlagosan 6-
700 négyzetméternyi földterületet bérel az államtól mezőgazdasági termelés céljára, 15
éves bérlet formájában. A diótermő mezőgazdasági vidékeken az az átlagos, hogy ezen a
6-700 négyzetméteren kb. 4 diófa nő, és ugyanakkor a terület egyéb növények
termesztését is szolgálja (kukorica, bab, stb.). Nem a dió a főtermék, hanem a diófák
között termő szántóföldi növények. Ez a termelési mód egyben azt is eredményezi, hogy
a diótermesztő parasztcsaládok a mezőgazdasági tevékenység mellett más, egyéb
jövedelemszerzési lehetőségekre is rá vannak kényszerülve, ipari munkára, stb., mert
ebből a szisztémából nem lehet megélni.

A kínai hivatalos propaganda szerint ilyen idilli a kínai diótermesztők élete: 

A dió Kínában nem biztosít jövedelmet a termesztőknek, hanem az egyéb úton megszerzett jövedelmeket egészíti ki. A
felvásárlók, a kereskedők nyerhetnek rajta, de a termesztők nem. Egy példa: egy konkrét évben Shangszi tartományban az
átlagos héjas dió felvásárlási ár forintra átszámolva 120 Ft/kg volt, a dióbélé pedig - nagyon legfeljebb - 370 Ft/kg. Hajnali
várakozás Wajaoban, a diófelvásárlóra: 

A kínai dióbél nemcsak olcsó, hanem a minősége sem éri el az Európában elvártat. Például a német fogyasztók nem hiszik el,
hogy a kínai diótörők kezet mosnak. 



Tárolási problémák miatt avasodik is a dió, és raktári molyoktól fertőződik. Nem akkorra romlik le a minősége, mire
Európába ér, hanem már a hongkongi kikötőben is rossz.

Válogatott kínai dió: 

Nagyon kevés egyöntetű fajtadió van Kínában, oltásos szaporítást csak 1980 óta alkalmaznak, tehát a piacra kerülő kínai
dióbél vegyes. A jelenlegi diónemesítés céljai a bő termés (oldalrügyesség), jó dióminőség, végül a betegség-ellenállóság.

Kínában nem csak egy központi, diónemesítéssel foglalkozó kutatóintézet létezik, hanem tartományonként akár több is. Az
állam nagyon olcsón, mondhatni, ingyen adja a parasztoknak az újabb fajtájú diócsemetéket. Az az elvük, hogy ne a
kutatóintézet legyen nyereséges, hanem a diótermesztő. Persze, a segítség kétirányú, az újabb, kipróbálás alatt álló fajtákról
a termesztők szereznek tapasztalatot, a kipróbálás tehát már nem a kutatók feladata. A kínai diókutatók nemesítési
alapanyagként nemcsak a helyi diófákat használják, hanem a legtöbb kaliforniai fajtát és európai diókat is.

A kb. 30 éves, ma már hagyományosnak nevezhető fajtáik a Jinlong, Yuanfeng, Lipin 1 és 2, Xifu 2, Shanhe 1, Xiluo 1,
Xinzaofeng, Wen 185, Zha 343.

Az újabb kínai diófajtákat itt nem sorolom fel, nagyon sok van belőlük, az óriási ország különböző vidékeinek megfelelőek, a
felsorolást a diófajták ábécé-sorrendes ismertetésénél megtettem. Az egyes fajták értéke azért is nehezen hasonlítható össze,
mert a hatalmas ország eltérő éghajlatú területeihez más-más diófajta illik. És az új fajtákról még kevés a tapasztalat. A
kínai nemesítők az új fajtákat két nagy csoportra osztják, a korán termőre forduló, oldalrügyes fajtákra, valamint a
hagyományos, csúcsrügyből termő fajtákra. Dió-csemetekert Jangbi város hegyoldalán: 



A hivatalos nemesítési célok a koraiság, a bő termés, jó minőség, betegség-ellenállóság, valamint a kettős, gyümölcs- és
faanyagcélú hasznosítás.

Az átlagos kínai diótermesztési technológia nem sok figyelmet fordít a diófára, mert a köztesnövények sokkal fontosabbak,
ezért kialakult technológiáról nem is beszélhetünk. Kínában a legtöbb mezőgazdasági vidéken kiválók a talajadottságok, és a
diófák számára külön kedvező, hogy a nyarak csapadékosak. A természet tehát pótolja, amit a gazda elmulaszt a termesztés
során.

Létezik azonban a kínai diótermesztésben egy olyan módszer, ami sehol máshol a világon nincs meg, a termés virágzáskori
szabályozása. Ennek az a lényege, hogy a dióbarkákat mind leszedik egy-egy diófáról, hatalmas kézi munka ráfordítással. Így
a diófa energiáit a nővirágzásra, a nagyobb termésre tudja összpontosítani. Kutatók is megerősítették, hogy ezzel a
módszerrel a terméshozam akár 30 %-kal is növelhető.

Kínában olyan diókárosítók is előfordulnak, amelyek sehol máshol a világon. A dió férgességét világviszonylatban is okozó
almamoly közeli rokona az a kínai moly, amit dióhámozó néven illetnek. A zöld dióburkot hámozza le, fogyasztja el a lárva, és
a még nem keményedett dióbelet is tönkreteszi. Egy veszélyes lombkárosító emellett az ugyancsak Kínában előforduló
"hosszú szarvú" hernyó, ami tarrágást, teljes lombvesztést is képes okozni. A harmadik egy "kétfoltos atkának" nevezett
apró piros pók. De többféle lombrágó kártevő fordul elő, mint általában máshol, és vannak máshol szokatlan levéltetveik,
pajzstetveik is.

A bakteriózis viszont nem oly gyakori, mint Kínán kívül.

Minden munkát kézzel végeznek Kínában, tremészetesen a diószüretet is. A dióverés általános, a buroknyílás 30 %-os
állapotánál kezdik. 

A buroktalanítást sajátosan oldják meg: A burkosan lehullott termést 60-90 cm magas halmokba rakják egy zárt
helyiségben, és diólevelekkel fedik be. Egy hét után kézzel buroktalanítanak, és a diót egy hétig a napon szárítják. Ez a
módszer garantálja a dióbél barnulását, értékvesztését.

A kínai dió vagy a helyi piacokon talál vevőre, vagy nagy állami és magánfelvásárlók veszik meg. Jelenleg még a héjas
diókénti értékesítés az általános. Amikor a dió törésre kerül, akkor is kézzel törik, diótörő gép gyakorlatilag nem működik
Kínában, a diótörőgép-forgalmazók hongkongi bemutatótermétől eltekintve.



Dióválogatás: 

Kínai utcai dióárusok: 



Az árudió szállítása külön gond, mert a fő diótermő vidékek rendkívül messze esnek a piacoktól, az utak állapota nagyon
rossz. Mivel a kínai diók között magas a vékonyhéjú diók aránya, a szállítás közbeni töréskár is nagy.

Kínai árudió: 



És még mi minden lehet benne!

Mert, mint a botanikai fejezetekben olvashattuk, Kínában nemcsak a közönséges diót és
annak helyi változatait, például a korábban J. duclouxiana-nak nevezett változatát
termesztik, hanem ott terem - mert termesztik - a pikkelyes dió (J. sigillata) is, Jünnan és a
vele szomszédos Gizshou tartományokban.

A mandzsúriai dió természetesen szintén őshonos Kínában, aminek diója, dióbele ízre
olyannyira azonos a közönséges dióéval. Tisztelt Kollégám, ha Ön evett már a hazánkban is
elismert Pedro fajta dióbeléből, megmondhatja Ön is, hogy íze nem különbözik jelentős
mértékben a többi diófajta ízétől. Legalábbis nagy általánosságban. Pedig a Pedro egyik nem
is távoli őse a mandzsúriai dió. Valószínű, a mandzsúriai dió bele ugyanúgy közönséges
dióbélként kerül az európai piacra, mint a valódi.

És terem Kínában a kínai dió (J. cathayensis), a japán dió (J. ailantifolia), valamint annak változata, a szívdió (J. ailantifolia
var cordiformis) is. Igen, az a helyes megfogalmazás, hogy teremnek, mert ezeket - a mandzsúriai dióhoz hasonlóan - nem
termesztik, hanem vadon nőtt fáik termését szedik össze.

A J. hopeiensis-nek nevezett dióféle, ami a közönséges és a mandzsúriai diófajok hibridje, csak Hebei tartományban fordul
elő, és nem is igen termesztik, mert keveset terem, kemény a héja, és kevés a dióbele.

És akkor még nem beszéltünk a Kínában nagy mennyiségben termesztett pekándióról, továbbá a
három bennszülött kínai hikoridió-fajról, amelyek közül kettőt termesztenek, egyet pedig
gyűjtögetéssel szednek össze az erdőkből.

Mindent összevéve a kínai dióbélben kb. tíz diófaj dióbele lehet jelen!

Ami nem jelenti azt, hogy rossz, de hogy zavarja a magyar diótermelő németországi exportját, az
biztos. Például Németországban "vad" dió néven is árulnak kínai diót. A "vad" úgy értendő, hogy nem a mi diónknak, a
közönséges Juglans regiának a bele, hanem a japán dióé (J. ailantifolia), amit Kínában nem termesztenek, hanem dióját a
Kelet-kínai erdőkből gyűjtik össze. Zavaró. Erről a dióbélről még a vele foglalkozó kereskedő se tudta megmondani, hogy
milyen dióbél. Csak kínálta, mert el akarta adni. Nagyon zavaró. 

Kína dióexportja Európán belül főleg az Egyesült Királyság és Franciaország felé irányul, ezen kívül Japán, Kanada és
Ausztrália a fő felvevőpiacok. 



 

Japán

Japánban termesztik a mandzsúriai diót és az őshonos japán diót, valamint annak önállósult változatát, a szívdiót is. Mégis a
lakóházak mellett főleg a közönséges diót látni: 

 

És még gyakrabban a szőlőkben, veteményes kertekben: 

     

Tisztelt világjáró Kollégám, Japánban nemcsak a cseresznyevirágzás, a dióvirágzás is szép: 
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A japán diósgazdáknak virágzás után már csak meg kell várniuk a termés kifejlődését: 

      

Japánban nemcsak a japán diót termesztik, hanem a közönséges diót is, a mandzsúriai diót is és kínai diókat is. Dió-
változatok Japánból: 

  

Érdekességként ilyen nagyméretű diót is fényképeznek Japánban. 

Mindezzel együtt is Japán nagy dióimportőr.

A Felkelő Nap Országában - ki hitte volna, legalábbis nekünk nem mondta senki - le is nyugszik a nap. Japánban tett
látogatásunk az estébe nyúlt. A naplemente egy japán dióskertben: 
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Korea

Felfedezésértékű felfedezést (ez jó!) jelentett számomra, hogy Koreában is termesztenek diót. A dél-koreai parasztok.
Nemcsak az udvaron, a fészer előtt: 

Hanem a parasztgazdaság dióültetvényében is. 



Úgy látszik, ez a gazdaság a friss dióra szakosodott. 



A gazdaság diótároló üzemi épülettel is rendelkezik. 

Koreában az a hivatalos álláspont a koreai diótermesztésről, hogy alacsonyak a hozamok, kevés dió terem, de igen jó a hazai
dió minősége. Pedig az adottságok jók, sok a mélyrétegű, alluviális talajú terület, amely vízáteresztő és egyben légáteresztő
is.

Még annyit tehetünk hozzá, hogy Koreában bőséges a nyári csapadék, néha még túl sok is, a monszunesők jó vízellátást
biztosítanak tenyészidőben.

 



 

Kanada

Kanada nem nagy diótermelő, az ország déli területei a diótemesztés lehetőségeinek északi határán fekszenek. De a
kanadaiak rendes emberek, maguk is igyekeznek minél több diófát ültetni, e célból termelői szövetségekbe is tömörülnek, és
hallgatnak mezőgazdasági kormányzatuk intencióira, amely ösztönzi a diótelepítést.

Kanadában Ontario tartomány déli része jöhet számításba diótermesztés céljára, valamint a Szent Lőrinc folyótól délre eső
terület, Új Skócia.

Az üzemi méretű diótermesztés a 20. század első éveiben indult meg Kanadában, Brit
Kolumbiában, amely az ország másik lehetséges diótermő vidéke. A vállalkozás neve Gellatly
Nut Farm volt.

A New-York-i Webster kiadó és nyomda muzeális értékű kanadai diófa-felvétele jobbra látható.
A felvételt Ms. Ward Metcalfe készítette.

Kanadában ma sem lehet kereskedelmi célú diótermesztésről beszélni, pedig alkalmas területek
lennének. Nagyobb diótermesztő vállalkozás nincs Kanadában, mindössze az ontariói, vinelandi
kutatóállomásnak vannak kísérleti ültetvényei. A kisebb dióskertek termése legtöbbször a helyi
piacokon értékesül. Az Északi Diótermesztők Szövetségének 26 kanadai tagja van, akiknek a dióskertjében néhány diófától
néhányszáz diófáig terjed az állomány.

Ontarióban 400 ha az összes diótermő terület, de ebben a feketedió és a
Carya-diók is benne vannak. A legnagyobb dióskert területe se éri el a
20 ha-t.

Inkább mogyoróval, gesztenyével és egyes hikoridiókkal foglalkoznak.

A kanadai diótermesztésben mindent a - potenciális vagy tényleges -
hideg határoz meg. A kutatóállomás a diófajták egész sorát teszteli
folyamatosan a téli hidegre.

A kanadai diótermesztés eddigi sikertelenségében a hozzá nem értésnek
volt nagy szerepe. Korábban francia és kaliforniai diófajtákat ültettek,
amelyek természetesen nem bírták a zord teleket. A kanadai viszonyok
közé megfelelő diófajták kiválogatása jelenleg is folyik. A fejlődést még a múlt század 30-as éveiben Paul C. Crath indította
el, aki Lengyelországból, - sokszor szó szerint a Kárpátokból - a hidegtűrő kárpáti rasszhoz tartozó diók nagy tömegét
válogatta ki, és ültette el Kanadában. 25000 kárpáti magonc diócsemetét nevelt fel, és osztott szét érdeklődőknek.

Tom Haliburton kanadai diótermesztő:

A dió fajtacsoprtjai, rasszai közül a kárpáti rassz a leginkább hidegtűrő. Ezen belül is a Kárpátoktól
északra, keletre levő területeken kialakult természetes dióállományból származó fajták jöhetnek
csak számításba Kanadában. Ezen belül is a rövid tenyészidejű fajták, mert fagymentes időre csak
május 15- október 5 között számíthatnak.

A kárpáti rasszból származó kanadai fajták mindegyike hidegtűrő, vékonyhéjú.

A Broadview, Colby, Hansen, Lake, Mckinster, Metcalfe, Myoka, Rioka,
Somers, Watt és a Young's B1 fajtákat kultiválják. (A képen a bal felső dió feketedió, a jobb felső
pedig szívdió.)

A beporzási kérdésekben más véleményen vannak, mint nálunk, a sikeres beporzás érdekében
legalább három, különböző pollenszórású fajtát ültetnek egy ültetvénybe.

Csak a mélyrétegű, lehetőleg a legjobb talajok jók a diónak.

A leendő dióültetvény helyének kiválasztásában sokszor okoz gondot a talajban meglévő pangó
víz. Ezért az új ültetvényeket mindig - nem északi - lejtős területekre tervezik, és ha szükséges,
eleve, a telepítés előtt gondoskodnak a felesleges víz dréncsővel való elvezetéséről. De a terület
csak enyhén legyen lejtős, mert meredek lejtők nem jók a dióbetakarító gépek működtetéséhez. A
kanadai bérszínvonal mellett a kézi diószüret lehetetlen.

Sík területek az erősebb fagyhatás miatt nem alkalmasak Kanadában a diónak. A hideg levegő "lefolyásának" ugyanúgy
lehetőséget kell adni, mint a fölös talajvíznek, igaz, a levegő nem drénezhető.

A hidegre vonatkozó helyi meteorológiai adatsorokat nagyon is figyelembe veszik a telepítés helyének megválasztásakor.



Nem is annyira az abszolút téli hideg az érdekes, mert úgy találták, a kárpáti fajtakör fajtái a -37-39 C°-os hidegeket is
károsodás nélkül vészelték át, - szemben a kaliforniai, francia, stb. diókkal, amelyeknek már -10 C°-on is károsodnak az
ágaik, - hanem a késő tavaszi fagyok március végén-április elején Kanadában nemcsak a virágokat, így az éves teljes termést
vihetik el, hanem emellett még a vesszőket is visszafagyaszthatják mintegy tíz cm-es hosszon.

Ha a talaj 5,5-6 pH-nál savanyúbb, diótelepítés előtt meszeznek.

Telepítés előtt szükségesnek tartják a talaj kálium- és foszfor-készletét feltölteni. A telepítést megelőző évben pedig
zöldtrágya előveteményt tartanak szükségesnek, a talaj szervesanyag-tartalma növelésének céljából. Tavasszal telepítenek,
amilyen korán csak lehet. A telepítés tavaszán szántják meg a területet, - nem forgatják mélyen, - majd tárcsával, boronával,
ami szükséges, azzal elmunkálják. Egyúttal összeszedik a területről a nagyobb köveket is.

Homoktalajon nem szántanak, mélylazítót és tárcsát alkalmaznak.

A telepítéshez kézzel vagy 50 cm-es gödörfúróval készítik elő az ültetőgödröket, nem túl nagyokat. Az az elvük, hogy nem kell
mélyebb, szélesebb gödör, mint amiben a diófa gyökere elfér. Ültetéskor ültetőgödrönként egy marék káliumtartalmú
műtrágyát szórnak a gödörbe, valamint jelentős mennyiségű tőzeget, komposztot is, a szervesanyag-tartalom növelése
céljából. De arra ügyelnek, hogy a szervesanyag, vagy a műtrágya ne érjen a gyökerekhez közvetlenül.

A vásárolt diócsemete gyökerét rögtön megérkezéskor nedvesíteni kell, és meg kell óvni a kiszáradástól. Ha nem azonnal
ültetnek, a szaporítóanyagot vermelik, óvják a széltől, a fagytól is.

Ültetéskor csak akkor metszik vissza a csemete gyökerét, ha száraz vagy törött. Ültetésre a minél nagyobb, bozontosabb
gyökerű csemeték jók. Betaposássl, döngöléssel gondoskodnak arról, hogy az elültetett csemete gyökere légmentesen
érintkezzen a földdel. Ültetés közben, az ültetőgödör 2/3-ának betöltésekor beöntözik a csemetét.

A csemete környezetét az első évben mulccsal, tőzeggel, szalmával vagy szénával borítják.

Ha elég nagy a hajtásnövekedés, már az első évben karóznak.

Levélkártevők, főleg lombrágók, levéltetvek, levélbolhák ellen már az első évben is permetezéssel védekeznek, júniustól
kezdődően.

Ha kell, öntöznek, az első évtől kezdve, főleg az olyan homokos vidékeken, mint Ontario "dohány-övezete". A dió virágzás
utáni másfél hónapos időszakát tartják fontosnak az öntözés szempontjából, mert a termés mennyisége nagyrészt ez idő alatt
alakul ki, és a diók mérete is ekkor fejlődik ki.

A dióültetvény területét legtöbbször füvesítik, rögtön a telepítés után. Általános az angolperjés füvesítés, ami közé kisnövésű
hereféléket kevernek, a talaj nitrogéntartalmának növelése céljából. Lucernát nemcsak azért elleneznek az eltelepített
diósban, mert mély gyökérrendszere a dió gyökerével konkurrál, hanem azért is, mert levélbolhái - tapasztalatuk szerint - a
dióra is átterjednek.

Lejtős területen az erózió ellen is füvesítenek, sávosan. Megjegyzem, ez a sávos művelés elég
általános náluk. Az újonnan telepített csemete körül 1,5 m átmérőjű területet mindenképpen
gyommentesen tartanak. A gyommentességet részben mulcsozással vagy műveléssel, részben
herbicidek permetezésével érik el. A mulcsozás előnyének tartják, hogy nedvesen tartja a talaj
felszínét, és alatta nem romlik a talaj szerkezete. Így a víz könnyebben a talajba hatolhat, és a
talaj szervesanyaggal is gazdagodik, sőt, alatta nagyobb a talajlakó gombák élettevékenysége.
Csak csendesen kérdem meg, hogy a gyökérkártevő gombáké is?

Külön kérdés a rágcsálók elleni védekezés. Hátránya a mulcsozásnak, hogy alatta a rágcsálók -
mezei egerek - szívesen megtelepednek. Ezeket mérgezett csalétekkel lehet ritkítani. A nyulak
ellen pedig törzsvédőzni kell - főleg az első-második télre - a csemetéket.

A második évtől kezdődően összetett (NPK) hatóanyagú műtrágyázást alkalmaznak, 20-10-10, vagy 12-12-12 %-osat. Ha
pontosan akarják meghatározni a nitrogén-műtrágya szükségletet, akkor a diócsemete törzsvastagságának minden cm-e
után 70 g ammóniumnitrátot adagolnak a csemete köré. A káliumellátásnak a betegség-ellenállóság és a télállóság növelése
céljából tulajdonítanak fontosságot. Mikroelemeket csak akkor adnak, ha a szükségletet vizsgálat igazolja.

A kanadai diótermesztők az egyik legszervezettebbek a világon. Társaságuk, a Society of Ontario Nut Growers (SONG)
1972 óta ad ki tájékoztató anyagokat az érdeklődőknek. Kanadai diótermesztők farmlátogatáson: 



Most már mindent tudunk Északamerikáról, üljünk repülőre, gyerünk vissza Európába. Nem szállunk le Ferihegyen (jaj,
bocsánat, Liszt Ferencen). Európa keleti fele az úticélunk, majd tovább, keletre, Ázsia.

 

 

Spanyolország

Mottó: 
„Apád ... elültetett tíz cseresznyefát, három diófát a malomberekben.” 
(Federico Garcia Lorca: Vérnász)

Bár a hagyományos dió-történetírás azt tanítja, hogy a római hódítás nyomán jutott el a diófa a
Földközi tenger nyugati medencéjébe, így a mai Spanyolország területére is, az ibériai félszigeten
új-kőkorszaki ásatások tanúskodnak arról, hogy már az ősember is fogyasztotta ott a diót. És ha
fogyasztotta, elkerülhetetlen volt, hogy lakhelye közelében egy-egy hullott dióból diófa ne nőtt
volna, akár tudatos volt a telepítés, akár nem. Tényként fogadhatjuk el, hogy az ibériai félsziget
népeit nem kellett a diófával kívülről megismertetni.

Spanyolországban a helyi, szelektált fajták közül a Baldo II, Carcagente, Cerda, Escriva és a
Villena fajtákat termesztik, de spanyol földön jól terem szinte az összes francia fajta, valamint a
kaliforniai fajták, amelyek a mediterrán klímához jól adaptálódtak (Chandler, Serr, Vina,
Sunland, Howard, stb.). A chilei fajták közül az AS-1-et termesztik. Mert a hazai fajták nem túl
értékesek.

A spanyol diótermesztésben az elmúlt években komoly fejlődést tapasztalhattunk. A fejlődés
motorja az unió, a növekvő spanyol életszínvonal húzza fel a lakosság diófogyasztását, a belföldi

keresletet, amivel a termelés egyelőre nem tart lépést, bár diós nagybirtokok létesítéséről jönnek hírek az ország több
körzetéből. Az elmúlt években az import dominált. 



A felső vonal a spanyol diófogyasztás, az alsó a belföldi diótermesztés alakulását mutatja, a különbség igen nagy. 

Az import - érthetően - nagyon megnőtt. 

A növekvő kereslet húzta fel a belföldi termelői árakat, amelyek jóval meghaladják nemcsak a miénket, hanem az amerikait
is. A héjas dió ára euróban: 

Az ültetvényekben alkalmazott térállás változatos. Az extenzív ültetvények hagyományos térállása 10x12 m, 12x12 m. Az
újabb, intenzívebb ültetvényekben 8x9, illetve 10x10 m-t alkalmaznak. A legintenzívebb ültetvényekben pedig 7x7 vagy 8x8 m-
t.

Spanyolországban a termelés intenzifikálásával is foglalkoznak. Már léteznek úgynevezett karcsú orsó és szuperorsó
dióültetvények is, amelyekben kaliforniai fajtákat használnak. A fák termőkorban mintegy 7 m magasak, igen szellős
koronájúak, nagyon bőven teremnek. De a nagy termés miatt a diók mérete nem kielégítő.

A száraz Ibériában fontos termelési tényező az öntözés. Május-július között 40-50 m 3, augusztus-szeptemberben pedig 30-35
m 3 öntözővizet számolnak öntözésenként 1 ha-ra.

Metszési, műtrágyázási, növényvédelmi, betakarítási kérdésekben nem tudnak számunkra meglepően újat mondani, ezért
ezeket a kérdéseket nem fejtem ki.

A termés 80 %-át héjasan értékesítik, a dió törése túl drága. A spanyolországi diófogyasztás nagyon időszakos, karácsony
táján kulminál.

A dióbél fogyasztói ára Spanyolországban kb. 5 euro/kg.

A diótermesztésnek egy területén jár néhány lépéssel a világ előtt Spanyolország, a mikroszaporított diócsemeték
köztermesztésbe vonásában. F. López úré az érdem, aki a világon elsőként, talán jelenleg is egyedüliként üzemi méretekben
képes a mikroszaporításra. Spanyolországi ültetvényei Ronda és Calasparra helységekben találhatók, a portugáliaiak pedig
Cano és Riba Tejo helységekben.

És amit máshol nem tapasztalni, a diótermesztő gazdák számára tálcán kínálják a dióültetvényeket. A Nueces de Vettonia
nevű cég a megrendelő kívánsága szerint telepíti el az ültetvényt. Megtervezi a dióst, adja a szaporítóanyagot, elvégzi a
telepítéskor szükséges összes munkát. A gépi betakarításhoz szükséges technikát is biztosítja. Sőt, értékesíti is a gazda
helyett a diót. Képek az NV vállalkozás munkájából: 



  

Egy diófeldolgozó vállalkozás Spanyolországban: Miro Nous, Barcelona. A cég kereskedelmi központját Barcelonában tartja
fenn, de igazi tevékenységét vidéken, Vimbodi községben végzi. Vimbodi Lérida és Tarragona között fekszik, egy híres
apátság mellett. A Miro Nous cégnek saját dióbirtoka is van, Franquette és Fernor fajtákat termeszt, emellett fel is vásárol
diót. Diófeldolgozással is foglalkozik. 

 
 

Portugália

Van Portugáliában egy apró, 800 lelkes, de igen lelkes kis falu, Trevoes. Azzal dicsekszik, hogy
Európa legnagyobb dióskertje a falu határában fekszik. Hallani még nem hallottunk róla, de ha
mondják, biztosan úgy van.

A portugál diótermesztés nagyobb része a valóságban Beira
tartomány területére összpontosul. Hagyományosan a Penela
városi, Szent Mihály napi vásáron (feira de Săo Miguel em Penela)
alakult ki a dió ára, a diósgazdák ekkor adták el éves termésüket.
A dió a portugál őszi és téli ünnepek elmaradhatatlan kelléke volt.

A portugál diótermesztés története nagyjából azonos más
mediterrán vidékek hasonló történetével. Régen csak a
természetes diófa-állomány egyedeinek termését gyűjtötték be. Kertészeti gondozásban,
növényvédelemben vagy öntözésben nem részesültek a diófák. A fák ágainak verése, rázása után a

lehullott diót kézzel szedték össze. A diótermést napon szárították, kézzel törték.

A diófa gyümölcsészeti kutatására, nemesítésére a legutóbbi időkig
nem fordítottak gondot, így a diótermés mennyisége nem nőtt,
minősége nem javult. A diótermesztés fellendítésére az alábbi
tanácsokkal szolgálnak a portugál diósgazdáknak.

Minden diótelepítés előtt meg kell ismerni a talaj jellegzetességeit,
meg kell vizsgáltatni fizikai-kémiai jellemzőit. A diófa mély talajt
igényel, és meghálálja, ha a talajszelvény teljes mélységében jó a talaj
minősége. Az agyagos talajok előnyösek nemcsak a jó
víztartóképesség miatt, hanem a tápanyagokkal való jobb ellátottság
okán is, szemben a durva szemcsézettségű homoktalajokkal, amelyek
nemcsak ásványi anyagokban szegényebbek, hanem a vizet is gyorsan
elvesztik. A talaj mindenképpen legyen jó vízgazdálkodású, legalább 5
% mésztartalmú, kémhatása 6,5-7 pH között legyen.



Portugáliai telepítésre nem sok diófajtát ajánlanak, csak franciákat. A Larát és a Fernort.
Porzónak a Lara mellé a Franquette-t, a Fernette-t és a Ronde de Montignac-ot. A Fernort
pedig a Fernette-el és a Ronde de Montignac-kal poroztatják.

Ahhoz, hogy a Lara és a Fernor fajták jól teremjenek, fontos, hogy jó központi tengelyt
neveljenek. Ezek a fajták természetüktől fogva a széles elágazásra törekszenek, nagy
terméshez a fa megfelelő magassága is szükséges. Egyébként a metszés, nevelés során a
természetes koronaalakra kell törekedni. 4-5 év múlva kezdik ezek a fajták első terméseiket
megmutatni. Addig a nagy vegetatív növekedésre kell törekedni.

A tápanyagellátást a telepítés előtti talajvizsgálatra és a későbbi levélanalízis-vizsgálatokra
kell alapozni. Főleg a makroelemek (nitrogén, foszfor, kálium), ezeken kívül pedig a
magnézium mennyiségére kell figyelni. A talaj magas mésztartalma magas pH-értékkel

párosulva blokkolja a vas felvételét, a vashiány a levélerek és a levéllemez elütő színében jelentkezik. Levélanalízissel a
cinkhiány könnyen kimutatható. Az erősen lúgos talajok szervesanyaggal gyakran jól ellátottak, de ugyanakkor foszfor-
túlsúly is kimutatható bennük. Az ilyen talajokon bórhiány gyakori, bór hiányában az asszimiláció szenved kárt.

A talaj hosszabb tavaszi vízborítottsága gyökérelhalást eredményez, ugyanakkor a
talajok nagy része nyári vízhiányban szenved. Ezért a téli-tavaszi csapadék felfogása,
nyári öntözésre való felhasználása ajánlott. A diófák mikroszórófejes öntözését
ajánlják. Fánként két mikroszórófejjel, amelyek 2-4 m-es sugárban 50-100 l vizet
szórnak ki óránként. Csepegtető öntözéssel óránként 4 l víz adható ki, a csepegtetőcső
teljes hosszában. Mindkét rendszerben fontos a víz előzetes szűrése és az öntözés
automatizálása, de főleg a csepegtetés esetén. Az öntözések számát a rendelkezésre álló
víz mennyisége határolja be.

A Portugáliában ajánlott növényvédelem a bakteriózisra, a gnomóniára és az almamoly
ellen irányul. A xanthomonasz ellen rügyfakadástól többszörös rezes permetezést
ajánlanak. A permetezések az időjárástól függően nyárig tartsanak, de a teljes virágzás ideje maradjon ki. Gnomónia ellen
szerves hatóanyagú növényvédőszereket javasolnak, almamoly ellen pedig feromoncsapdázást, kiegészítve egyéb
rovarölőszeres permetezéssel. 

 

Portugáliában is napjainkban terjed a gépi diószüret. A diófatörzs gépi rázása, a hullott dió gépi felszedése.
Kopáncstalanításra (descasque) és diószárításra saját, hazai gyártású berendezéseket is kifejlesztettek, amelyek néhány éve
már működnek is. A rázógép és a seprűs rendszerű felszedő nem újdonság számunkra, de a buroktalanítóra és a
szárítószekrényre felhívnám tisztelt gépész Kollégám figyelmét, mert ilyeneket máshol nem láthat! 

  



 
 

Olaszország

Olaszország hagyományos diótermelő ország. A világ első, nagyüzeminek nevezhető dióültetvényei a
római korban a Vezuv tövében létesültek.

Az olasz diónak Európában nimbusza van. Az olasz diótermesztés a franciához hasonló mércét
jelentett más országok, hazánk diótermesztői számára.

Álláspontom szerint azért hasraesni nem kell, de nem árt, ha vigyázunk, mert az olasz mérce nagyon
alacsonyan van.

Árutermelő dióskert manapság nagyon kevés van Olaszországban. Az olasz diónak csak a hírneve
maradt meg, termelési háttere eltűnt, importból fogyasztanak. 

Az éves diótermés az utóbbi évtizedekben erősen lecsökkent, kb. olyan arányban, mint nálunk, de egészen más gazdasági
(nálunk politikai is) okok miatt. A hagyományos olasz diótermelés más gyümölcsökkel vegyes kertekben történt. Az olasz
gazdasági fejlődéssel ez a termelési mód veszteségessé vált. Az utóbbi években - az Európai Unió ösztönzésére is - specializált
diótermelő ültetvényeket telepítettek, de ezek termése még nem számottevő. 



A diótermelés csökkenésének tehát elsősorban gazdasági okai vannak. Magas munkabérek mellett a diótermesztés kézi
munkáinak költségét nem viseli el a termesztés jövedelmezősége. (Teljesen hasonló a helyzet, mint a szomszédos Svájcban,
ahol a déli területeken szépen díszlik ugyan a diófa, de a munkabérek növekedésével arányban csökken létszámuk, az 1951.
évi 500.000 db-ról 2001-re 134.000 db-ra.)

Az olasz diótermés így oszlik meg tartományonként (2001-es adat):
Régió Termés tonnában

Campania 11.500
Veneto 2.500
Basilicata 700
Lazio 550
Marche 530
Sicilia 480
Abruzzo 300
Összesen 16.500

Olaszországban hagyományosan délen, Nápoly tágabban vett környékén találni a legtöbb diófát. Campania hagyományosan
a fő diótermelő körzet, itt a diótermesztésnek 1100 éves múltja van. Campaniában valóban több a diófa, mint az ország más
részein, de ez főleg a házikertek, azon belül a parasztporták diófaállományára jellemző. 

 

Diófa és házilagos "diófaiskola" egy olasz parasztportán:



 

Házikerti diófa Umbriában: 



Egy grossettói kertben: 

Újabban északon, Venetóban létesültek nagyobb, korszerű ültetvények. Látni néhány nagyon szép sövényültetvényt is,
amelyekbe kaliforniai (Hartley, Chandler, Pedro, Serr) és francia (Franquette, Lara) fajtákat telepítettek.

A hagyományos dióültetvényekben a diótermelési cél mellett továbbra is fontosnak tartják a faanyagtermelési célt is, ez
azonban sok esetben ütközik a diótermelés érdekeivel.

Olaszországban sokkal gyakoribb a diófa faanyagcélú ültetése, mint a diótermesztési célú. Meredek domboldalakat, a
mezőgazdasági művelésből kivonásra kerülő területeket ültetnek be fájáért telepített diófával. Olaszországban folyamatban
van a szántóterületek tudatos csökkentése, a renaturalizáció. A diófa ennek kapcsán kap fontos szerepet.

Faanyagcélú diótelepítés Olaszországban: 

Olasz tapasztalat is, hogy a dió mélyrétegű talajt kíván. Olyant, ami nyáron is üde. De a talaj jó vízgazdálkodású legyen, mert
- hangsúlyozzák - a diófa érzékeny a pangó vízre, a sok víz növeli a gyökérrothadás veszélyét. Kedvezőtlenek a gyenge
homoktalajok is, és szeles vidékekre sem ajánlanak diófát telepíteni.

Arra hívják fel a figyelmet, hogy kaliforniai diófajtákkal csak olyan helyen szabad próbálkozni, ahol a téli hideg nem megy -
10 C°alá.

Olaszországban látható már néhány intenzív, kaliforniai fajtákra alapozott dióültetvény, amelyek sövényművelésűek. Vannak
4x6 m térállásúak, de 2x7 m-esek is. Közös jellemzőjük a hektárankénti magas tőszám, az egyenletes falsík, a mintaszerű
gondozás.



 

 

A következő sövénydiós 10 évesnél idősebb, a magassága mintegy 12 m. 



Ugyanez a sövénydiós felülnézetben, néhány évvel korábban így nézett ki: 

A hagyományos olasz diófajta a Sorrento, az olasz fogyasztók szemében a legelismertebb diófajta, ami - véleményem szerint -
nem klónfajta, hanem tájfajta. Két fő típusa létezik, az egyik ovális, alapja felé kerekded, az alapja lapított, a másik
megnyúltabb, kiemelkedő varrattal. Mindkét változatra jellemző a vékony héj, a kiváló, kissé olajos íz. A hosszabb változatot
ízletesebbnek mondják, de a vevők a kerekdedet keresik inkább.

Észak-Olaszországban, Trentinóban a Bleggio városáról elnevezett Bleggiana a jellemző dió tájfajta. A trentinói
diótermesztésről középkori kéziratok is megemlékeznek, amikor csatáztak is a dióskertekért. Manapság a szőlők és
almáskertek szélébe ültetett kisebb dióligetekben termesztik leginkább errefelé a diót, a dombok déli lankáin, széltől
védetten. A Bleggiana fajta termőterülete a huszadik század 60-as, 70-es éveiben volt a legnagyobb, 150-200 hektár.

A termesztés módszerei hagyományosak, ökológiainak nevezhetők. Gépesítés még diószüret céljára se jön számításba. A dió
mosása folyóvízben történik, szárítása is a levegőn, hagyományos módon.

A Bleggio-i dió, a Bleggiana nem a méretével tűnik ki, - inkább csak annyiban, hogy feltűnően nem nagy, - hanem jó
törhetőségével, valamint az ízével. Jellegzetes trentinói édességek alapanyaga. 

 

Olaszországban - tudomásom szerint - nem folyik érdemi diónemesítés. Egy fajtaösszehasonlító állomás működik Casertában,
azon belül Pignataro Maggiore helységben, ahol 69 diófajtát hasonlítanak össze, az olaszokon kívül a többi mediterrán fajtát,
valamint a kaliforniaiakat.

Ami a diófa vízigényét illeti, Olaszországban 7-800 mm csapadékot elegendőnek tartanak, főleg, ha a tavasz csapadékos.



Az olaszok is sokat foglalkoztak a feketedió alanykénti használatának kérdésével, de végeredményben a közönséges dió
alanyt tartják jobbnak. Francia tapasztalatokra hivatkoznak, ahol elterjedtebb a feketedió alany használata, és ahol a fák
növekedése kisebb, termőre fordulásuk korábbi. De a fekete dió alanyhoz mélyebb termőréteg, gazdagabb talaj kell, és
kimondottan nagy növésű nemes diófajta. A fatermesztési cél is ellentmond a feketedió alanynak, mert az oltásnál eltér a két
faanyag. Ezért ha az értékes faanyagot is célul tűzik ki, igen alacsony, a talajszintnél nem magasabb oltást ajánlanak.

A tenyészterület megválasztására a következő táblázatot ajánlják (adatok m-ben):

Fajták ..............Termékeny .......Közepes .........Gyenge 
....................talajok .........talajok .........talajok 
....................öntözéssel ......szükség- ........öntözés 
....................................öntözéssel ......nélkül 
Európai fajták ......10x10, 10x9 .....9x8, 8x8 ........8x7, 7x7 
Kaliforniaiak .......8x8, 8x7 ........7x7, 7x6 ........nem ajánlott 
Magonc és 
faanyagnak ..........8x7, 7x7 ........7x6, 6x6 ........6x6

Nem ajánlják mélyre ültetni a diófát. A gyökérzet fölött 12-15 cm talaj elég.

Az első évben két zöldmetszést ajánlanak. Az elsőt akkor, amikor a hajtások 20-25 cm-esek, kiválasztani a leendő törzset, és
leszedni az alsó 50-60 cm-ről az összes hajtást. A többinek a végét kell visszacsípni.

A második zöldmetszést pedig júliusban, amikor ellenőrzik, hogy a vezérnek kiszemelt hajtás hogyan nő, és ekkor karózni is
kell, egy 2,5-3 m-es erős karóhoz. A konkurens hajtásokat kissé vissza kell csípni.

Ha a faanyagtermelés is cél, 3,5-4 m magas egyenes törzset kell nevelni.

A második és a következő években is évi két zöldmetszést ajánlanak, amelyek során a törzs és a korona kedvező kialakítását
kell szem előtt tartani. Termőkorban nem kell metszeni, hanem a megfelelő, egészséges termőfelület kialakítására, növelésére
kell törekedni a metszési beavatkozásokkal.

Szórvány magonc diófa elvirágzás után egy umbriai búzaföld szélén:

 



A műtrágyázást fontosnak tartják. Évente 60-90 kg nitrogénműtrágya kijuttatását javasolják hektáranként, az év során
három részre elosztva: a vegetatív növekedés megindulásakor, a tavasz végén és szeptemberben, szüret után. A foszfor- és
kálium-műtrágyázásról se feledkeznek meg, általában foszforból évente a nitrogén 2/3-át adják, káliumból valamivel többet,
de legfeljebb annyit, mint nitrogént.

A dióültetvényekről évi 3 t/ha termést várnak. Hagyományosan a dióverés az általános betakarítási mód, ponyva kiterítésével,
de az újabb ültetvényekben kizárólag rázó és felszedő gépekkel végzik a diószüretet.

Olaszországban a Sorrento fajta az uralkodó dió, egész Itália éghajlati viszonyainak ez felel meg
a legjobban, de termesztenek kaliforniai és francia fajtákat is. A Sorrento nagynövésű, feltörekvő
koronájú fa. Megbízható állandósággal terem. Középkorai kihajtású, az érés ideje inkább késői,
délen is szeptember végére esik. Diója közepes méretű, a dióbél aránya 48 %.

Olaszországban a növényvédelmi problémák nem túlzottak a diósokban. Megemlítik a
gyökérpenészen kívül a cincéreket és más farontókat. Természetesen vannak különböző
lombrágó kártevők is, de nem jelentősek. Gombabetegség ellen a lehullott lomb 2-3 %-os bordói
leves permetezését ajánlják, tavasszal, rügyfakadás előtt pedig lemosó permetezést az állati
kártevők ellen. Almamoly ellen "Diflubenzuron", vagy "Phonosole" készítményekkel javasolják
a permetezést júniusban és július második felében.

Technológiaváltás zajlik az olasz diótermesztésben. A kisüzemi, kézi diótermesztés a múlté. Bőtermő, oldalrügyes, gyakran
sövénybe telepített diófák terjednek, gépesített ültetvényekben.

Rovigo a Po-síkságon, az Adige-folyó mellett fekszik, félúton Padova és Bologna között. Az autópályáról letérve a folyó
partján egy korszerű diós gazdaságot szemlélhetünk meg, amelyben a hagyományos térállás mellett nagy területen folyik a
sövénydió termesztése is. Képei: 



 

Olasz dió egy kiállításon: 

Olasz dió árukínálata egy olaszországi hipermarketben: 



Az olaszországi nagyobb diótermesztők Nogalba néven termelői értékesítési szervezetet hoztak létre, amely feldolgozóüzemet
is üzemeltet.  

Görögország

Görögország diótermesztéséről rendkívül gyéren csöpögnek az információk.

Pedig az ógörögöknek elévülhetetlen érdemeik vannak a diófa, de különösen annak jobb
gyümölcsű fajtáinak európai terjesztésében. A diófához való affinitásuk a legkorábbi,
ismert mondákig nyúlik vissza, elég csak az Akropolisz kariatídáira emlékeznünk, amelyek
korábbi, diófából faragott, fiatal nőket ábrázoló, templomtetőt tartó oszlopok márványban
megörökített változatai.

Krétán már a görögök betelepülése előtti időkben is nagy volt a diófogyasztás, a dió
alapvető élelmiszer volt. A korai görögök pedig települések sorát nevezték el a diófáról.

A görög klíma kedvez a diófának, de a vízhiány nem. Eredményes diótermesztés
Görögországban öntözés nélkül elképzelhetetlen. Házikertekben még megoldható a diófák
öntözése, de külterületeken az öntözés nem jellemző. Diófa egy kertben, Fillyra faluban egy
nagy eső után: 

Látjuk, Görögországban a szép házikerti diófák neveléséhez az kell, hogy az udvar felszíne lefolyástalan legyen, az esővíz a



diófa felé folyjon.

Az árutermelési célú dióskertek nem nagyok. Egy ilyen dióültetvény:

Ismert, elismert görög diófajtáról nincs tudomásom. Tájfajtáról se. A jelenlegi görög dió heterogén, nem mondható jó
minőségűnek. Válogatott görög dióbél kínálat: 



Két kép. Görög dió a zöldségesnél, a Peloponnézoszon. Hát, nem valami. Nem is csoda, hiszen a dió manipulálása is szó
szerint manuálisan történik, a diósgazda a ház előtt, az utcán szedi le a burkot a dióról.

 

A görögök mégis nagy diófogyasztók. Salátákban, de főleg süteményekben sok dió elfogy náluk. A baklava, amihez tényleg
sok dió kell, a görögöknek ugyanúgy kedvelt csemegéje, mint más mediterrán és közel-keleti népeknek. Az Amelia egy
nagyon édes, erős görög ital, mézzel, dióval.  

Horvátország, Szerbia

Horvátországban is tenyészik a diófa, elsősorban lakóházak mellett. Nagyüzemi termesztéséről nem beszélhetünk. Az ország
tájegységei közül Szlavóniában a magyarországival azonos éghajlati és talajviszonyok között nő. Egyes falvakban a közút
mindkét oldalát jellemzően diófával hasznosítják. Ezeket a fasorokat is megcsodálhatjuk, de ha Csontváry nyomait keresve a
jajcei vízesést kívánjuk megbámulni, - érdemes, - Bosznia irányában Horvátországot átszelvén igazán nem nagy kitérő
Pozsega felkeresése, ahol újabb, 2007 novemberi telepítésű üzemi méretű dióültetvényt láthatunk Elit, Šejnovo, Plovdivszki,
Drjanovszki, Seifersdorfer és Franquette fajtákból. 



Az ültetvény képe 2008 májusában és június végén: 



Délebbre, Dalmáciában nem jellemző a diófa, elvétve fordul elő, hiszen gyakorlatilag hiányzik a gyökerének szükséges
mélyrétegű talaj. Ahol viszont jók a talajviszonyok, szép diófákat láthatunk, például a Peljesac félsziget egyes falvaiban.
Házikerti diófa Krk városban: 

A tengerparttal párhuzamos hegyláncok mögött, ahol az erózió a talajt a hegyek közötti kisebb síkságokra, az ú.n. poljékra
mosta le, a kellően mély talajban a mezőgazdaságilag művelt földek között szépen nőnek a diófák. 



A hazai termelés alacsony szintje miatt Horvátország dióimportőr. Horvátországban jól nézzük meg, melyik élelmiszerboltban
vásárolunk dióbelet, mert az itthon megszokott árszintű áru mellett háromszoros árfekvésűvel is találkozhatunk, pl. 3200
Ft/kg-nak megfelelő árúval. A piacon is 2800 Ft-nyit kérnek a ronda, feketés dióért is. 

Horvátország nem mint diótermesztési konkurens, hanem mint diópiac jöhet számításba a magyar termelőknek.

Persze, él azért néhány diófa Horvátországban. 



Sőt! Diótelepítés is előfordul. Például Kragujevác mellett, Jabucsje faluban 2010-ben ültettek egy bő hektárnyit. 7x7 m-re,
Sampion fajtát. 



Horvátországban a következő fajtákat ajánlják telepíteni: Šejnovo, Drjanovski, Plovdivski, Jupiter, Apolo, Saturn, Lake,
Mars, Seifeldorfer, Šampion, Novosadski kasni, Elit, Maribor, Geisenheim 139, Franquette, Mayet, Milotai 10,
Alsószentiváni, Tiszacsécsi 83, Tisza, Ibar. Sőt, két olyan fajtát is, amit soha, sehol más még nem említett: Sulfred, San
Julian.

Horvátországban kiváló természetes telephelyei lehetnének a diófának a Száva, a Dráva és a Mura feltöltött síkságai. Szinte
predesztinált a vidék nagyüzemi dióültetvények számára. A birtokviszonyok miatt, az elaprózottság miatt nem válhat
valósággá. Ha volt hibája a titói gazdaságpolitikának, akkor az az, hogy nem hozott létre mezőgazdasági nagyüzemeket.
Mert a közvetlen szomszéd birtokosok az emberi természetből adódóan képtelenek összefogni.

Ha már Horvátországban járunk, említést tehetnénk a szerb diótermesztésről is, de arról nem sokat tudunk. A jugoszláv
időkben a Vajdaságban nemesítettek diót, most is van 6 új, elismerés előtt álló fajtájuk, de csak annyit hallottunk róluk, hogy
termőképességük és termésbiztonságuk jó. Mást nem.

A vajdasági mezőgazdasági vállalkozók között diótelepítésre fogékonyak is akadnak. Egy pici szerb dióültetvény: 



Jó lenne, ha Szerbia közelebb lenne az Unióhoz. De ha már a túlzott nacionalizmus, a testvérháború fontosabb volt, a
diótermesztés hátrébb szorult. Fontossági sorrend kérdése.  

Szlovénia

Szlovéniában nem beszélhetünk árutermelő diótermesztésről. Az árutermelés történelmi kialakulása óta nem voltak
Szlovéniában akkora birtokméretek, hogy komoly árutermelésre lehetőséget adtak volna. Most, 2013-ban nondják, hogy
Brezsice határában egy gazda pályázatot készített 0,5 hektár dióültetvény eltelepítésére. Ha megvalósul, ez lesz az ország
legnagyobb, összefüggő diótermő területe.

Pedig a szlovén éghajlat kedvez a diófának. Házak mellett, de még vad körülmények között is szívesen nő a diófa
Szlovéniában.

A szlovén diónemesítés nem is a magas áruértékű diófajták előállítására irányul, hanem deklaráltan is csak az éppenhogy
elfogadható minőségre. Az új fajták, fajtajelöltek diómérete is kicsi, és inkább béldiónak, mint héjasnak valók.

Szlovéniában a diónemesítésben fontosabbnak tartják a baktériumellenállóságot, mint a termőképességet. Most leálltak az új
diófajták kifejlesztésével, a meglévő fajtajelöltek értékelésével vannak elfoglalva.

Tisztelt statisztikus Kollégám, rendkívül nagy szerencse, hogy itt lakunk Szlovénia szomszédságában. Mert odalátunk, és
látjuk, hogy a szlovén diótermesztés színvonala, ami a termésátlagokat illeti, nem olyan magas, hogy a négyszerese lenne más
országokénak. Mert ha Argentinában laknánk, és csak az ottani állami statisztikákat olvasnánk, akkor tévedésbe esnénk, és
rohannánk a szlovén diótermesztést tanulmányozni.

Dehát, a statisztikusok a világon mindenhol tévedhetnek, én már Magyarországon is láttam statisztikusokat munka közben.
Sőt, egyik volt munkatársamból megyei statisztikai hivatalvezető is lett.

 

 

Törökország



Bár abszolút mennyiségben Törökország a világ harmadik legnagyobb diótermelője, a
török diótermesztés hozamokban lényegesen elmarad a többi nagy diótermesztő ország
mögött. A termesztés Anatólia legváltozatosabb, legszélsőségesebb területein mindenhol
megtalálható.

A törökök diót jellemzően házikertben vagy igen kicsi, 2-3 ha-nál nem nagyobb
ültetvényekben termesztenek. Az ország jó diótermesztési adottságait mutatja, hogy ilyen
kezdetleges körülmények között is harmincszor annyi diót tudnak termelni, mint mi. Bár a
diótermelés adatai Törökországban nagyon finoman szólva is megbízhatatlanok. Míg az
állami statisztika 120.000 tonnás termésről számol be, független elemzők szerint ez nem
több 68.000 tonnánál.

A török dióhozamot lehetetlen is számbavenni, mert csak az utóbbi 20 évben létesítettek
dióskerteket, árutemelő ültetvényeket, addig a házak mellett vagy vadon növő diófák
termésének összeszedéséből állt a török diótermesztés.

Balra egy török diótermő körzet, Kaman
egyik diófája.

A török diónemesítés időben lemaradt
más országokhoz képest, a legutóbbi időkig magoncokat telepítettek, csak
az utóbbi években nemesítettek ki vagy öt fajtát, és jelenleg kilenc jó
diófajtával rendelkeznek. Bár, a török diónemesítés javára legyen írva,
hogy nemcsak a yalovai kutatóintézet dolgozik új diófajták előállításán,
hanem az ankarai egyetem, Kaman városában egy Deniz nevű vállalkozás,
és vannak más nemesítők is, pl. az Ankara melletti Bala, Beynam község
dióskertjében.

Törökországban nagyon kevés egyöntetű ültetvény található, és a dió
számtalan változata fejlődött ki.

Ha végigutazunk Törökországon, bizony, azt kell megállapítanunk, hogy nem is olyan gyakori a diófa Törökországban, az
ország területének nagyobb része nem kedvez a diótermesztésnek. Jogos hát a kérdés, hol is terem a török dió?

Egy nagyobb dióültetvény Kahramanmaras város közelében, a szíriai határnál: 



A túristaútvonalaktól távolabb eső vidékeken, keleten, észak- és délkeleten, valamint Darende, Gürün, Tokat, Çameli,
Bozkurt, Adilcevaz, Çatak, Ahlat, Adiyaman, Sanliurfa, Mardin, Gevaş, Ermenek, Posof, Ikizdere, Bahçesaray helységek és
némileg Yalova vidékén.

Egy kisebb, újtelepítésű dióskert Koyulhisar közelében: 



       

Alanynak a Balaban magoncokat használják, amelyek könnyen csíráznak, és gyors, erőteljes fejlődésűek. Török
diócsemeték és egy török diófajta képei: 

  

Az újonnan telepített ültetvényekben a térállás 8x8 vagy 12x12 m szokott lenni. 

A gyomirtás talajműveléssel történik, de nem szántással, se tárcsázással, hanem erős rugós boronákkal. A sorok nem művelt
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része pedig füves, vagy pedig keresztben is művelik.

 

Köztestermesztésre gyakran szőlőt és zöldségnövényeket használnak. Általában nem öntözik a diósokat, pedig a száraz
nyarakon szükség lenne rá. 



Egy szépen művelt 5 ha-os török dióskert képei következnek. A kert körülkerített, de a kerten belül a sorok végén nincs hely
a traktornak megfordulni, mert a kerítésig vannak ültetve a fák, termésük részben a szomszéd földjére hull, körben. A fák
oltványok, egészségesek, a termés szép. 

    

    

 

Egy másik, Evrencik falubeli török dióültetvény fiatalkori képeit a külföldi diótermesztőket ismertető fejezetben helyeztem el.

A diószüret augusztus elejétől október végéig tart. Gyakorlatilag az egész termést kézzel szüretelik.

Török dió és dióreklám: 

 

A dióexport mértéke a nagy terméshez viszonyítva igen alacsony, évente kb. 7 ezer t. A Németországba exportált diók
esetében a vevők fő kifogása a higiénia hiánya, a diók szennyezettsége. Ezért az export az utóbbi években a mediterrán
térség, az arab világ felé fordult. Török árudió: 
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A hazai diófogyasztás stabil, mintegy a termés felét éri el. Nemcsak a fogyasztási kedv, a diótermesztési kedv is töretlen, sőt,
fejlődő a törököknél. A termesztést az állam és a helyi önkormányzatok is segítik. Van is utánpótlása a török
diótermesztésnek. 

 
 

Szíria

Szíriáról nincs sok mondanivalóm, az arab írás karakterei megnehezítik számomra a dió kutatását arab országokban.

Szíriában kevés a gyümölcsészeti célra alkalmas vidék. Az ország nagy területei félsivatagosak, a szíriai síkságokon gyakran
még a búzát is öntözni kell, hogy teremjen. Mit szóljon akkor a sokkalta vízigényesebb diófa. A tengermenti és a folyóvölgyi
síkságokon nem is jellemző a diófa.

A szíriai diótermesztők a dombvidékeken remélnek annyi csapadékot, ami a diófának és a többi gyümölcsfának szükséges.
Ezért a domboldalakat teraszírozzák, és a teraszokon létesítenek gyümölcsültetvényeket.



A következő képen termő diós látszik, a másodikon pedig fiatal, mintegy három éves vegyes gyümölcsös, dió és őszibarack.
Egyébként ebben az országban a vegyes gyümölcsültetvényekbe telepített diófák a jellemzők, esetleg úgy alakul ki
dióültetvény, hogy a diófák túlélik és túlnövik a többi fát.



Az ország déli, Izrael határmenti vidékei öntözhetők, jellemzők a gyümölcsültetvények. Ezekben vegyesen diófa is előfordul.
Tal Shihab falu határa egy fiatal gyümölcsössel. Tisztelt hidrológus Kollégám, tetszik látni az öntözőcsövet? 

Csak remélni lehet, hogy a következő arab-izraeli háború nem itt fog lezajlani. Mert ez az ültetvény közvetlenül a határon
van. Harcra pedig a közelben egészen jó, sivatagos vidékek vannak, tessék kissé odébb menni.  

Irán

Iránban 32000 ha dióültetvény van, Iszfahán, Siraz és Kerman vidékein. Az
éves termés 1995-ben 103.000 t volt, manapság már inkább 130.000 t-ra
teszik. Azt mondják, egy jól termő diófa 100 kg héjas diót (6000 szem diót)
is ad évente, ami 300.000 rialos bevételt eredményez, ami 100 dollár.

Az irániak nagy diófogyasztók is, a termésnek még 10 %-a se kerül
exportra. Például a 2004-es diótermés a tavaszi fagy miatt annyira alacsony volt, hogy ez a
nagy diótermesztési kapacitással rendelkező ország 2005. elején dióimportra kényszerült.

Diófák Iránban: 



 

Diókínálat és fahéjas-diós sütemény kínálata egy iráni bazárban: 

 

A dió változatainak egyedülálló bősége jelenik meg Iránban. Egyrészt annak
köszönhető ez a változatosság, hogy az északi hegyvidékeken a nagyszámú, ősidők
óta helyben lakó diófa szabadon kereszteződik egymással, ezért a fenotípusok
sokasága jön létre, másrészt pedig annak, hogy Iránban általános a diófák magról
történő szaporítása, nincs rögzült fajtahasználat. Ez a gyakorlat hátrányos abból a
szempontból, hogy csak évtizednyi idő elteltével lehet megállapítani az addig nevelt
diófa értékét vagy értéktelenségét, mert az utódok egyáltalán nem hasonlítanak az
anyafára. De előnyként emeli ki az iráni kormányzat, hogy a dió genetikai
sokfélesége adott az országban, ami alapul szolgálhat a dió nemesítéséhez. A
nemesítés nemrég beindult programjától várják, hogy a jelenlegi 3 t/ha
terméshozamot 7-8 tonnára növeljék. A terméstöbbletet Európába kívánják exportálni. 



A nemesített, köztermesztésben levő iráni diófajták: Ali kaghazi, Gerdouie Sangi, Makouie, Nok Kalaghi, Zia-abadi, Ghodeh-
germez és Souzani.

Kiemelendő körülmény a száraz éghajlat, a vízhiány az iráni diótermesztésben, de az egész iráni mezőgazdaságban.
Évezredek óta, a valamikori perzsa birodalom kora óta törekszenek az öntözésre. Nincsenek bővizű folyók, nincs bő vizet
adó talajréteg a mélyben, ezért az egyetlen lehetséges megoldás a hegyekre hulló, és a mélyebb rétegekben a völgyekbe
szivárgó víz összegyűjtése, amire máshol a világon nem látott megoldást alkalmaznak a kertek, közöttük a dióskertek
öntözésére, ha jól írom le, az úgynevezett katakok rendszerét. (Valószínű, rosszul írom.)

Természetesen, az óperzsa öntözőrendszerek tárgyalása nem feladatom. De nagyrészt most is így öntöznek, a kívülállók
számára sokszor észrevehetetlenül. Az öntözőcsatornák zártak, mélyen a föld alatt, a hegyek aljában húzódnak. A felszínről
függőleges aknákon közelíthetők meg, tarthatók karban. Lejtésük enyhe, a vizet tartalmazó hegylábi kőzetrétegtől a
gyümölcsöskertig, ahol a csatorna a felszínre kerül, de ott is zárt.

A Zagrosz hegységben az újraerdősítést kívánják diófákkal megoldani. 

Régi perzsa hagyományt követve Iránban a diófa igen népszerű úgy a gazdagabb,
mint a szegényebb emberek körében. A gazdagabbak diófából készült bútoraikkal
jólétüket, vagyonukat hirdetik. Földjeik sarkára diófákat ültetnek, jelezve a
birtokhatárt. A perzsa díszkertek szépségét diófák ültetésével „fémjelzik”. A
szegények a diófát gazdasági haszna miatt ültetik. Egy nagy diófa termése képes egy
családot eltartani. Egyes iráni vidékeken általános gyakorlat volt, hogy újszülött
születésekor diófát ültettek. Mikorra a gyerek házasulandó korba ért, a diófa
akkorára nőtt, hogy termésének jövedelméből el tudta tartani az új családot.

Dióárusítás Iránban, Zanjan város piacán: 



Dió a teheráni piacon: 

 

Iráni látogatásunk végén tekintsük meg Farsheed Parto iráni fotoművész két felvételét, amelyekből rögtön látni fogjuk, hogy
az iráni diósgazdák nem gazdagodtak meg a dióból. 

 



Ennek ellenére az irániak rendületlenül kultiválják a diót. Diófák Teherántól északra: 

A hagyományos perzsa konyha igen jó diós ételekkel gazdagította a világot. A korábban már ismertetett gránátalmás-diós
csirkén kívül perzsa találmány a levesek és raguk gazdagítására szolgáló, darált dióból készített tészta is.

Tavaszi hangulat Iránban: 

 

Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán

A középázsiai köztársaságok közül Kirgizisztán diótermelése érdemel különös figyelmet, specialitása miatt. Bár az országban
nem jellemző az árutermelő dióültetvény, de még a ház körüli diófák nagy száma sem, Kirgizisztán egyike azoknak a
vidékeknek, ahol még ma is nagyobb területű "vad" diófaerdők találhatók, az állami erdészet tulajdonában.

Kirgizisztánban a diófa háziasítása nem jellemző. Diófák a kirgiz lakóházak mellett: 

 



Ugyancsak házikerti kirgiz diófák, Arszlanbob közelében: 



Ebben az országban a dió termesztéséről nem beszélhetünk, a dió minden emberi beavatkozás nélkül is terem. A kirgiz
szakemberek szerint is kritikán aluli a terméshozam ezekben a természetes dióerdőkben, 40 kg- 350 kg közötti,
hektáranként. 

A dióerdők természetesen ezen a nagy hegyvidéken erősen különbözőek. Léteznek más fafajokkal, (100-nál több fafajjal)
elegyes erdők is, amelyekben a diófák aránya csak 5 %, de tiszták is. A termőhelytől függ. Tiszta dióerdő Kirgizisztánban: 



Mivel az országban csak magonc diófák léteznek, európai és amerikai diókutatók a spontán dióváltozatok fellelésének
kincsestárát látják az országban, és gyakori tanulmányutakat tesznek, értékes dióváltozatok felkutatása céljából. A
dióváltozatok Kirgizisztánban se mások, mint máshol a világon, érdekességként itt is a nagy dióméretű fákat, a fürtös
terméseket, a kései kihajtást említik meg. 

A diófaerdők részben elegyesen nőnek más fafajokkal, és gyakorlatilag erdészeti hasznosításra kerülnek, részben pedig
ligeterdőket képeznek, átmenetet a sztyeppébe. Az állami erdészet az erdő egyes részeit magánszemélyek bérletébe adja, és a
bérlők jogosultak a diófák termését összeszedni. 



A kirgizek dióérés idején kiköltöznek az erdőkbe. Ágakból, műanyagfóliából készített ideiglenes sátrakban alszanak,
szalmában. A dió annyira fontos megélhetési forrás, hogy nem engedhető meg, hogy más szedje össze. 

Annyira fontos, hogy ősszel a kirgiz falvak lakói hátrahagyják lakóházaikat, a körülöttük nagy számban ültetett diófával
együtt, amelyek termését csak az erdei dió után szedik össze. Ez is az egyik oka a kirgiz árudió alacsony minőségének. 

A kirgiz családok közti határvitát rendezi a gallyakból rakott kerítés. 



A dió összeszedése természetesen a faágak rázásával kezdődik. Ha jól megfigyeljük, - amit a kislány is megtesz, - a családfő
van a helyzet magaslatán. 

És a dió hazaszállításakor látjuk, hogy a diófaerdők másik haszna, a gallyak összeszedése is a bérletre kijelölt családok joga.
Nem is tiltakoznak a gázáremelés ellen. 

 



Nagy mennyiségű, finoman szólva vegyes minőségű, de jellemzően olcsó dióról van szó, ami a helyi, kirgiz piacokon és
távolabbi körzetekben értékesül. Bishkekben, a kirgiz fővárosban állandóan kaphatók a háziipari jelleggel készített diós
dzsemek, dióolaj-készítmények.

A következő három kép az elmondottakat illusztrálja. Diófaerdők Kirgizisztánban, szénaszállítás a diófák között, és olcsó dió
a városi piacon. 

  

A kirgiz viszonyok felvázolt ismeretében azt gondolhatná tisztelt diókereskedő Kollégám, hogy a világon a legolcsóbb diót
Kirgizisztánban szerezheti be, amit aztán drága piacokon nagy felárral értékesíthet. Azt hiszem, nem lesz könnyű dolga.
Egyrészt a kirgiz diót hagyományosan főleg iráni és orosz kereskedők veszik meg, akikkel nehéz konkurrálni.

Másrészt pedig a kirgiz állami diómonopóliummal fog szembesülni. Mert tessék elképzelni, az összes kirgiz diófaerdőt egy
állami cég birtokolja, áttekinthetetlen hatalmi, korrupciós és egyéb viszonyok között.

Például az elöregedett, kihalt, kidőlt diófák faanyaga is az állami monopóliumot illeti. Fegyver készül belőlük.

Mindezt egy, az országot alaposan bejárt brit közgazdász írta le, aki - civilben vadászként - szeretett volna egy félméteres
diófaanyagot megvenni. A helyiek félelemmel átitatott elutasításával, masszív hallgatásával találkozott, ahányszor ezt az
igényét felvetette.

A kirgiz diófaerdőket 1945-ben nyilvánították fokozottan védetté. (Nem a diófákat, hanem a hasznukat védik.) A második
világháborús hadigazdálkodásnak megfelelően az erdőgazdaságokat - akkori, orosz nevük szerint leszhozokat - közvetlenül a
kormány alá rendelték. Ez a rendszer olyan jól bevált, hogy még ma is, a független Kirgizisztán huszadik évében is szigorúan
fennáll.

Azzal a különbséggel, hogy ma már nem jut állami pénz a diófaerdők fenntartására, amire a szovjet tervgazdaságban volt
pénz. 

A nagy északi szomszéd, Kazahsztán és a nyugati szomszéd, Üzbegisztán már fehér foltok a diótermesztés földrajzában.
Ismereteink hiányosak.

A két ország nagy része alkalmatlan a diótermesztésre, Kazahsztánban csak a déli hegyekben, amelyek Kirgizisztánnal
határosak, terem a diófa, ott viszont az északnyugati lejtőkön 1100-1400 m magasságig, valamint az Alma-Ata-i körzetben,
amelynek éghajlatát a magyarországival azonosnak mondják.



Kazahsztán éghajlata hidegebb, mint Kirgizisztáné. A diófák csak május közepétől virágzanak, a kései virágzású egyedeké
július elejéig elhúzódik. A kazah diófák jellemzően nőelőző virágzásúak.

Dióültetvényről nincs tudomásom Kazahsztánból. A kazah diófajtákat - még a szovjet időkből származnak - egyesével vagy
párosával ajánlják házikerti telepítésre. A nevük Ideál (l. lejjebb) és Rogyina (haza).

Üzbegisztánban az erdei dió összeszedésének államilag engedélyezett rendszere azonos a kirgiz viszonyokkal.
Amatőrfelvételek Üzbegisztánból:

Hazafelé a dióterméssel 

Diófelvásárlóra várva 

Üzbegisztán diótermesztési színvonalának felemelése Sz. Sz. Kalmükov nevéhez fűződik, aki az 1950-es években több
papírvékony héjú diófajtát válogatott ki a helyi, természetes diófaállományból, a Kaghazi típusból. A korabeli szovjet sajtó
intenzíven cikkezett ezekről a diókról, nagy érdeklődést keltve irántuk Szovjetunió-szerte. A cikkek - csakúgy, mint a világon
mindig és mindenhol, a hozzá nem értő újságírók hatásvadász céljainak megfelelően - nagy feltűnést keltettek. A legismertebb
ezek közül a diók közül az Ideál, egy papírvékonyságú héjú dió. Az újságírók szerint már a második évben terem ez a fajta.

Nehezíti az üzbég diófajták azonosítását, hogy Üzbegisztánban az összes papírhéjú diót Ideálnak nevezik, sőt, a hivatalosan is
Ideálnak nevezett fajta magonc utódait is, így a legnagyobb zűrzavar uralkodik Ideál név alatt a volt Szovjetunió
utódállamaiban.

Kalmükov további elismert fajtái az Üzbég bőtermő és az Oripov voltak.

Egy üzbegisztáni felvétel, ritkaság a maga nemében, Arthur Chapman készítette a szamarkandi piacon: Egészben kinyert
dióbél. Az egész dióbél minden valószínűség szerint a középázsiai Kaghazi típus, talán konkrétan az Ideál fajta papírhéjú
diójából származik.



Az üzbég árudió zömében nem ilyen szép, hanem ilyesmi: 

 

 

PÉRIGORD

A másik nagy francia diótermő vidéknek Périgeux városa a
központja, de gyakorlatilag Franciaország délnyugati negyedének 16
megyéje jelentős diótermesztéssel rendelkezik. Ezen belül a fő
diótermő körzet Périgord (más néven Dordogne) megye és a két
szomszédos megye, Correze és Lot.

Correze megyére annyira jellemző a diófa, hogy a Pallas lexikon ezzel
a mondattal jellemzi a megyét: "Gyümölcsfái közt legszámosabb a diófa."



Correze-ben a hagyományos helyi fajta a Marbot, amit közönséges dió alanyra
oltva kultiválnak. Az újabb telepítésekben a Franquette dominál, feketedió
alanyra oltva. A feketedió alany előnye, hogy az oltvány fejlődése gyorsabb, de
hátránya, hogy - tapasztalat szerint - az ültetvények már 40 év után kiöregszenek.
A Corne fajta Correze nyugati részéből származik, neve ökörszarvat jelent.

Lot-ban otthon érzi magát és szépen díszlik a dió. A megyében szinte mindenütt
megtalálható. Nincs egy falu, egy mező, egy völgy, egy domboldal diófák nélkül. 

 

Ezen a vidéken kizárólag francia diófajtákat termesztenek. A három hagyományos helyi fajta erősen háttérbe szorult a
Franquette mögött. 

   

Dordogne vidékének fő termékei a dió, a búza, a libamáj és a szarvasgomba. Búza és diófák - jellemző Dordogne-i látkép. 



A Dordogne-vidéki diósgazdák a libanevelést is a dióskertben, a diófák alatt végzik:

 

 



Régebben juhokat is tartottak a diófák alatt: 

 

A diótermés 50 %-a héjasan, 40 %-a dióbélként, 10 %-a friss dióként kerül értékesítésre.

A délnyugat-francia diótermő tájon vált híressé a friss dió, ami Párizsban is
kedvelt csemege.

A friss dió a majdnem teljesen érett dió bele, ami kibontva frissen fogyasztva
rágcsálni való csemege. Ekkor még lehúzható a bél vékony hártyája, így azok
is élvezhetik, akik a hártya csersavtartalmát nem szeretik. A bél ilyenkor még
tökéletesen fehér, a száraz dió 8-12 % víztartalmával szemben 40 % vizet

tartalmaz. Hűtőben tárolható.

A diótermő vidék hagyományos terméke a dióolaj is, amint arról már korábban többször is
beszéltünk. A helyi, Franciaországon belüli felhasználáson túlmenően a 17. századtól Bordeux
kikötőjéből nagy mennyiségeket exportáltak Németalföldre, Angliába, Németországba.

Természetesen, a diótermő táj diófaanyagának feldolgozása se történhetett mind helyben, bőven
jutott kereskedelmi forgalomba is. A Dordogne folyón Souillac-tól Libourne-ig úsztatták le a diórönköket, ahol az egyik
rakpartot "A diófák kikötőjének" nevezték ("le port des noyers").

A diótermő fák anyaga furnérkészítésre nem a legjobb, deszkának viszont kiváló, ezért a diódeszka készítésére irányul a
fafeldolgozók tevékenysége. Helyi, périgordi diórönkök és diódeszkák: 



  

Délnyugat-francia táj: 

Ezen a vidéken annyi dió termett hagyományosan, hogy nem tudták hová rakni. St-Cere községben még az utcán is a héjas
dió válogatását végezték: 

Manapság már ha tehetik, nem szárítják a francia diósgazdák a diót, Périgordban sem. Szüretkor nedvesen adják el a
felvásárlónak. Ha mégis szárítani kell, gázüzemű berendezéseik vannak erre a célra. Diópajtáik ma már használaton kívül
vannak, inkább csak idegenforgalmi látványosságok:



A francia diótermesztésre Napóleonhoz hasonló nagy csapást az első világháború mért, ugyanolyan okból. A francia diófák
saját jóminőségű faanyaguk áldozatává váltak. Nem hasad, tökéletesen ragasztható, finomszemcsés, és kellemes a fogása.
Ideális tehát fegyvernek, puskatusnak. És ez még csak az első világháború volt! De jött utána a második is! 



A második világháború után a diótermesztő francia parasztok mezőgazdasági vállalkozókká váltak. Lám, ez a fejlődés! És a
traktor! A keskeny mezei ösvényeket traktorral és széles mezőgazdasági munkagépekkel is jól járható dűlőutakká kellett
szélesíteni, ezért az útmenti diófasorokat kivágták. 

A családi dióskertek helyét dió-monokultúra foglalta el. 



Bár már 1830-ban is előfordult katasztrofális fagy a francia diótermő vidékeken, a
francia diótermesztést a közelmúltban is több természeti csapás érte.

1956-ban jégverés,
1982-ben orkán, ami 35000 diófát fektetett le,
1985-ben jégverés, ami 70000 diófát ért,
1986-ban aszály,
1989-ben orkán,
1990-ben forróság,
1991-ben jégverés,
1999-ben viharkár.

Létezik diókultúra a két nagy termőtájon kívül is, Franciaországban. Például Felső-Provanszban, Chamalocban is ilyen
gondozott dióültetvényt találni: 

Családi diókert Bourgogne-ban, Noyers sur Yonne mellett: 



Franciaországban - más országokhoz képest - kiemelkedő a dióbél élelmiszeripari felhasználása. Ennek nagyságrendje eléri
a franciaországi diótermelés kétharmadát! Ez a nagy arány csak úgy lehetséges, hogy a hazai termelésen kívül igen nagy a
dióimport is. Egyébként a francia diótermelés, -fogyasztás, export és import az utóbbi években stabil, kiegyensúlyozott képet
mutatott. 

Képek egy mai diófeldolgozó francia üzem gépeiből: A beszállított dió fogadásának, válogatásának, csomagolásának,
tárolásának technológiája. 



  

Mondhatjuk, a franciáknak a vérükben van a dió szeretete. Vagy ha nem is úgy születtek, az általános iskola első osztályában
a diófán tanulják meg az írást. 

Sőt!

De most sajnos, a lap aljára értem. A következő fejezetben folytatom.
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ENGLISH 
WALNUTS

WHAT YOU NEED TO KNOW 
ABOUT PLANTING, CULTIVATING 

AND HARVESTING THIS 
MOST DELICIOUS OF NUTS



( Compiled by Walter Fox Allen)

(Copyright 1912)

Foreword.

Realizing the tremendous interest that is now being directed by owners of country estates everywhere to the culture of the Persian or
English Walnut, I have compiled this little book with the idea of supplying the instruction needed on the planting, cultivation and
harvesting of this most delicious of all nuts.

I have gathered the material herein presented from a large number of trustworthy sources, using only such portions of each as would
seem to be of prime importance to the intending grower.

I am indebted to the United States Department of Agriculture and to numerous cultivators of the nut in all sections of the country.

I have aimed at accuracy and brevity—and hope the following pages will furnish just that practical information which I have felt has
long been desired.

The Compiler.

[5] 

English Walnuts.

Viewed as a comparatively new industry, the culture of the Persian or English Walnut is making remarkable strides in this country.
Owners of farms and suburban estates everywhere are becoming interested in the raising of this delicious article of food, thousands of
trees being set out every year.

There are two important reasons for the rapidly growing enthusiasm that is being manifested toward the English Walnut: First, its
exceptional value as a food property is becoming widely recognized, one pound of walnut meat being equal in nutriment to eight
pounds of steak. Secondly, its superior worth [6] as an ornamental shade tree is admitted by everyone who knows the first thing
about trees. For this purpose there is nothing more beautiful. With their wide-spreading branches and dark-green foliage, they are a
delight to the eye. Unlike the leaves of some of our shade trees, those of this variety do not drop during the Summer but adhere until
late in the Fall, thus making an unusually clean tree for lawn or garden. In addition to all this, the walnut is particularly free from scale
and other pests.

Up to the present time, the English Walnut has been more largely in demand as a shade tree than as a commercial proposition; in fact,
so little attention has been given to the nuts themselves that there are, comparatively speaking, few large producing orchards in the
United States, the greater portion of the total yield of walnuts being procured from scattered field and roadside trees. It is a little
difficult to understand why they should have been so neglected when there are records of single trees [7] bearing as much as 800
pounds of nuts in one year.



 
Six Year Old Bearing English Walnut Tree

In 1895 this country produced about 4,000,000 pounds, and more than 16,000,000 pounds of English Walnuts in 1907, with a
proportionate annual increase each year to the present. But, when it is known that the United States is consuming yearly about
50,000,000 pounds of nuts, with the demand constantly increasing, thereby necessitating the importation annually of something more
than 25,000,000 pounds, the wonderful possibilities of the industry in this country, from a purely business view point, will readily be
appreciated. And of course the market price of the walnut is keeping step with the consumption, having advanced from 15 to 20
cents a pound in the past few years.

A Rival of the Orange

In California the nut industry is becoming a formidable rival of the orange; in fact, there are more dollars worth of nuts (all varieties)
shipped from the state now per [8] year than oranges. One grower is shipping $136,000 worth of English Walnuts a year while
another man, with an orchard just beginning to bear, is getting about $200 an acre for his crop.

No standard estimate can at present be placed on the yield per acre of orchards in full bearing, but the growers are confident that
they will soon be deriving from $800 to $1600 per acre, this figure being based on the number of individual trees which are already
producing from $90 to $120 a year. The success with the nut in California can be duplicated in the East providing certain hardy
varieties are planted; and in the few instances where orchards have been started in the East, great things have already been done and
still greater are expected in the next few years.

Origin of the English Walnut

But where did this walnut originate? What is its history? Juglans Regia (nut of the gods) Persian Walnut, called also Madeira Nut and
English Walnut, is a native of Western, Central and probably [9] Eastern Asia, the home of the peach and the apricot. It was known
to the Greeks, who introduced it from Persia into Europe at an early day, as "Persicon" or "Persian" nut and "Basilicon" or "Royal"
nut. Carried from Greece to Rome, it became "Juglans" (name derived from Jovis and glans, an acorn; literally "Jupiter's Acorn", or
"the Nut of the Gods"). From Rome it was distributed throughout Continental Europe, and according to Loudon, it reached England
prior to 1562. In England it is generally known as the walnut, a term of Anglo-Saxon derivation signifying "foreign nut". It has been
called Madeira Nut, presumably because the fruit was formerly imported into England from the Madeira Islands, where it is yet
grown to some extent. In America it has commonly been known as English Walnut to distinguish it from our native species. From the
fact that of all the names applied to this nut "Persian" seems to have been the first in common use, and that it indicates approximately
the home of the species, the name "Persian Walnut" is regarded as most [10] suitable, but inasmuch as "English Walnut" is better
known here, we shall use that name in this treatise.

As a material for the manufacture of gunstocks and furniture the timber of the nut was long in great demand throughout Europe and
high prices were paid for it. Early in the last century as much as $3,000 was paid for a single large tree for the making of gunstocks.

Planting and Cultivation

Everything depends upon the planting and cultivation of English Walnuts as indeed it does of all other fruits from which the very best
results are desired. The following general rules should be thoroughly mastered.



Plant English Walnut Trees:

On any well-drained land where the sub-soil moisture is not more than ten or twelve feet from the surface.

Wherever Oaks, Black Walnuts or other tap-root nut trees will grow.

Forty to sixty feet apart.

[11]

In holes eighteen inches in diameter and thirty inches deep.

Two inches deeper than the earth mark showing on the tree.

And Remember:

That the trees need plenty of good, rich soil about their roots.

That the trees should be inclined slightly toward prevailing winds.

That the trees should not be cut back.

That the ground cannot be packed too hard around the roots and the tree.

That the trees should be mulched in the Fall.

That the ground should be kept cultivated around the trees during the Spring and Summer.

That English Walnut trees should be transplanted while young, as they will often double in size the year the tap-root reaches the sub-
soil moisture (that is, the moist earth).

[12]That tap-root trees are the easiest of all to transplant if the work is done while the trees are young and small.

That trees sometimes bear the third year after transplanting three-year-old trees where the sub-soil moisture is within six or eight feet
of the surface.

That the age of bearing depends largely on the distance the tap-root has to grow to reach the sub-soil moisture.

Peculiarities of Growth

The growth of the English Walnut is different from that of most fruit trees. The small trees grow about six inches the first year, tap-
root the same; the second year they grow about twelve inches, tap-root the same; the third year they grow about eighteen inches,
tap-root nearly as much. For the first three years the tap-root seems to gain most of the nourishment, and at the end of the third year,
or about that time, the tree itself starts its real growth. After the tap-root reaches [13] the sub-soil moisture, the tree often grows as
much in one year as it has in the preceding three or four. If the trees are transplanted previous to the time that the tap-root reaches
this moisture and before the tree starts its rapid growth, very few young trees are lost in the process of transplanting.

Orchard Planting

For orchard planting the trees should be placed from forty to sixty feet apart and by staggering the rows a greater distance is gained
between individual trees. Any other small fruits may be planted in the orchard between the walnut trees or any cultivated crop can be
raised satisfactorily on the same land, many orchardists gaining triple use of the soil in this way. Besides, the cultivation of the earth in
proximity to the walnuts proves of great benefit to the trees. Before trees are planted the tap-root should be trimmed or cut back and
most if not all the lateral branches trimmed from the tree. The tree itself should not be cut back as is customary with either fruit trees,
but by [14] leaving the terminal bud intact, a much better shaped tree is developed. It is not necessary to prune English Walnut trees
except in cases where some of the lower branches interfere with cultivation.

Cultivation in the North should be stopped about the first of August, thus halting the growth of the trees and giving them a chance to
harden their wood for Winter. This is a good plan to follow in the cultivation of nearly all the smaller fruit trees.

When planting on the lawn for ornamental purposes a ring from two to three feet in diameter should be cultivated about the base of
the tree.

Selection of Varieties

The tender varieties that have been used in Southern California must not be experimented with in the North, as they bloom too early
and are almost certain to be caught by the frost. These varieties have been tried in Northern California without success, and the
venture is quite likely to be disastrous in any but the warmest climates.



 
Mr. E.C. Pomeroy, Gathering English Walnuts on His Farm in Lockport, N.Y.

[15]The uncertainty of a crop is often due to the very early blooming of the kinds planted. These start to grow at the first warm spell
in the latter part of the Winter or at the first blush of Spring, and almost invariably become victims of frost and consequently produce
no fruit.

Planting in the Northwest and the East until recently has been limited to an extremely narrow area. There was need of a variety
possessing strong, distinct characteristics, hardy, late to start growth, and with the pistillate and staminate blossoms maturing at the
same time and bearing a nut of good quality and flavor with a full rich meat. This variety has now been found, as will later be shown.

English Walnuts grown in the North command from three to five cents more a pound than the other nuts in the markets, as the meat is
plumper and the flavor better. Most fruit is at its best at the Northern limit of its range.

One experienced grower, in reference to transplanting has said: "I have transplanted all the way from a year to six and [16] the trees
have grown and done well, but so far as my experience goes, I prefer to move them at three years of age or about that time. The best
trees I have were transplanted at this age."

Fall or Spring Planting?

The following extract on tree planting in general, pertaining to all kinds of trees, is contributed by O.K. White of the Michigan
Experiment Station:

"The advisability of Fall or Spring planting depends upon several conditions. Fall planting has the advantage over Spring planting in
that the trees become firmly established in the soil before Winter sets in, and are able to start growth in the Spring before the ground
can be marked and put in condition for planting. This is important because the trees get a good growth in the early part of the season
before the Summer droughts occur. On the other hand there is more or less danger from Winter injury during a severe season or from
the drying out of the trees if [17] the Winter is long and dry. Fall planting is much more successful with the hardy apples and pears
than it is with the tender plums, cherries and peaches.

"The convenience of the season will determine in a majority of cases whether or not the planting shall be done in the Fall or Spring.
Very often the rush of the Spring work induces the grower to hurry his planting, or to do it carelessly; and as a result a poor start is
secured, with crooked rows. Others have large crops to harvest in the Fall and would find it more convenient to do the planting in the
Spring. If there is any doubt as to the best time to plant, let it be in the Spring."



 
Thirty Year Old Parent English Walnut Trees In Background, Young Bearing Tree in Front

Fertilizing

We now come to the subject of fertilization. Up to the time when the young trees come into bearing, cultivation and fertilization will
help them enormously, the cultivation keeping the soil in condition to hold the moisture of the tree. In [18] fertilizing, a mulch of stable
manure in the Fall is considered by most growers to be the best, but the following preparation is thought to be exceptionally good for
all young orchards:

Dried blood, 1,000 pounds; bone meal, 550 pounds; sulphate of potash, 350 pounds. Total, 2,000 pounds. This should be applied
close up and about the tree, extending out each year in a circle somewhat beyond the spread of the branches.

This provides a quickly available plant food, rich in nitrogen and especially recommended for rapid growth.

After the tap-root reaches the sub-soil moisture it is well able to take care of the tree; and both cultivation and fertilization may then
be stopped. In fact, by this time practically no further care is needed in the nut orchard with the exception of that required at the
harvesting time, and this is a pleasant and easy occupation, especially in the Northern and Eastern states where the frost opens [19]
the shuck and the nuts drop free upon the ground where they may be picked up and put into sacks of 110 to 120 pounds each, ready
for the market.

Just before the first frost it is a very good idea to remove all leaves from the ground so that when the nuts fall they can be readily seen
and gathered. An excellent method of accomplishing this is by means of a horse and rake. The nuts may be left on the ground to dry
or may be removed to any convenient place for that purpose.

The Different Kinds

There are three distinct kinds of English Walnuts—hard-shell, soft-shell and paper-shell, the soft-shell being the best. Each of these
three is divided into a number of varieties, the names of some of the more popular ones being the Barthere, Chaberte, Cluster, Drew,
Ford, Franquette, Gant or Bijou, Grand Noblesse, Lanfray, Mammoth, Mayette, Wiltz Mayette, Mesange, Meylan, Mission,
Parisienne, Poorman, [20] Proeparturiens, Santa Barbara, Pomeroy, Serotina, Sexton, Vourey, Concord, Chase and the Eureka.

The question of the best varieties for planting in the North as well as in the South is somewhat open to discussion, due largely to a
lack of sufficient information in regard to some of the more promising kinds. There is but little question that the best proven variety for
the Northwest is the Franquette and for the East and Northeast, the Pomeroy. Both of these are good producers bearing a fine nut,
well filled with a white meat of excellent flavor, and of good shape and commanding the highest market prices. The two varieties are
also very late in starting in the Spring making them safe against the late frosts. Their pistillate and staminate blossoms mature at the
same time.



 
English Walnuts Bear in Clusters of Two to Five

The white-meated nut is far superior to any other. The browning or staining is caused by the extremely dry heat and sun in the far
South. In the North or [21] where the tree has an abundant thick foliage the meat is invariably whiter.

The Mission Nut

The Mission Nut was introduced by the priests of Los Angeles and is the pioneer Persian Walnut of California. Most of the bearing
orchards of the state are composed of seedling trees of this type. The nut is medium-sized with a hard shell of ordinary thickness. It
succeeds admirably in a few favored districts (of Southern California) but fails in productiveness farther North. Its most prominent
faults are—early blooming, in consequence of which it is often caught by the late frosts; the irregular and unequal blooming of its
pistillate and staminate blossoms, and the consequent failure of the former to be fertilized and to develop nuts; and lateness in ripening
its wood in the Fall and consequent liability to injury by frost at that time.

The Santa Barbara Nut

The Santa Barbara English Walnut (soft-shell) variety is about ten days later than the Mission in starting growth and [22] in blooming
in the Spring. It fruits from four to six years from seed and usually produces a full crop every year. It is not as strong a grower as the
Mission and more trees can be grown to the acre. The shells are thin and easily broken, therefore the nuts are sometimes damaged in
long shipment. The kernel is white and of very fine quality.

The Pomeroy Nut

The Pomeroy variety was started in a most peculiar and interesting way. The late Norman Pomeroy of Lockport, New York, made
the discovery quite by accident. When he was in Philadelphia in 1876 visiting the Centennial Exposition, he awoke one morning to be
greeted by the leaves of a gorgeous tree, which just touched his window and through which the sun shone brightly. He soon was
examining a magnificent English Walnut tree. On the ground directly under he found the nuts, which had fallen during the night. Their
flavor was more delicious and the meat fuller than any he had ever before tasted. [23] The shell was unusually thin and Mr. Pomeroy
was astonished, for he never believed the English Walnut grew in the East.

Knowing the varieties grown in California could not be raised in the East or North, he questioned his landlord and found that this
particular tree had been brought from Northern Europe. Mr. Pomeroy determined at once that possibly this variety would be hardy
enough for cultivation in New York State. He procured some of the nuts and put them in his satchel which he entrusted to a neighbor
who was about to start home. The neighbor reached home all right and so did the nuts—but—the neighbor's children found the rare
delicacies and ate all but seven. They would doubtless have eaten these too but fortunately they had slipped into the lining of the
satchel where Mr. Pomeroy found them on his return to Lockport. These seven nuts, which had so narrow an escape from oblivion,
are now seven beautiful English Walnut trees, sixty or more feet high and [24] the progenitors of the Pomeroy orchards, all of which
are now producing nuts like the originals—a very fine quality.

Some uses of English Walnuts

English Walnuts to be used for making pickles, catsup, oil and other culinary products, are gathered when the fruit is about half
mature or when the shell is soft enough to yield to the influence of cooking. The proper stage can be determined by piercing the nut
with a needle, a certain degree of hardness being desired. The nut is often utilized for olive oil in some parts of Europe. It takes one



hundred pounds of nuts to make eighteen pounds of oil.

In England the nuts are preserved fresh for the table where they are served with wine. They are buried deep in dry soil or sand so as
not to be reached by frost, the sun's rays or rain; or by placing them in dry cellars and covering with straw. Others seal them up in tin
cans filled with sand.

[25]
Examples of Hardiness

As an illustration of the hardiness of the English Walnut, there is a tree at Red Hill, Virginia, which was brought from Edinburgh,
Scotland, when six months old, planted in New York, where it remained three years, then removed to Staunton, Virginia, and after
two years taken to Red Hill. In consequence of so many changes, the tree at first died back, but is now thrifty—twenty feet high;
trunk, eight inches in diameter at the ground.

During several severe Winters, the thermometer fell so low that some peach trees and grape vines growing near English Walnuts on
the Pomeroy farm near Lockport, N.Y. were killed, while the nut trees were not in the least injured.

[26] 

The English Walnut at its Best.

A smooth, soft-shelled nut.

Meat full, with sweet, hickory-nut flavor.

Nuts fall clean and free from outside shuck.

Frosts harvest the nuts—in October.

They are self-pruning.

Require no care after arrival at bearing age.

An alkali sap keeps scales and pests from the trees.

Blossoms immune from late frosts, as they start late.

Pistillate and Staminate blossoms mature at same time in the best varieties, insuring perfect fertilization and productivity.

Bears more regularly than other nut trees.

Bears heavier crops the older it becomes, unlike other fruit trees the size and quality of whose fruit degenerates with age.

[27] 

Interesting Figures about the English Walnut.

In Spain and Southern France there are trees believed to be more than 300 years old which bear from fifteen to eighteen bushels of
nuts each, annually.



In Whittier, California, is a famous tree which has been leased for a term of years at $500.

Orchards seven and eight years old bring all the way from $1,000 to $2,000 per acre and are a fine investment, yielding from 15 to
125 per cent. according to age.

The total cost of producing and harvesting an English Walnut crop is about one and one-half cents a pound.

[28] 

Kernels of Fact about the English Walnut.

The United States consumes more than 50,000,000 pounds a year.

The United States imports about 27,000,000 pounds a year.

The price is advancing steadily with the demand.

Besides being profitable, the English Walnut is a clean, highly ornamental shade tree.

The leaves remain on the tree until late in the Fall, not littering up the ground during the Summer.

English Walnuts are not only a rare table delicacy, but may be utilized for catsup, pickles and oil.

One pound of walnut meat equals eight pounds of steak in nutriment—and is a far more healthful food.

[29] 

What Luther Burbank has to say:

"When you plant another tree, why not plant the English Walnut? Then, besides sentiment, shade and leaves, you may have a
perennial supply of nuts, the improved kind of which furnish the most delicious, nutritious and healthful food which has ever been
known. The consumption of nuts is probably increasing among all civilized nations today faster than that of any other food; and we
should keep up with this growing demand and make it still more rapid by producing nuts of uniform good quality, with a consequent
increase in the health and a permanent increase in the wealth of ourselves and neighbors."— From Address at Santa Rosa,
California, in the Fall of 1905.

 

A DIÓFÁK VÉDELME
Mottó: 
„Ha megvizsgál egy diót egy bakteriológus, egy virológus és egy mikológus, 
nagy biztonsággal találnak rajta baktériumot, vírust és gombát.” 
Dr. Vajna László mikológus.



Mottó: 
„Ha megvizsgál egy diót egy rovartanos, 
nagy biztonsággal talál rajta rovart.” 
Dr. Voigt Erzsébet rovartani kutató.

A diófán mindenféle élőlény megél. De közülük melyik káros? Most ezt próbáljuk körülnézni.

Előre megmondom, nem fog sikerülni.

Vázlat: 
Általában a dió kórokozóiról és kártevőiről 
Milyen növény a dió? 
A növényvédelem tervezése, szervezése 
- Védekezési terv baktériumok, gombák ellen 
- Védekezési terv az állati kártevők ellen 
- Technikai lehetőségek 
Élettani károsodások 
- Fagy 
- Hőség 
- Szárazság 
- Vízborítás 
- Erózió 
- Sérülések 
- Jégkár 
- Emberi kártétel, vegyszerkár 
Dió- és diófapusztító emlős állatok 
Madarak 
- Vetési varjú 
- Szajkó 
- Harkályok 
- Csuszka 
Virágos élősködők 
Vírusok 
- A dió gyűrűsfoltossága 
Baktériumok 
- Agrobacterium tumefaciens 
- Pseudomonas syringae pv. syringae 
- Erwinia fajok 
- Brenneria rubrifaciens 
- Brenneria nigrifluens 
- Xanthomonas arboricola pv. juglandis 
A diógyökér gombái 
- Armillaria mellea 
- Rosellinia necatrix 
- Roesleria pallida 
- Phytophtora fajok 
Fás részek és hajtásvég pusztulás gombái 
- Fuzárium fajok 
- Phomopsis sp. 
- Botryosphaeria dothidea 
- Phoma juglandina 
- Citospóra fajok 
- Nectria galligena 
- Nectria cinnabarina 
- Taplók 
- Diplodia juglandis 
Levélzet és termés gombái 
- Gnomonia leptostyla 
- Mikrosztrómás levélfoltosság 
- Pestalotiopsis guepinii 
- Alternaria nucis 
- Ascochyta juglandis 
- Fuzáriumos penészedés 
- Trichothecium roseum 
- Vermicularia 
- Glomerella (Colletotrichum) 



- BAN tünetegyüttes 
Gyökérkártevők 
- Cserebogarak 
- Nematódák 
Fás részek kártevői 
- Nagy farontó lepke 
- Kis farontó lepke 
- Cincérek 
- Egyéb diófa-rontók 
- Pajzstetvek 
- Kaliforniai pajzstetű 
- Közönséges teknős pajzstetű 
- Dió teknős pajzstetű 
Hajtások kártevői 
- Eperfa-pajzstetű 
- Olasz körtepajzstetű 
- Amerikai lepkekabóca 
Levélzet kártevői 
- Araszoló lepkék hernyói 
- Cserebogarak 
- Dió nemezes gubacsatka 
- Dió szemölcs gubacsatka 
- Piros gyümölcsfa takácsatka 
- Egyéb diólevélatkák 
- Levélbarkók (ormányosok) 
- Levélbolhák 
- Tarka diólevéltetű 
- Sárga diólevéltetű 
- Szövőlepke 
- Gyapjaspille 
- Diómoly 
- Zsákhordóbogár 
Termést károsítók 
- Almamoly 
- Raktári gabonamoly 
- Amerikai eredetű buroklegyek 
- Őshonos buroklégy 
- Egy hazai dióburok-károsító 
További diókárosítók a nagyvilágban 
- A diótermés károsítói Ázsiában és Amerikában 
- Lombrágó hernyók Ázsiában és Amerikában 
Ez mi? 
A feketedió és a vajdió kártevői, betegségei 
A pekándió és a hikoridiók kártevői, betegségei  

Általában a dió kórokozóiról és kártevőiről

Mottó: 
„zokog a vén diófa: 
csönd hull majd róla.” 
(Utassy József)

Tisztel Kollégám, meg kell mondanom, a dió növényvédelméhez nem értek. Főleg azt írom le, amit már mások leírtak, itthon
és külföldön. De azt mondhatom, részletes ismertetések nincsenek a dió növényvédelméről. Amit leírok, kiegészítem saját
véleménnyel, tapasztalattal.

Ha tisztelt Kollégám meg kívánja ismerni a dió növényvédelmét, javaslom, tanulmányozza dr. Véghelyi Klára írásait, Radócz
László szerkesztésében A héjasok növényvédelme c. könyvet, valamint a Növényvédelem c. folyóirat 2003. novemberi számát,
és keresse dr. Holb Imre írásait.

Ebben a témakörben évtizedes időtávokban sem jelent meg semmi itthon, és a hiány pótlására most kisebb dömping van ezen
a területen.

Jelen összeállításomban csak arra szeretnék rámutatni, hogy mi minden fordulhat elő a dióskertben, amire a diósgazdának
gondolnia kell, amely károsításokat észre kell vennie, mielőtt azok vészesen elhatalmasodnának. Ennél többre nem
vállalkozhatom. Pláne nem a növényvédőszerek reklámozására.



A diófát főleg olyan betegségek és kártevők támadják meg, amelyek nem elsősorban, speciálisan a dióra mint gazdanövényre
szakosodtak.

Ebből a tényből két következtetés adódik. Az egyik, hogy kevés az olyan betegség és kártevő, ami a diófát - elhatalmasodva -
rövid idő alatt teljesen tönkre tudná tenni. Hát, ha lenne ilyen, az kész katasztrófa lenne a diótermesztésre, mert az
ültetvényeket emberöltőnyi hosszú időre ruházzák be, és ha egy kártétel tönkretenné az ültetvényt, azt jelentené, hogy nem
lehetne okszerű diótermesztést végezni. Amíg egy olyan betegség, mint például a szelídgesztenye-állományokban
elhatalmasodó kéregrák (Chryphanectria parasitica) fel nem lép, bízzunk a diótermesztés lehetőségében!

A másik következtetés, hogy sokfelé kell figyelni, a dióskertben minden apró változást gyorsan észre kell venni, és meg kell
tenni a szükséges védelmi beavatkozást, hogy a probléma ne hatalmasodjon el. Ismerni - ha nem ismerjük, tanulmányozni -
kell a szóbajöhető betegségek, kártevők tüneteit nemcsak a mi diófa-állományunkban, hanem a dióskertünkhöz közeli
erdőkön, mezőkön, más gazdanövényeken is. Csak egy példa: Figyeljük a dióskert közelében lévő fűzfákon és nyárfákon a
nagy farontó lepke megjelenését, mert ez a lepke a diónak is súlyos károkat tud okozni, és mivel életmódjából adódóan nem
repül messze, kézenfekvő, hogy a diósunkra is át fog terjedni. Avatkozzunk be időben!

Úgy gondolom, Magyarországon a dió legveszélyesebb ellenségei a Xanthomonasz baktérium, a Gnomónia gomba és az
almamoly. Ellenük feltétlenül védekezni kell.

Van a diónak speciális kártevője is, ami csak a dión él, pl. a tarka, valamint a sárga diólevéltetű, de ezek károsítása nem
szokott katasztrofális lenni.  

Milyen növény a dió?

Mostoha növény. Ott áll egyedül a kert végében, és mire a kertész a diófához jut, már végzett a kert összes többi növényével.
A kertésznek sem ideje, sem ereje, sem figyelme nem jut a diófára.

Nemcsak a gyakorló kertész van így, hanem az elméleti is. Ha tankönyvet ír a gyümölcsfákról, az almával kezdi. Meg is van
az eredménye, almával Dunát lehetne rekeszteni, dióból pedig kielégítetlen a fizetőképes kereslet az európai piacon.

A dió a szakkönyv végén kap egy rövid fejezetet, mert a szakírónak már nem maradt rá ideje, ereje, figyelme. A
szakegyetemen pedig egy óra jut a dióra. (Aki azt az egy órát meghallgatta, egyetemi szinten ismeri a diót.)

Pedig - mint Szentiványi Péter mondja - "hazánk diónagyhatalom lehetne". Ha figyelnénk rá, ha foglalkoznánk vele, például
a növényvédelmével is.

Tehát milyen növény a dió?

Mondhatnánk egyszerűen, hogy héjas termésű növény, de akkor bajban lennénk, növényvédelmileg.

Ugyanis Magyarországon rend van.

Csak azt a növényt szabad és csak azzal a szerrel permetezni, amire az illetékes hatóság - a mindenkori Mezőgazdasági vagy
Földművelésügyi vagy akárhogy is hívják, Minisztérium illetékes főosztálya engedélyezte. Márpedig a szerfelhasználást csak
kutatások alapján engedélyezik, a kutatásokat ilyen kis országban a "fontosabb" (nagyobb területen termesztett) kultúrákra
összpontosítják.

Rettenetesen sokba kerül egy növényvédőszer engedélyeztetése. Csak a hatósági díj tízmilliós nagyságrend. Nem csoda, hogy
a kisebb növényvédőszer-gyártók tönkrementek, és a megmaradt nagyok se foglalkoznak a dióval.

Európai szinten se, mert az EU-ban kimondták, hogy a dió törpe minoritás. Biztosan nem láttak még diófát a brüsszeli
bürokraták.

Mondjuk tehát inkább azt, hogy a dió csonthéjas növény, máris van elég növényvédőszer, amiből válogathatunk, mert az igazi
csonthéjasokra - cseresznyétől az őszibarackig - kielégítő mennyiségű növényvédőszer van engedélyezve. Márpedig a
meggynek, szilvának, stb. a csonthéján kívüli húsát eszi meg a fogyasztó, a diónak pedig a csonthéjjal is védett belét, tehát a
fogyasztó növényvédőszerekkel szembeni védettsége a dió esetében kétszeresen nagyobb, indokolatlan tehát a dióra külön
engedélyt kibocsátani.  

A növényvédelem tervezése, szervezése

Mottó: 
„Növényvédelem nélkül nincs diótermesztés.” 
(Dankó József)  

Védekezési terv baktériumok, gombák ellen

Ha rangsorolni kell a dió betegségeit és kártevőit, hazai viszonyok között a xantomonaszos bakteriózis és a gnomóniás
levélfoltosság érdemel kiemelt figyelmet. És a nektriás ágelhalások. Ezek ellen kell rendszeresen védekezni. Főleg a



kihajtáskori, majd a nyár elejéig történő rendszeres vegyszeres védekezések fontosak. A hajtások fásodása után a diófa
ellenállóbb. Lombhullás után a következő évi fertőzés megakadályozására kell törekedni.

Tavasszal a tavalyi lomb bakteriózis esetében, de még inkább a gnomónia, de más gombák esetében is komoly fertőzési
forrás. Általában május 5-e körülre tehető az avarszinten az áttelelt gombák tömeges spóraképzése, idei fertőzése. Ezért
törekedni kell a dióskertben az előző évi lomb legkésőbb áprilisi megsemmisítésére.

Egy diós nagygazdaság konkrét védekezési terve termőkorú, nagyméretű diófákra számolva, elsősorban a baktériumos és a
gombás betegségekre koncentrálva:

Permetezési idő Készítmény Adag
Április 3. Vektafid R (réz+olaj) 3,5 l/ha
Április 19. Champ DP (50 % rézhidroxid) 3 kg/ha
Április 30. Funguran-OH 50 WP (77 % rézhidroxid) 3 kg/ha
Május 4. Funguran-OH 50 WP 3 kg/ha
és ugyanakkor Vondozeb DG 2 kg/ha
Május 11. Manzate 75 DF 2 kg/ha
Május 23. Vondozeb DG 2 kg/ha
Június 1. Topas 100 EC 0,5 l/ha
Július 10. Topas 100 EC 0,5 l/ha
Augusztus 10. Funguran-OH 50 WP 5 kg/ha

 

Védekezési terv az állati kártevők ellen

A diófák növényvédelme az illetékes hatóság által erősen elhanyagolt terület. Az atkák elleni védelemben nincs engedélye
számos hatékony atkaölő szernek. És több széles hatásspektrumú rovarölő szer használata sem engedélyezett a héjasokban,
(Karate 2,5 EC, Ultracid 40 WP, stb.) pedig éppen a csonthéj jelent többletvédelmet az emberi élelmiszer számára más
gyümölcsökhöz viszonyítva. És a dió kései érési ideje, jellemzően téli fogyasztása gyakorlatilag minden rovarölőszer
fogyasztás előtti elbomlását biztosítja.

A rovarkártevők közül az almamoly, a levéltetvek, az atkák, a szövőlepke és a pajzstetű elleni védelemre kell
koncentrálnunk. Rovarok ellen tehát a télvégi olajos lemosó permetezés, majd a tavaszi, rovarölőszeres permetezések adják
a vegyszeres védekezés alapját, amit nyáron szükség szerint egészítünk ki.

Ha a télvégi olajos lemosó permetezés elmarad, a levéltetvek már a dió csúcsrügyének kibomlásától kezdve károsítanak. 

A fán, tojás alakban telelő kártevők ellen sikeres lehet a rügypattanás előtti olajos (pl. Agrol) lemosás, vagy kéntartalmú
permettel való lefedés. Nem tudnak kikelni.

Rügypattanáskor atkák ellen védekezzünk.

Hajtásnövekedés idején atkák és levéltetvek ellen. 



Június végétől almamoly ellen. A terméshéj fásodásától, a diótermés alapi nyílásának záródásától a vegyszeres beaavatkozás
jelentősége csökken, csak rendkívüli esetekben kell permetezni.  

Technikai lehetőségek

A diófa nagy, gyakran sűrű lombú fa. Igen nagy a levélfelülete, amit meg kell védeni. 

A gyümölcstermesztésben használatos növényvédő gépek két okból nem használhatók a diósokban. Főleg azért, mert ha már
nagyok a fák, magasak, a korona fölső részébe nem hord föl a gép. Tehát mintha nem is permeteznénk, a korona fölső
részében a kórokozók szabadon tenyészhetnek, fertőzhetik az alsóbb részeket is. Léteznek ugyan magasra hordó, felfelé
irányuló csövű permetezők, de azok permetlé-szórása nehezen irányítható, és aránytalanul nagy traktor-vonóerőt igényelnek.

Bár mintha lenne már elmozdulás. Az olasz Facma cég már nálunk is kínálja Piave típusú, fasor-permetezésre kifejlesztett
permetezőgépét. Igaz, ehhez is legalább 100 LE-s traktor kell, és minden sorban kétszer kell elmenni, mert csak egy irányba
hord. 



A nagyra nőtt diófák védelmére csak a légi permetezés alkalmas, az is csupán akkor, ha a lomb nem olyan sűrű, hogy
megakadályozná a permetlé alsóbb zónába jutását. Manapság kevés és kiöregedett, lassan már javíthatatlan növényvédő
helikopter van az országban. 

A helikopterekkel az is probléma, hogy egy hektár megpermetezéséhez a nagy tömegű diólomb miatt legalább 800 l víz
kellene, nem 60 l, amit a helikopter kiszór.

Földi növényvédő gépek esetében a gyümölcstermesztésben alkalmazott permetezőgépek a diófák bizonyos nagyságáig
megfelelnek. 10-12 éves diófák permetezésére például megfelel a képen látható 2 m 3-es tartályú axiálventillátoros gép, egy
tartállyal kb. 1100 fát tud beszórni, ha fúvókái közül a vízszintesen fúvók le vannak zárva. Egy ilyen gép vontatását,
meghajtását MTZ traktor elvégzi. 



Ezen fölül kezdődik a probléma, mert nagyobb, pl. 25 évesnél idősebb fáknál már olyan gép szükséges, ami képes óránként
100.000 m 3 levegő kifúvására. Ehhez általában a 100 LE fölötti traktorteljesítmény is kevés, önálló motorral rendelkező
permetezőgép kell.

Megállapíthatjuk, hogy korunk technikai forradalma nem jutott el a dióskertekbe.

Bár talán az első 20 évben a gyümölcstermesztésben használatos axiálventillátoros permetezők még megfelelnek a diósban is.
Ezeknek az a nagy hibájuk, hogy fiatal diósban ott is szórják a permetlevet, ahol mondjuk 6 m-en át nincs is diófa. Ma már
van rá technikai megoldás, infravörös vagy más érzékelőt kell a traktorra szerelni, aminek segítségével a gép látja, hogy hol
nincs lomb, és oda nem fúj. De ez a megoldás sem olcsó. A növényvédőszer-megtakarításban kell, hogy megtérüljön.

És megjelennek újabb permetezőgépek is. A debreceni Kertitox kimondottan diófák számára fejlesztette és ajánlja ezt a nagy
teljesítményű, magasra fújó axiálventillátoros gépet. 



Érdekes, mennyire hasonlít erre az olasz gépre, amit Venetóban használnak diófák prmetezésére! Még a gumiballon
mintázata is azonos. 

És itt a legújabb, magas diófák számára kifejlesztett permetezőgép, a Vektor Holding győri cég által forgalmazott
Munkckhof típusú permetező, aminek az a lényege, hogy a permetlé kiszórását magasan, mintegy 3 m magasságban végzi. 25
m magasra is felhord. 



Látjuk, elég sok gondot okoz a diófa nagy lombtömege a növényvédelem számára. Ezért nagyon ajánlható, hogy úgy a
gomba- és baktérium-ellenes permetezést, mint az állati kártevők elleni permetezést olyankor kezdjük, amikor a diófának
tavasszal még nincs, vagy minimális a lombfelülete. Gomba és baktérium ellen rügypattanástól, rovarkártevők ellen pedig
még előbb.

A növényvédelmi technika pedig eközben is állandóan fejlődik. Amint az alábbi francia és kaliforniai képek is mutatják. 

 



De háti permetezővel ne próbálkozzunk, azt hagyjuk meg a kínaiaknak, ők szeretnek sokat dolgozni. 

 

 

Vírusok
 

A dió gyűrűsfoltossága

(Cherry leaf roll Nepovirus)

Nemcsak a közönséges diónak, hanem a J. hindsiinek és annak a közönséges dióval alkotott
hibridjének, a paradox diónak, a távolabbi dió-rokonok közül pedig a kínai szárnyasdiónak, de más
diófajoknak is a feketevonalasságnak nevezett betegségét okozza. És azon kívül más erdei és
gyümölcsfákat is megtámad.

Kaliforniában a legveszélyesebb vírusnak tartják, a vírus által megtámadott fa menthetetlenül
elpusztul.

1924-ben figyeltek fel rá, Oregonban. Magyarországon 1982 óta ismert, jelenleg az ország egész
területén megtalálható. A feketedió fogékonyabb rá, mint a közönséges dió, amely közönséges dió
alanyon nem tekinthető fogékonynak, csak más alanyokon.

A vírus a leveleken májusban, júniusban sárgászöld foltokban, gyűrűkben, szalagokban jelentkezik. A foltok gyakran
vörösesbarnán elhalnak. Később a levelek elsárgulnak és lehullhatnak. A vírus eleinte csak 1-2 hajtáson is jelentkezhet,
később hatalmasodik el. A levelek pettyezettsége és az aprólevelűség is tünet. A súlyosan fertőzött diófák általános sárgulása
feltűnő, a csúcshajtások száradnak. A növekedés csökkenése, általános leromlás a végeredmény. 



Diófaiskolában csúcsszáradás, lombvesztés, a csemete pusztulása is a vírus tünete, de a fertőzöttség már az elvetett dió
csírázási arányában is jelentkezik, a fertőzött magvak 20-40 %-kal gyengébben csíráznak. Szemzés után pedig 80 %-os
elhalást is tapasztaltak.

Jellemző tünet még a zöld dió kopáncsának dudorossága, a csonthéj vékonysága, cinegéssége. A dudorosság, a diótermés
deformáltsága is feltűnő tünet. A magbél is töpped, barnul. Ha a tünetek több ágon is jelentkeznek, biztosra vehető a fa
pusztulása. 

 

A dióbél pusztulása: 

A tünetek és a vírus legrészletesebb leírása Büchen-Osmond-tól származik, 2003-ból.

A Xiphinaema és Longidorus fonálféreg fajok terjesztik, de ne fogjunk mindent a fonálférgekre, mert metszéskor a
szerszámmal vagy szemzőhajtásokkal az ember még gyorsabban terjesztheti. De a pollen és a diótermés is terjesztheti.
Leggyakrabban mégis oltással kerül át újabb dió-egyedre, tehát a faiskolákban terjed.

Oltványoknál kéregelhalásban, az alany és a nemes dió közötti fekete vonalban jelentkezik a tünet. De a felnőtt fákon is
található kéreg-repedezettség.

A feketedió alanyokat úgy károsítja a vírus, hogy az oltásnál a sejtek elhalnak, a kéreg bereped. A kéreg alatt a farész
megbarnul, a barna gyűrű később körbeveszi a csemetét, ami elpusztul. A sok feketedió tősarj erős fertőzöttséget jelez.

Ha államilag ellenőrzött, címkézett faiskolai diócsemetét vásárolunk, és azon fel van tüntetve, hogy vírust illetően tünetmentes
a csemete, az nem jelent semmilyen garanciát, mert a vírus inkubációs (mondhatni: lappangási) ideje 8 hónap, tehát ha egy
csemete az előző évben elvégzett szemrevételezéses vizsgálatkor nem mutatta a gyűrűsfoltosság-vírus tüneteit, a következő
évben már mutathatja. 



A vírus terjedését a faiskolák mérsékelhetik. Egyrészt az anyafák - erre a célra kifejlesztett - tesztkontrolljával, másrészt
olyan alanyok használatával, amelyek korábbi vizsgálatok alapján hiperszenzitíveknek bizonyultak. Így a vírus
jelentkezésekor már a csemetekertben felismerhető, nem kell az üzemi ültetvények 10-30 éves fáit kivágni, ami jóval nagyobb
kár.

A fiatalon el nem pusztult, de fertőzött diófák az oltás helyén fekete gyűrűt mutatnak a kéreg alatt. Balra fertőzött, jobbra
egészséges oltáshely. 

 
 

Baktériumok
 

Agrobacterium tumefaciens

Gyökérgolyva. A gyökér és a törzs találkozásánál, a talajfelszínnél erős kiszélesedés, nagy "gombóc" tapasztalható.
Legtöbbször faiskolai eredetű a fertőzés, és a megtámadott fa a fertőzéssel jó ideig együtt tud élni, amíg a szállítószövetek el
nem záródnak. A faiskolából kikerült csemeték még 2-3 éven át veszélyeztetettek.

A problémát a diónemesítés bevezetésénél már említettem. 



Az ott elmondottakat röviden megismételve tehát ez a közönséges, sok gazdanövényű baktérium a diófa gyökerébe a
gyökérzet sebein át hatol be, és a gyökérszövet sejtjeibe is bejut. A baktérium citoplazmájában lévő genetikai anyag (plazmid)
módosítja a diógyökér génjeit, a diógyökér sejtje az átprogramozás hatására fokozott mértékben termel növekedési
hormonokat (auxin és citokinin), ezért fejlődik az agrobaktériumos tumor, részben a gyökereken, részben a gyökérnyakban,
esetleg a törzs alján. A gyökereken növő tumorok kevésbé veszélyesek, csak egy-egy gyökér elhalását okozzák, de a tőben
növők az egész fáét. 

 

A golyva megjelenésre kezdetben apró, világos, később nagyobb, sötét színű, barázdált felületű, kezdetben lágy, szivacsos
szerkezetű, később elfásodik. Az idősebb golyvák közepe kiüresedhet.

A golyva miatt a fiatal fák visszamaradnak a fejlődésben.

A baktérium az enyhén lúgos talajt kedveli. A telet a talajban, a golyvás sejtekben tölti. A talajban szétmálló golyvákban a
baktérium még évekig életképes. A következő gazdanövényt a gyökér sebein fertőzi meg. Tenyészidőszakban kellően nyirkos
körülmények között tavasztól őszig fertőz. A fertőzést követően néhány nap lappangás után már megindul a golyvaképződés.
A golyvaképződés magas talajhőmérséklet és jó tápanyagellátottság mellett erőteljesebb. A diófa másodlagos gyökereket is
fejleszthet a tumor kikerülésére.

A baktérium a fertőzött területen több évig is életképes, fertőzőképes marad. Dió faiskolát lehetőleg olyan helyen létesítsünk,
ahol több évig kalászos vagy kukorica termett, amelyek nem gazdanövényei az agrobaktériumnak. Faiskola céljára kerüljük
a nedves, lúgos kémhatású talajokat. Kis területen a gőzös talajfertőtlenítés megfelelő védelmet adhat. Fertőzés miatt
kipusztult diófa helyét több évig hagyjuk szabadon.

Dióültetvényt pedig csak ellenőrzött faiskolából származó csemetével telepítsünk. Ha tehetjük, előbb nézzük meg a
csemetekertet.

A fertőzött, golyvás csemeték golyvájának eltávolítása nem kielégítő megoldás. Telepítéskor és később, a művelés során
kerüljük a diógyökér megsebzését. Telepítéskor talán ad védelmet, ha a csemeték gyökerét 1 %-os réztartalmú agyagpépbe
mártjuk. A golyvák elpusztítására az Egyesült Államokban kerozinszármazékokat tartalmazó folyékony emulziót, a Gallex-et
alkalmazzák. A vegyszerrel kezelik a golyva felületét, és tavasszal, ültetés előtt a golyvát lemetszik. Állítólag közönséges,
háztartási fertőtlenítőszer is jó. Vagy nátrium-hipoklorid. Fél percre kell a gyökereket ültetés előtt belemártani.

Próbálkoznak az idősebb fák tövének kitisztításával, vegyszeres permetezéssel, de az eredményről nincs információm. 



Mint minden betegség esetében, a betegség iránti fogékonyság fajták szerint eltérő. A Kaliforniában alanyként használt
Paradox hibrid például erősen fogékony.

A golyva ellen létezik biológiai védekezés is, ld. ott.

Amerikai szakemberek szerint az Agrobacterium tumefaciens nemcsak a gyökereket, a gyökérnyakat fertőzi, hanem
kialakulhatnak golyvák a törzsön és az ágakon is. A golyvák lemetszése nem ajánlott, mert a baktérium hamar máshol
fejleszt újakat. (Más szerző pedig a lemetszést javasolja.)

A közönséges dión kívül a többi dióféle fát is károsítja.

Nem tévesztendő össze az A. rhizogenes baktériummal, ami szintén talajlakó, hat a diófák gyökerére, de nem károsítja
azokat, hanem a növekedésüket serkenti. Ezért Rómában Caboni és munkatársai a dió szövettenyészetes
mikroszaporításában kísérleteznek használatával.  

Pseudomonas syringae pv. syringae

Igen sok kultúrnövény károsítója. Hogy csak az ábécé elejéről említsek párat, a babot, a búzát, a cseresznyefát is károsítja.
A diófának kevésbé fontos betegségei közé tartozik, nem szokott jelentős kárt okozni. Nem az ültetvényszerű, hanem a
vegyszerrel nem kezelt szórvány diófákat szokta inkább károsítani.

A diófa levelén, főleg a levél csúcsán nagy kiterjedésű vizenyős barna foltokban jelenik meg, majd levélelhalást és
baktériumos ágfekélyt okoz.

Hűvös, csapadékos tavasszal nagyobb a fertőzésveszély.

Réztartalmú szerrel lehet ellene védekezni, amit legcélszerűbb a tavaszi olajos lemosó permetezéssel együtt kijuttatni, de
kérdéses a szerek keverhetősége.  

Erwiniák

Az Erwiniák szinonímája a Brenneria.  

Brenneria rubrifaciens

Az Erwinia (Brenneria) rubrifaciens a dió kérgének mélyrákja, az almafélék tűzelhalását okozó baktérium közeli rokona.
Amerikai angol neve: deep bark cancer, de helyesebb a francia neve: la chancre bactérienne de l'écorce, mert nem az emberi
vagy állati értelemben vett rákbetegségről van szó, inkább üszkösödésről, fekélyesedésről. 

A diófa törzsének és tönkjének faanyagát támadja meg. Kezdetben 10- 15 cm hosszú repedések látszanak, amelyekből piros-
barna folyadék folyik. A betegség felfelé-lefelé terjed, nagyon lassan. Az eső, a szél, a farontó rovarok és a rázógépek
terjesztik.



A diófák fogékonysága az alany fogékonyságától is függ, a nemes fajták eltérő fogékonyságán túl.

Amerikai eredetű betegség, Európában már Olaszországban, Veneto tartományban is kimutatták, tehát itt van a határaink
közelében. Sőt, jelen könyv korábbi kiadása óta meg is jelent. Kaliforniában úgy próbálják a betegség terjedését lassítani,
hogy egyrészt alagcsövezéssel javítják a talaj vízháztartását, másrészt metszéssel, ritkítással világos, szellős diófa-állomány
kialakítására törekszenek, végül diószüretkor a mélyrákos fák rázását hagyják utoljára, és a rázógépet fánként
fertőtlenítőszerrel kezelik.

Feltételezhető, hogy életmódja és károsítása hasonló a gesztenyefák mély kéregjákjához, ami nálunk is, de a szomszéd
országokban, főleg Szlovákiában súlyos károkat okoz. Az ellen úgy védekeznek, hogy a károsodott koronarésznél lukat
fúrnak az ágba, és abba antibiotikumot helyeznek. Ez egy-egy fánál megoldható, de ültetvényben nem.

Az Erwinia a kéreg alatt a faanyagot is károsítja, elértékteleníti.  

Brenneria nigrifluens

És azt hiszem, előbb-utóbb várható a sekély kéregrák megjelenése is, amit az Erwinia (Brenneria) nigrifluens okoz. Sőt, már
meg is jelent, már hallhatni róla előadást. De az is lehet, hogy itt volt korábban is, csak a kutatók mostanra jutottak odáig,
hogy egyéb megfigyeléseik mellett a kéregrákkal is foglalkozzanak. 

Ez a diófarontó baktérium a fiatalabb és az idősebb diófákat egyaránt megtámadja, a megtámadott fákon előbb foltot, majd
törzsrepedést, a repedésből fekete nyálkafolyást okoz, tavasztól őszig. A Brenneria nigrifluens neve is a fekete folyadékra
utal. 

Melegkedvelő baktérium. Főleg Dél-Európában okozza a diófatörzsek kátrányosodását, de a felmelegedéssel nálunk is
számítani kell kártételére. Olaszország egész területén találkoztak már vele.

Még nem sokat tudunk róla. Egyes kutatóknak az a véleménye, hogy a jó erőben lévő diófák maguktól meggyógyulnak. A
gyengék pedig elpusztulnak. Másoknak meg az, hogy a beteg fát ki kell pusztítani. Véleményem szerint ne siessük el a
kivágást, előbb várjunk a természetes gyógyulásra.



Nem tudok olyan tapasztalatról, hogy a sekély kéregrák a diótermés csökkenését eredményezte volna.

Persze, kéregráknak nevezett tüneteket nemcsak baktériumok, hanem gombák (Botryosphaeria fajok, Paraphaeosphaeria
(korábban Coniothyrium) fajok és Nectria haematococca (korábban Fusarium solani) is okoznak. Dehát ezek még nincsenek
kellően kutatva.

Az összes hasonló károsodásnál a fekete színt a diófából a levegőre került juglon elszínezése okozza.  

Xanthomonas arboricola pv. juglandis

Baktériumos levél- és gyümölcsfoltosság. A dió egyik leggyakoribb, nagy károkat okozó betegsége, de nemcsak a mi diónkat,
hanem rokonait is megbetegíti. Már az 1800-as évek vége óta ismert betegség, a világon mindenhol előfordul, ahol diófa van.
A diófa első számú betegsége. 

A xanthomonaszt 1896-ban írta le Pierce, Kaliforniában. Franciaországban 1931-ben Wormald foglalkozott vele.

Magyarországon mintegy 60 éve foglalkoznak károsításával. Állandó
kórokozó, kártétele az időjárástól nagy mértékben függ. A baktérium a
növekedésben lévő, friss szerveit támadja a diófának. Leveleket, hajtásokat,
nővirágokat, dióbarkákat, zölddiót. A fát nem pusztítja el, de a friss zöld
részeket tönkreteheti. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a diófát nem teszi tönkre,
csak a gazdáját. Ötven százaléknál nagyobb termésveszteséget is okozhat.
Rendkívüli időjárásban, egyes fajtáknál a kár 80 % is lehet.

A kórokozó pálcika alakú, sárga színanyagot (xantánt) termelő baktérium. A Petri-csészében
megjelenő baktériumtenyészet sárgás színe jellemző a Xanthomonaszra. A sárga, nyálkás
képződmény magas hőmérsékletű termosztátban jellemző. Nutrient-agaron 26 C°-on 2-3 nap
alatt kifejlődik. Ez a szín a friss fertőzéskor is látszik.

Felismerése

Mielőtt a baktérium részletes tárgyalásába bonyolódnánk, fontos, hogy világosan megkülönböztessük tüneteit a hasonló
időjárási körülmények között támadó, ugyancsak mindennapos gombabetegségtől, a gnomóniától. Balra a gomba, jobbra a
baktérium kárképe látható. 



 

A termésen látható foltok barnás-feketék, közepük világosabb, szürke, akár ezüstszínű: Gnomónia. Míg ha a termés foltja
kisebb-nagyobb, kezdetben kisebb, ilyenkor olajszerű a felülete, később egyértelműen fekete, a folt bemélyed, és a fertőzés
beterjed a dióhéjra és a bélre: Xanthomonasz.

Levélen sokszög alakú, szürkésbarna foltok, amelyek külső része sötétbarna: Gnomónia. Ha a levélen kialakuló apró foltok
áttetszők, sárga udvarral: Xanthomonasz. Később a foltok növekednek, összefolynak, a levél gyűrődik, elhal, kilukad. 

 

Áttelelése

A Xanthomonasz életmódját még nem ismerik elég jól a szakemberek. Például vitatott, hogy a lehullott levélen áttelel-e. Az



biztos, hogy az enyhe telek segítik a baktérium áttelelését.

Olyan vélemény is van, hogy évente a vegetációs időben a diófák zömében kívülről kapják a baktériumfertőzést, és csak
kisebb mértékben telel a baktérium a növényben (fertőzött vesszők, barkák rügypikkelyei, kéregrepedések). Hazai kutatások
arra irányultak, hogy a rügyekben, a rügypikkelyek alatt áttelel-e, és ha igen, mikor mondható a rügybomlás fenofázisa
alkalmasnak a baktérium elleni védekezésre. Valószínű, már a rügybomlás kezdetén, mihelyt a permetlé a rügypikkelyek
közé tud szivárogni. A fertőzött rügyek egyébként később fakadnak, mint az egészségesek.

Az biztos, hogy a xanthomonasz a fa minden részén képes áttelelni. Leginkább a rügyekben. Ahonnan baktériumfertőzött
termés hullott a diófáról, a beérett vesszőn is megmaradt ripacsban biztosan megtalálható a xanthomonasz. A diófa
baktériumfertőzött részei három éven át is fertőznek.

Az is biztos, hogy a földben nem tud áttelelni, tehát a leszántott levél és más növényi maradványok nem fertőznek, mert a
földben más egyéb baktériumok eszik meg, a diófa leszántott maradványaival együtt. De a le nem szántott diólomb mint
baktériumforrás kérdéses.

Terjedése

A baktérium esőcseppekkel, széllel, rovarok által és a diópollennel terjed. A zöld növényi részekbe azok természetes nyílásain
át jut be. A levelekbe a sztómákon, a megtermékenyült nővirágba annak nyílásán, a mikropilén.

Ha az átteleléstől eltekintünk, akkor is bonyolult a baktériumfertőzés terjedése. A fán áttelelt baktériumtelep fehéres,
gumiszerű, gombafertőzésre hasonlító nyálkát fejleszt tavasszal, amiből az esőcseppek hatására szétszóródnak a
baktériumok, és elsősorban a friss zöld részeket fertőzik. A rügyeket, a hajtásokat, a virágokat, a levelet, és később, a
másodlagos fertőzés során a termést is.

Akár levélrügyben, akár barkarügyben telelt, a tavaszi, elsődleges fertőzés során a kibomló rügyből a friss levelek ugyanúgy
fertőződnek, mint a nővirágok. De ez a fertőződés a talajon lévő tavalyi lombból is bekövetkezik. A friss levelekről is a
virágokra terjedhet a fertőzés. A nővirágra a fertőzött pollenszem is veszélyes. Erős baktériumfertőzés a megtermékenyült
terméskezdemények tömeges hullásával jár.

A fertőzés tényezői

A tavaszi fakadáskor egy kibomló rügyben tízezres nagyságrendre teszik a kutatók az egy rügyben megtelepedett
baktériumok számát, száraz tavaszon is. A diófa a rügyfakadás után, gyakorlatilag a virágzás idején a legfogékonyabb a
fertőzésre.

Nedves időben a baktérium jobban fertőz. És a vegetációs időben később is ha esősebb az idő, vagy szórófejesen öntözünk, a
baktérium fellépése erősebb, kártétele nagyobb. Ugyanakkor a száraz szeles idő csökkenti a fertőzésveszélyt.

Hidegben, melegben egyaránt fertőz, 4-30 C° között. 15 C° fölött erősebb a fertőzés, 25 C° az optimális hőmérséklet a
baktérium számára. Magához a fertőzéshez nem kell meleg, inkább víz, csapadék. A meleg a baktérium inkubációjához kell,
15-20 napig. Legalább 5-7 C°. Alacsony hőnérsékleten a baktérium inkubációja kétszer-háromszor annyi ideig tart (1-2-3
hét). A baktérium számára optimális hőmérséklet 28-30 C°. Nagy hőségben, száraz levegőben a baktérium nem fertőz.

A talajtól is függ a fertőzöttség. Franciaországban megfigyelték, hogy a sekély termőréteg, valamint a talaj savanyú
kémhatása nagyobb fertőzöttséggel járt együtt. Vagyis, a diófa ellenállóképességét növeli, ha a talaj jó, és a fa a szükséges
tápanyagokhoz könnyen hozzájut.

Idevágó tapasztalat, hogy a baktérium másik törzse, a pv. pruni, amely az őszibarackot károsítja, az őszibarackfa sejtközötti
üregeiben könnyebben terjedt, amikor az őszibarackfa testnedveinek kémhatása savasabbra változott.

Végül maga a diósgazda is baktériumterjedési tényező, ha a diófa fogékony időszakában végez nagyadagú nitrogén-
műtrágyázást. Ajánlatosabb 2-3 kisebb adagot kiszórni. A nitrogén hatására ugyanis lökésszerűen meggyorsul a vegetatív
növekedés, lazulnak a diófa amúgy is friss, fiatal szövetei, és gyengül az ellenállóképesség.

Ez igaz a fák korára vonatkozóan is. A fiatalabb, termőképességük elején járó diófák fogékonyabbak a bakteriózisra, mint
az idősebb, gyakran, jól termők.

Tünetei

A fertőzött leveleken néhány mm nagyságú, feketésbarna szögletes, vizenyős foltok jelennek meg, ezeket sárga udvar veszi
körül, amelynek sárga festékanyagát a baktérium termeli. Ellenfényben vizsgálva látszanak jól. A foltok később
összeolvadnak, nagyok és azabálytalan alakúak lesznek. A levélerek elfeketednek, a levélerek deformálódnak, a levelek
csavarodnak, de nem hullanak le. A le nem hullott levél az egész tenyészidőszakban fertőzési forrást képez. 



A levélnyélen és a hajtásokon hosszanti feketésbarna csíkok, szabálytalan foltok látszanak. Ezekből a foltokból rákos sebek
keletkeznek. A vesszőkön is. 

  



A barkákon a barnulás, feketedés a tünet. Eltorzulnak, idő előtt lehullanak. A nővirágok is. Bakteriózisban elpusztult
nővirágok (Monok Sándor felvételei): 



A fertőződött terméskezdemények bibecsúcs felőli végén fekete színű foltok alakulnak ki, a terméskezdemények nagy része
lehull. 

A későbbi fertőzés esetén a termés zöld burkán kisebb, barna, feketés vizenyős foltok jelennek meg, amelyek később
növekednek, bemélyednek, megfeketednek. A fertőzés a dióbélbe is beterjed, leginkább akkor, amikor a bél még képlékeny.
A csonthéj megfeketedik, a dióbél összezsugorodik és elrothad. A kopáncs jellemzően elfeketedik és a héjra tapad. A
fertőzött termés a fán marad. Ha időközben - időjárási ok vagy permetezés hatására - a fertőzés leáll, a magbél egy része
feketedik csak meg, a többi része fehér marad.

Amikor a baktériumfertőzést az apró zölddió csúcsától kiindulva észleljük, és az előző bekezdésben írt tüneteket is látjuk,
akkor már gombák is társultak a baktérium mellé, és nem a klasszikus bakteriózisról, hanem angol nyelvű rövidítéssel BAN



tünetegyüttesről beszélünk, ami nagyarányú terméskiesést okozhat. 

 

A baktériumos fertőzés tünetei nem mindig különíthetők el teljesen a gnomóniafertőzés tüneteitől. Szerencse a védekezésben,
hogy ugyanazok a rezes készítmények mindkettő ellen jók.

A gnomóniával ellentétben a baktérium talán a levélzeten okozza a legkisebb kárt a diófa zöld részei közül, és a termésen a
legnagyobbat.

Védekezés

A xanthomonasz elleni védekezés a fajtaválasztással kezdődik, mert az egyes diófajták fogékonysága vagy ellenállása
fajtajelleg is. A hazai fajtákról nagy általánosságban azt lehet megállapítani, hogy az alapfajták közül a M10-es a
legfogékonyabb, az A-117-es kevésbé, és legellenállóbb a T-83-as. A hazai hibrid fajták pedig általában fogékonyabbak, mint
az alapfajták. A diófajták leírásánál ahol találtam rá utalást, jeleztem. Általában úgy tartják, a korábbi fakadású diófajták
veszélyeztetettebbek.

Egy hevenyészett összeállítás a francia diófajták fogékonyságáról: 

A fajtamegválasztás után a dióültetvény sűrűségének helyes beállításával is védekezhetünk. Egyrészt az ültetvényt ne sűrítsük
be jobban, mint indokolt. A szellős, napfényes faállomány között nem alakul ki fölöslegesen párás mikroklíma, és ha időjárási
okok miatt ki is alakul, gyorsabban szárad is. Másrészt a diófák metszése során szellős, laza koronák kialakítására
törekedjünk, kerüljük a sűrű, sötét, párás lombozat kialakulását.



A metszés máshogy is hat a diófák baktérium elleni védelmére. Ha a metszés során erőteljes vegetatív növekedés következik
be a diófákon, (mint például a diósövények háromévenkénti, erőteljes visszavágása során), az kevésbé biztosítja az
ellenállóképességet, mintha a metszéssel arányos, termőegyensúlyi állapotot, egészséges koronát hoznánk létre. Az
elsűrűsödésre hajlamos koronájú diófákat, mint pl. az A-117-es, koronaágak kiszedésével alakítsuk szellős koronájúvá.

A fák ápolásához tartozik, hogy a fekélyes, fekete folyású sebek fertőtlenítését is ajánlják.

A vegyszeres védekezés viszonylag egyszerű, a Xanthomonasz ellen általános a rezes permetezés. Ez lehet akár bordói leves
permetezés is - 1 kg rézszulfát és 1 kg oltott mész 100 l vízben - de kaphatók más réztartalmú szerek is. A gyakorlatban a
permetezés nem takarítható meg.

A xanthomonasz ellen a téli, télvégi lemosó permetezést szokták ajánlani. Ez az ágakon, a törzsön áttelelt baktériumok ellen
hatásos, de összességében mégis hatástalan, mert akkor még a permetlé nem éri el a rügy belsejében telelt baktériumokat.

A permetezéseket közvetlenül rügypattanáskor kell megkezdeni, és május végéig ismételgetni. Ha sikerül a fertőzött rügyek
fakadásának idejét a permetezéssel jól elkapni, 1-2 permetezés elég hatásos lehet. Keszthelyi vizsgálatok szerint a permetlé
akkor képes a bomló rügybe hatolni és az ott telelt baktériumokat pusztítani, amikor a rügy két pikkelylevele kétfelé áll, és a
többi levél is bomlani kezd. Valamivel ez előtt a stádium előtt: 

A terméskezdemények és a termés megóvása érdekében a nővirágok megjelenésekor is ajánlott egy rezes permetezés, és még
egy még a virágzás ideje alatt. Bár a diófa nővirágzáskor a legfogékonyabb a bakteriózisra, virágzáskor mégis óvatosnak
kell lennünk. Amikor a nővirág fogadókész a pollenre, állítólag érzékeny a rézre. A permetezéssel kerüljük ki a fogadókész
stádiumot. Rügypattanáskor nagyon fontos a permetezés, és közvetlenül a nővirágok fogadókész állapota után. Mivel a
baktériumot a szerteszálló pollenszemek is terjesztik, Kaliforniában a barkák megnyúlásának idejére is ütemeznek egy
permetezést. Ezt annál is könnyebben megtehetik, mert a kaliforniai fajták a meleg tavaszú kaliforniai éghajlaton jóval előbb
bontják barkáikat, mint nővirágaikat. 



A permetezés célszerű időpontját a tavaszi fenofázisok ismeretében határozhatjuk meg. Csak az a probléma, hogy
fenofázisok hazai rögzítése hiányzik, így még a szakembereknek is körül kell írniuk, milyen fázisról beszélnek.

A réz ugyanis nem szívódik a növénybe, hanem kontaktszer, vagyis csak közvetlenül a vele érintkező baktériumra hat. Bár
igaz, az év folyamán - kimutatták - a baktériumnak egyszer sincs olyan, inaktív, betokosodott állapota, amikor ne lenne
fogékony a rézre.

Azokban a hazai ültetvényekben, ahol védekeznek ellene, évente nyolcszor is permeteznek, és ezzel összefüggésben felmerült,
hogy ilyen intenzív védekezés nem okoz-e réz-rezisztenciát a baktériumban. És ha okoz, a rezisztencia genetikus, vagy
plazmatikus-e. A kérdés már csak azért is jogos, mert sokszor úgy tűnik, a permetezésnek semmi hatása. A baktériumnak
eltérő törzsei vannak, a rézzel szemben különböző mértékben rezisztensek.

Amerikában már bizonyított tény a xanthomonasz réz-rezisztenciája.

Egy 2011-es átfogó hazai tudományos vizsgálat megállapítása szerint Magyarországon még nincs réz-rezisztencia.

Más gond van. Arrafelé halad a világ, hogy a rézkészítmények felhasználását előbb-utóbb korlátozni fogják. Mivel fogunk
akkor permetezni? Ajánlottak egy Alliet nevű szert, de az nem hat. (Jaj, megígértem, hogy vegyszereket nem reklámozok.
sorry.)

Kanadában júniusi, júliusi és augusztusi rezes permetezéseket alkalmaznak, a bakteriózis tüneteinek megjelenése után.
Nálunk a rügypattanáskori permetezést ajánlják, csak az a probléma, hogy a rügyek - ugyanazon a fán is, de az ültetvény
egészét tekintve különösen - eltérő időben fakadnak, így rövid időn belül háromszor-négyszer kellene permetezni.

Francia kutatók fontosnak tartják a jégverés utáni rezes permetezést, mert a megsebzett szövetek nyílt utat jelentenek a
baktérium számára.



Mint minden baktérium ellen, a Xanthomonasz ellen is sikeresen lehet
antibiotikummal is védekezni, a sztreptomicin hatásos ellene, de az
eltérő idejű rügyfakadás ez esetben is probléma.

Kapható már a baktériumot evő Bacillus subtilist tartalmazó készítmény
is.

Újabb, elméletileg már kidolgozott, de a gyakorlatban még nem
alkalmazott, környezetkímélő védekezés a bakteriofágok bevetése a
xanthomonasz ellen. Erről is majd a biológiai módszerek között.

A biológiai védelem röviden abban összegezhető, hogy a diófa
jóltápláltsága, jó erőnléti állapota, valamint a szellős koronakialakítás
bizonyos védelmet jelent.

Francia kutatók a tápanyag-egyensúly fontosságára is figyelmeztetnek,
savas talajon mésztrágyázással javítsuk a talaj kémhatását, a
tápanyagok felvehetőségét.

Mint minden termesztői beavatkozás, az öntözés is hat a baktérium
terjedésére. Az öntözővíz a jobb tápanyagfelvételhez segíti a diófákat,
vagyis a fák jobb erőnlétéhez. Az öntözés módját illetően a lombkorona
alatti öntözés ajánlható, a lomb nedvesedésének elkerülésére.

A Xanthomonaszos bakteriózis a többi diófajnak is, főleg a Juglans dióknak általános betegsége. Texasi dión még viszonylag
száraz időjárásban is megtalálható: 

Ausztráliában, azon belül Tazmániában 1912-ben jelent meg ez a betegség, néhány évben 70 %-os kárt is okoz. A Tazmániai
Egyetemen M.D. Lang és K.J. Evans vizsgálta a xanthomonasz baktérium tulajdonságait, különösen a réz-rezisztenciáját.

Baktériumhoz úgy jutottak, hogy részben a diólevélről törölték le, illetve a
fertőzött szövetekből kimetszett darabokat desztillált vízben rázták szét, és
keményítőtartalmú táptalajra kenték. Korábban is ismert volt, hogy a
xanthomonasz elbontja a keményítőt. A hasonló, keményítőbontó
baktériumoktól a sárga színanyag különböztette meg a xanthomonaszt.
Másik vizsgálati módszer szerint gáz-kromatográfiát alkalmaztak a
baktérium azonosítására, ugyanis a baktérium sejtjében található zsírsavak
fajspecifikusak, a xanthomonasz azonosítható. A bizonyítottan azonosított
baktériummal fertőzték meg a fejlődő dióterméseket.

Ez a kutatás bebizonyította, hogy a xanthomonasz a fejlődő zölddión addig
képes jelentős kárt okozni, amíg annak nagysága fertőzéskor a dió végleges
nagyságának felét el nem éri. Tehát a nyár második felében végzett rezes
permetezés nemcsak azért káros, mert többletköltséggel jár, hanem azért is,
mert a túlzottan adagolt réz elősegíti a baktérium réz-rezisztenciájának
kialakulását.



A xanthomonasz-baktérium kizárólag a dióféléket betegíti meg. De kutatók nem zárják ki, hogy más növényeken is túl tud
élni, amíg diófát nem talál. Azt hiszem, ez a magyarázata annak, hogy a világon ahol diófa van, a xanthomonasz is ott van.

 

 

A diógyökér gombái

A diófák gyökerét is pusztítják gombák. De nemcsak gombakártétel, hanem egyéb károk miatt is pusztul a diófa gyökere.
Sokszor nem is tudjuk, mitől.

Előfordul, hogy részleges gyökérpusztulás következtében a gyökérzet féloldalassá válik, és ha a hiányzó főgyökerek
irányából kap viharban erős szelet, a mélyen felázott talajban megdől. Az ilyen fát - legyen fiatal vagy idősebb - sajnáljuk
kivágni, és amíg remény van a termésére, törzsét az ellenkező oldalról megtámasztjuk, vagy erős oszlophoz kötözzük. 

 

Armillaria mellea

Gyűrűs tuskógomba. A dió gyökerén élősködő sárgásbarna színű kalapos gomba. Ivartalan alakját Rhizomorpha
subcorticularis-nak nevezik. Gyengeségi parazita, ami képes elhatalmasodva a diófát kipusztítani.

Micéliumai (rizomorfái) főleg nedves tavaszokon behatolnak a dió gyökerébe, és a gyökereken sárga nedvedzés jelenik meg,
a gyökér szövetei elhalnak, fehér gombafonalak válnak láthatóvá, elágazó, vastag micéliumszövedék a kéreg alatt, a
gyökérszövet felszínén. A nedves tavasz úgy értendő, hogy ha tartós vízborítás, oxigénhiány miatt a diófa gyökere akár
részlegesen is elpusztul, vagy akár csak ellenállóképessége gyöngül le, az armillária képes fertőzni. És más esetekben is,
amikor a diófa gyökere károsodik: Extrém fagy, extrém szárazság után is írtak már le armilláriás fertőzést, sőt, talajművelő
eszköz kártétele után is.

A képen ugyan nem diófa van, de a gombája ennek is Armillaria. 



A fertőzött diófa gyengén fejlődik, levelei sárgulnak. A terméshozás csökken, a diók aprók maradnak. Az ágakon száradás
jelentkezik. A gomba termőtestei a pusztuló vagy elhalt fák talajfelszíni részein jelennek meg. A tönk hengeres, a kalap
sárgásbarna, pikkelyes. A termőtestből bazidiospórák szabadulnak ki, amelyek a levegőben terjednek.

Az armilláriás fertőzés a diófa értékes faanyagát is károsítja, a faanyagban fehérkorhadás terjed.

A gyűrűs tuskógomba a nedves, mélyebb fekvésű talajokat kedveli. Leginkább erdei fák kivágott tuskóiról kiindulva támadja
meg a szomszédos diófák gyökerét. Télen a gomba az elhalt fás gyökérrészeken telel át.

Védekezésként a fertőzött területre ne telepítsünk dióst, hanem a telepítés előtt 4-5 évig egyszikű növényeket termesszünk, ez
idő alatt valószínűleg megtisztul talajunk. A másik megoldás az, hogy a fertőzött területről minden, 2 cm-nél vastagabb
gyökeret eltávolítunk. Ez azonban nehezen kivihető. A fertőzött fa szomszédait is nyilvánítsuk fertőzötteknek.
Talajfertőtlenítést is ajánlanak, talán a metilbromid jó rá, 30-50 cm mélyre injektáljuk, a fertőzött területet két hétig tartsuk
fóliával letakarva, és utána egy hónapig szellőztessük. Persze a kezelést csak akkor végezhetjük magunk, ha vizsgázott
gázmesterek vagyunk. Minél szárazabb a talaj, annál sikeresebb a talajfertőtlenítés.  

Rosellinia necatrix

Rozelliniás gyökérpenész. Ivartalan formájának neve Dematophora necatrix. A világ minden gyümölcs- és szőlőtermesztő
vidékén gyakori gyökérpenész. Megél az összes csonthéjas gyümölcsfa gyökerén, továbbá az almástermésűeken és a
bogyósokon is, beleértve a szamócát is. Lágyszárú növényeket is pusztít, lucernát, babot, borsót, burgonyát, répát.
Magyarországon 1895 óta ismert, a diófákon súlyos gyökérpusztulást okozhat.

A gomba jelenlétének tünetei a csökkent növekedés, a sárguló levélzet. Fiatal fákon gyakoribb. Jellemző tünet, hogy a
megtámadott fa nem hajt gyökérsarjakat. A gomba a gyökérzet megtekintésével azonosítható. A beteg gyökéren nincsenek
gyökérszőrök. A vastagabb gyökerek kérge leváló és sötét színű. Nedves körülmények között fehér, pelyhes micéliumbevonat
látható. A talaj száradásával a micélium szürkül, barnul, később drótszerűvé válik. A kórokozó a fertőzött növényi
maradványokon 8-10 évig is képes fennmaradni. Nedvesség és magas talajhőmérséklet segíti a terjedését.

A gomba a diócsemetére a faiskolában is kerülhet, ezen kívül a másik terjedési módja a korábbi dióültetvény újratelepítése,
illetve erdő utáni diótelepítés. A harmadik pedig a fertőzött trágya vagy komposzt. Tehát: ne vásároljunk penészes gyökerű
diócsemetét, illetve a diótelepítést új helyen végezzük.

A rozellíniáról nem találtam diós képet, de almafán így néz ki a kártétele: 

 

Roesleria pallida



Szegecsfejű gyökérgomba

Hasonló kárt okoz, mint a gyökérpenész, a szegecsfejű gyökérgomba esetében is ajánlott a fertőzésmentes területre történő
diótelepítés.  

Phytophtora cinnamoni

És egyéb fitoftóra fajok (P. cactorum, P. citricola P. citrophthora, P. cryptogea, P. drechsleri, P.
megasperma, P. nicotinae, P. parasitica). Ezeket mind megtalálták a diófában. A fitoftóra-gombákat
Amerikában a legveszélyesebb gombakártevők között említik.

Ezek a gyakori, sok helyen előforduló gombák gyökérrothadást okoznak a diófa gyökerén.

A következő képen ugyan nem közönséges, hanem feketedió csemeték láthatók, de a fitoftóra tünetei
jellemzők. 

A fitoftóra a dió gyökerén élősködő polifág gomba. Főleg csemetekerti kártevő, a diócsemeték gyökerén lévő penész-szerű
bevonatról ismerhető fel.

A savanyú kémhatású talajokon fordul elő. Nedves, vizenyős, egyben meleg időben erősebb a fellépése. Azt ajánlják, kerüljük
azokat a talajokat, ahol a diógyökeret fulladásveszély érheti. 



A gyökereken sérült, elszáradt foltokat okoz, súlyosabb esetben a gyökerek
elhalnak. A fertőzés képes a gyökérnyakba felterjedni, a törzs alján elszíneződés
jelentkezik, ekkor törzspusztulást, az egész csemete pusztulását okozhatja.
Ajánlatos, hogy ültetéskor az oltás helye a talajfelszín fölé kerüljön, így a talajlakó
gombák a törzset nem, csak a gyökeret támadhatják.

Kártétele a feketedió gyökerén:

Jellemző tünet még a csemete növekedésének visszamaradása, a korai levélhullás.

A gomba fejlődésének a 25-26 C°-os meleg a legkedvezőbb.

A fertőzött területen nem ajánlatos a csemetenevelést tovább folytatni. Segíthet a
fertőzött csemete-állományon, ha a csemeték tövénél megbontjuk a földet,
levegőztetünk a gyökerek indulásának helyén.

Meg kell jegyezni, a fitoftóra-gombák nemcsak a gyökérzet, hanem a korona
kártevői is. Amíg a gyökerek a talajból kapják a gombafertőzést, a levélzet a
levegőből, és a leveleken keresztül jutnak el a gombafonalak a fás részekbe. A
levelek sárgulnak, aprók, ritkák maradnak, hullanak, a fa visszamarad a
fejlődésben, és idővel elpusztul. A védekezésre nem sok esély van.

Fitoftóra-kár közönséges dión: 

 

Fás részek gombái

A diófa fás részeit igen sok gomba támadja. A következő képen viszont zuzmó látható a diófa kérgén, ami semmilyen káros
hatással nincs a diófára, csak ott telepedett meg, a fából nem szív tápanyagot. Ha viszont túl sok van belőle, a túl párás,
gombásító mikroklímát jelzi. Egyébként csak szilárd aljzatnak használja a diófát. A zuzmó a diófán szerintem azt is jelzi,
hogy a fa nem volt gombaölőszerrel permetezve.



 

Szóval, ott tartottam, hogy a diófa fás részeit igen sok gomba támadja. Nemcsak támadja, hanem jól meg is él benne. Belülről
fogyasztja a diófát, aminek a vége a fa pusztulása lehet. 



Sokszor nem is tudunk róla, hogy kedvenc diófánk törzse gombafertőzött. Akkor nagy a meglepetés, amikor a gomba
termőteste is megjelenik. 

A diófa megpróbál védekezni a törzsét belülről károsító farontó gombák ellen. Ha ilyen barna folyást látunk a diófán, farontó
gombára kell gondolnunk. Van olyan szakirodalom, ami ezt a barna folyadékot gyantának mondja, de nem az. De lehet
baktérium, például Brenneria nigrifluens.

A diófa és az őt pusztító gombák közötti küzdelembe úgy avatkozhatunk be, hogy a diófa jó erőben, jó egészségi állapotban



tartásával képessé tesszük arra, hogy saját életerejével, ellenállóképességével győzze le a gombákat. Elégítsük ki a diófa
tápanyag- és vízigényét, magyarul etessük és itassuk a diófát. Még érthetőbben: ha a talajban a kellő makro- és mikroelem-
mennyiség nem áll rendelkezésre, akkor műtrágyázzunk, és ha a diófa vízigényének megfelelő csapadék nem hull le, akkor
pedig öntözzünk.

A jó erőben lévő fa begyógyítja a sebet, amin keresztül gombával fertőződött. A farontó gombák életműködéséhez oxigén kell.
Ha a fa begyógyította a sebet, megszűnik a gomba oxigénellátása. A seb begyógyulása után a gombakárból az elpusztult belső
farész a maradandó károsodás, a törzs külső része él tovább, tovább vastagszik, erősödik. 



Az erősen gombakáros törzsű diófa is kiheverheti a károsodást, még az ilyen, hosszú törzsseb esetén is. A következő fa törzse
részben elpusztult, ennek ellenére lombozata tovább élt, fejlődött, a törzs mintegy felének szállító-szövetei kellő tápanyag-
mennyiséget szállítottak a gyökerekből a lombozatba és vissza. Lassan gyógyul befele a törzs, talán néhány éven belül be is
növi a pusztulást. Ha nem, maga a diófa gondoskodott a károsodás túléléséről, egy erős tősarjjal. 

A gombakáros törzs mindenképpen gyengébb, mint a mellette kitört fiatal tősarj. Nagyobb esővel párosuló viharos szélben a
beteg törzs nem bírja a vizes lomb súlyát, és eltörik. Ez esetben egyértelmű, hogy csak a tősarjra számíthatunk, mint leendő
diófára. 



A következő képen farontó gombák által elpusztított diófaág helye látszik. Az odu a fertőzöttséget, a fa fokozatos pusztulását
jelzi. 

Az elhalt, levágott diófaágakat gombák pusztítják tovább. 

 

A gombakár miatt kipusztult diófatörzsön megjelent laskagomba-termőtest: 



Sőt, a gombák a kipusztult diófa tönkjén is élnek, azokat is teljesen elfogyasztják. A következő képen a diófa-károsítónak
már egyáltalán nem nevezhető harmatgomba az elpusztult diófa tönkjén fejlődött ki. 

És, természetesen a laskagomba is, ami nagyon szereti a fatönköket. 



Ültetvényben a farontó gombák terjedését megkönnyíti a fák közelsége. Amikor a talajon időleges vízborítás alakul ki, a
gomba könnyen átterjed a beteg fáról az egészségesre.  

Fuzárium fajok

Amerikában veszélyesnek tartott, intenzíven kutatott gombák. A fás részeket is támadják.

A Fuzárium-gombák által okozott károkat mindannyian jól ismerjük például a paradicsomról. De
sok más növényt is károsítanak. A fuzáriumos kártétel kutatása, a fuzárium elleni védekezés a
dió esetében még fehér folt. 



Fuzáriumos pusztulás hazai dióültetvényben:

A diófa fuzáriumos károsodásával még senki se foglalkozott, erről a kérdésről publikáció
még nem jelent meg. Amerikából is csak a feketediót károsító fuzárium rajza és fényképe
érkezett meg.

Tapasztalataim alapján magam úgy gondolom, a fuzáriumos fertőzést a diófa a lombozatán
keresztül kapja. A fuzárium a fa törzsének szállító edény-nyalábjait teszi tönkre, aminek
következtében a gyökér által felszívott tápanyagok nem jutnak fel a koronába. A fa töve
körül 6-8 tősarj indul gyors növekedésnek, és eközben a lombozat egyszerre sárgul,
egyszerre szárad el, a fa egész törzse kiszárad, miközben a tősarjak gyorsan növekszenek.
Ez a törzs- és lombpusztulás tavasztól őszig bármikor bekövetkezhet, és nincs összefüggés a
diófa termőhelye és a pusztulás között. A fertőzés helyileg nem lokalizálódik, nagyobb
területű dióültetvényben elszórtan egy évben a fák 1-2 %-át is károsíthatja.

Valószínűnek tartom, hogy a vegyszermentes, ökológiai termesztésben a fák fertőzöttsége
nagyobb fokú, mint a hagyományos dióültetvényekben, ahol a gombabetegségek ellen
rendszeres permetezésekkel védekeznek.

Kilencedik évében fuzárium miatt kipusztult diófa törzscsonkja és tősarja: 

Jellemző fuzáriumos pusztulás: 



A fuzárium fajok a dió termését is károsítják, erről később, a termés betegségeinél.  

Phomopsis sp.

Igen sok Phomopsis-faj léphet fel diókárosítóként. Ivartalan alakját Diaporthe eres-nek nevezik. Másik elnevezésük tehát
Diaporthe. Eddig kutatók kb. 800 Phomposis fajt írtak le, amelyek közül kb. 60 faj okoz növényi betegséget. A fajok
rendszerezése még várat magára, igen hasonlóak.

Ezeket a gombákat gyengültségi parazitáknak tartották, újabban primér kórokozóként említik. De fenntartják, hogy egyben
szaprofita jellegűek is.

Igen sokféle tünetet produkál, a legveszélyesebb az, hogy az ágak és a kéreg elhalását okozza. A diófa kérgén nekrózisos
sebet okoz. Kezdetben hosszúkás, barna kéregfoltok látszanak az ágakon és a vesszőkön, amely foltok fokozatosan nőnek,
szélük gyakran vörösbarna színű, később itt a fa kisebesedik. 



Diófaiskolában sötétvörösen elhaló, szakadó szélű kéreg mutatja a károsítását. 2003-ban a Phomopsis juglandina erős
fertőzését, kártételét figyelték meg egy Budapesthez közeli diófa-iskolában. Az oltás helyénél vagy közelében a nem tökéletes
forradás vagy sebzés nyithatott kaput a fertőzésnek.

A fomopszisz a diótermést is megtámadhatja, magbél penészedést okozhat. Jégverés után pedig burokfeketedést, mert ahol a
sebzés miatt elhal a dióburok szövete, a gomba megtalálja táptalaját.

Főleg ez a gomba felelős a hajtásvég pusztulásáért is. A hajtásvégen a rügyekből mindenhol próbál a fa kitörni, de a gomba
mindenhol elpusztítja. A vesszőket is károsítja, korai ágelhalást okoz.

Idős fákon koronaritkulást, sárgulást, koronapusztulást okoz, főleg szárazabb években. A törzsön pedig kátrányos foltokat.

Phomopsziszos ágelhalás kaliforniai, Tulare diósövényeken: 

Ritka kártételről volt szó ez esetben. Szakértők így írták le a tüneteket: "1–5 cm hosszúságú, besüppedő nekrotikus foltok
vannak. Egyes egyedeken hasonló foltok 1–3 cm-rel az oltás helye felett alakultak ki. Az elhalt héjkéreg felületén szabad
szemmel is látható, a szövetbe ágyazódva képződő 1–2 mm-es gombatermőképletek voltak. Az elhalt kéregszövetet
érintőlegesen átvágva, annak vágott felületén fekete vonalas rajzolat utalt a szöveti nekrózist feltehetôen okozó gomba
szöveten belüli terjedésére. E bélyeg különösen gyakori és jellemzô a Phomopsis fajok okozta háncsszöveti nekrózisokra. A
nekrózis gyakran a faszövetre is kiterjedt, a bélszövet ilyen esetben barnára színeződött."

A diófa fertőzött felületein a gomba piknídiumokat fejleszt, ezek apróbb kidudorodások. A piknídiumokból
fehér, sárgásfehér tömegben tódulnak ki a konídiumok, kacs módjára tekeregve. A konídiumok kétfélék, az
egysejtűek oválisak (alfa típus), a többsejtűek (béta típus) fonálszerűek, görbültek.

A diófán telel, az elhalt vesszőkben, és a fán maradt termésmaradványokban.

A fiatalabb és az érőfélben lévő termésen is megjelenik. (ld. még a BAN tünetegyüttes tárgyalásánál). Az 1-2
cm-es fertőzött zöld dió sötétbarnára színeződik és lehull. Az idősebb diót fertőzve a zöld burkon és a termés
csonthéján egyaránt foltokat hagy, és másodlagos károsodásként a csonthéjon áthatolva a dióbél is



megpenészedik.

Mivel a gomba ellen a hozzáértő szakértők még nem dolgoztak ki védekezési lehetőséget,
a gyakorló diósgazdának a fertőzött ágak levágása és a sebkezelés marad védekezési
lehetőségként. Ajánlják a fán maradt kopáncsok eltávolítását is, dehát ember legyen, aki
ezt egy nagy diófán meg tudja valósítani. Csemetekertben a szemremetszés helyének
sebkezelése a védelem.

A Phomopsis-gombák közül a Phomopsis juglandina a diófa leromlásának egyik
tényezője. Nemcsak gyengültségi parazita, hanem gyengítő is. Mivel a Phomopsis
gyengültségi parazita, a fő védelmet a diófák jó egészségi és erőállapota jelenti. Ha az

megvan, más nem is kell. Feltételezik egyébként, hogy az egyéb betegségek ellen alkalmazott tavaszi rezes permetezés segít a
fomopszisz ellen is.  

Botryosphaeria dothidea

Ivartalan alakját fusicoccum-nak hívják. A mérsékelt égöv alatt 4-500 gazdanövénye van. Kaliforniában korábban is
ismerték, itthon újabban Vajna László foglalkozott vele.

Fás részek, vesszők, ágak gombakártevője. A fák rákosodását, leromlását okozza, és a fertőzés a dióra is kiterjed, ahol a
xanthomonaszhoz hasonló rothadás tapasztalható. A dióbél előbb szürkül, később fehér lepedék lepi be.

De fordítva is mondják, a termésből kiindulva terjed a hajtásra, vesszőre. A fa szöveteiben úgy terjed, hogy enzimekkel
lebontja a sejtfalat. 

 

A gomba termőtestjei fehér kéreg-kidudorodásban jelentkeznek, amelyek felszakadás után fekete színűek. 

További fekete termőtestek: 



 

A phomopszisszal társulva ágelhalást okozhat. A két gombafaj együttes kártétele Howard fajtájú diósövényen: 

 

De önmagában, phomopszisz nélkül is. A Botryosphaeria jelenlétére a korona átlátszóvá válásából gondolhatunk. 



 

Phoma juglandina

A Phoma kártétele a Phomopsis-éhoz hasonló. Főleg gyengültségi, másodlagos kórokozó, és elhalt növényi részeken is
megtelepszik.

Felületi kéregelhalást okoz. Kártétele nem olyan súlyos, mint a fomopsziszé. A kéregelhalás rendszerint csak részleges.

Védekezni hasonlóan lehet, - illetve nem lehet, - mint a fomopszisz ellen.

Termesztői megfigyelés (Gara Miklós), hogy valószínűleg Phomás és Phomopsziszos fertőzés állhat sok terméshullás mögött
is, szemben az eddig gyanított xanthomonaszos bakteriózissal.  

Citospóra fajok

A Cytospora fajok (C. juglandina, a C. leucosperma és a C. albiceps) kéreg- és ágelhalást, esetleg rákos sebeket okoznak.

Jelenlétüket kis fekete kiemelkedések jelzik a hajtásokon, ágakon. Ezek alatt a kiemelkedések alatt találhatók a gomba
piknídiumai, amelyek a farészbe besüllyednek.

A gomba a háncsrészben él, és évről évre növekvő mértékben károsítja. Az elhalt ágrészekre is átterjed.

Ellenük is a beteg részek lemetszésével és elégetésével lehet elsősorban védekezni. A télvégi lemosó permetezésről
feltételezik, hogy a citospórát is pusztítja.

Ha diófáink jó erőben vannak, remélhetjük, hogy jobban ellenállnak a citospórának.  

Nectria galligena



Nektriás ágrák. A gomba ivartalan formájának neve Cylindrocarpon mali. A gomba az
1800-as évek közepétől ismert Európa gyümölcsöseiben. A réztartalmú szerekkel végzett
permetezések eredményeként visszaszorult. Újabban a szerves hatóanyagú rézpótló szerek
terjedésével a Nectria is újból terjed. Csapadékosabb, hűvösebb vidékeken jelentősebb a
károsítása. A dión kívül még inkább a feketedióra, de az almára és a körtére is veszélyes.

A Nectria sebparazita. A vesszőket, az ágakat és a törzset károsítja. A
fertőzés körül a háncsrész elhal. Ha az elhalt rész kidudorodik és nem
szakad fel, zárt rákról beszélünk. Ha az elhalt részen ellipszis alakú
besüppedt barna foltok keletkeznek, majd felrepednek és leválnak,
nyílt ráknak mondjuk. Ilyenkor a seb sötétbarna lesz, fokozatosan
növekszik. A rákos sebek egyre nagyobbak lesznek. A betegség több év
alatt hatalmasodik el.

Védekezni a sebfelületek kezelésével, lezárásával lehet, valamint a
lemetszett vesszők, ágak elégetésével. Ezek preventív eljárások.
Vegyszerrel pedig réztartalmú permetezéssel. Különösen hatásos egy
késő őszi permetezés, amikor a hűvös időben a gomba még aktívan

fertőz. De koratavasszal is ismételjük meg. 

Rákos seb a diófán: 

 

Nectria cinnabarina



Vörösszemölcsös ágelhalás vagy ágszáradás. A gomba ivartalan alakjának neve
Tubercularia vulgaris. Igen gyakori kórokozó, más gyümölcsfákon is. A vesszőkön,
ágakon vörösesbarna színű sztrómákat fejleszt. A Nectria galligena-val szemben
nem alakulnak ki rákos sebek, hanem a fertőzött ágrész gyorsan elhal.

A jellegzetes vörösbarna ivaros termőképletek ősszel alakulnak ki. Igen gyakori,
hogy a lemetszett, a fa alatt maradt vesszőkön is. A tavaszi esővel csapódnak ki, a
széllel jutnak el a spórák a diófa sebeihez.

Szerintem mindenki látott már lemetszett, elhalt gyümölcsfavesszőkön nektriás
sztrómákat. 

A sztróma közelről: 

Úgy védekezhetünk ellene, mint a Nectria galligena ellen, hogy a fertőzött, beteg ágrészeket gyorsan eltávolítjuk, elégetjük, a
sebeket pedig lekezeljük.

Mint annyi más gombafertőzés esetén, a vörösszemölcsös ágszáradás esetén is igaz, hogy a gnomónia elleni védekezés egyben
a nektria ellen is védelmet biztosít.

És ne feledkezzünk meg arról, hogy a betegség legjobb megelőzési módszere a diófák jó erőállapotban tartása, a jó víz- és
tápanyagellátás.  

Taplók



A diófán több mint húszféle taplógomba él
jól. Országos felvételezés még nem történt
a diófát károsító taplógombákról, egy
Tiszakóródon és Kölcsén elvégzett
felvételezés szerint a lepketapló és a
bükkfatapló volt a leggyakoribb. A
dunántúli dióültetvények - mondhatni
mindegyik - pisztricgombával fertőzöttek.

Korábban az volt az uralkodó vélemény,
hogy a taplók másodlagos fertőzést
okoznak, vagyis ahol a diófa környezeti
hatások vagy egyéb fertőzések miatt
legyengül, nyílik tere a taplók fertőzésének,
amelyek tovább gyengítik, belülről eszik a
diófát, több éven át. Közben a fa terem is,
kívülről nem látszik a taplókártétel, és
egyszer csak kívül is megjelennek a
taplógombák, és attól kezdve a fának már
nem sok ideje van hátra. 

Más, újabb vélemény szerint pl. a pisztricgomba elsődleges kórokozó, nem kell számára segítség, hogy fertőzzön. Azt
mondják, a csapadékosabb klíma kedvezőbb számára. Az biztos, hogy akkor járunk el helyesen, ha diófáinkat igyekszünk jó
erőben tartani, életfeltételeiket - víz, tápanyag, stb. - megadni, hogy legyen erejük a fertőzéseknek ellenállni, például sebeiket
- amelyek elkerülhetetlenül keletkeznek minden fán - gyorsan behegeszteni, ezzel is a fertőzés kapuját bezárni. A farontó
gombák élettevékenységéhez ugyanis oxigén kell. Ha a diófa időben be tudja nőni a sebet, akkor az addig élt és kifejlődött
taplógomba belül elpusztul, és csak a gombakáros belső faanyag mutatja, hogy baj volt.

Pisztricgomba (Polyporus squamosus) diófán: 



Inonotus hispidus nevű taplógomba diófán: 

Gombaspóra mindenhol van. Védekezni, küzdeni ellene reménytelen. Ha a fán seb keletkezik, és ha a fa nincs jó
erőállapotban, ellenállóképessége gyenge, a fertőzés biztos. 



Taplógomba kártétele: 



Farontó gomba termőteste diófa tönkjén: 

További, diófarontó taplógombaként jön még számításba a pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum), a bükkfatapló (Fomes
fomentarius), a lepketapló (Trametes versicolor), a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és a közönséges hasadt lemezű
gomba (Schizophyllum commune) is.

Rákos daganat idős diófán, amelyen már a taplógomba termőteste is megjelent:

 



 

Diplodia juglandis

Levélen - és termésen - az emberre is toxikus hatású lehet.

És van még további 4-5 ismert gomba. Sok hajtásfeketedésből még nem tudták a kutatók az ismert károsító gombákat
kitenyészteni, ez azt jelenti, hogy eddig még meg nem határozott gombák is károsítanak.

Amerikában például a diófák ágait károsítja, pusztítja a Hendersonula toruloidea gomba is.

Gyökérpenészt, gyökérrothadást okoz a Phymatotrichopsis omnivora (= Phymatotrichum omnivorum).

Ismert diókárosító gombák még: Acremonium fajok, Ascochyta juglandis, Nectria radicicola, Cylindrocarpon fajok, pl. C.
destructans (= C. radicicola), Exophiala fajok, Melanconis chartusiana, Melanconium juglandinum, Phialophora fajok. És
még sokan mások.

Megemlítik még a kéregszáradást okozó Melanthoma juglandis-t is, ami gyengeségi parazita, de az irodalomban nem találni
nyomát.

Több esetben hazai kutatók se tudják beazonosítani a diófát pusztító gombákat. Létezik például olyan kártétel, hogy a
gyökértől kiindulva a koronáig a fa egész fabele korhad. Legyengült diófákra jellemző. Ez is gombakártétel, de még
azonosítatlan. Nem fitoftóra. De verticillium vagy rozellínia lehet.

 

 

Levélzet és termés gombái

A levélzet gombabetegségeinek a párás, ködös időjárás kedvez. 



 

Gnomonia leptostyla

(Gnomóniás levél- és gyümölcsfoltosság)

A gnomónia nemcsak a közönséges diónak, hanem az összes Juglans diónak kórokozója, világszerte. Nálunk szinte
állandóan előfordul, és súlyos károkat okozhat. Ezért ennek az oldalnak a hátteréül is a gnomónia-konídiumok fényképét
választottam.

Ivartalan alakját hívják Marssoninia juglandis-nak.

(Mint azt tudjuk, a gombák életük túlnyomó részében haploid - egyszeres
kromoszómaszámú - élőlények. A gombafonalak jellemzően haploid sejtekből
állnak. A gombafonalak lefűződése során keletkeznek az ivartalan szaporodást

véghezvivő - egy vagy több sejtből álló, jellemző alakú - konídiumok, amelyekből ivartalan úton új
egyedek fejlődnek. Vannak hím- és nőnemű gombaegyedek. Ahol gombafonalaik találkoznak, sejt-
összeolvadás, kromoszóma-szám duplázódás történik, diploid szaporítótest fejlődik, ha a körülmények is úgy akarják.

A dupla kromoszómaszámú, rövid ideig élő gombaegyed az ivaros szaporodás terméke. A gomba nem közvetlenül
sokszorozza meg magát, hanem kromoszómaszám-felező szaporodással hoz létre olyan sejteket, amelyekből a későbbiekben
a már egyszeres kromoszómaszámú spóra képződik.

A gombaspóra tehát közvetlenül ivartalan sejtosztódás terméke, de áttételesen mégis ivaros szaporodásból létrejött
szaporítósejt, ami - közvetlenül a megfelelő táptalajra kerülve - új gombaegyeddé fejlődik. Így a gomba ivaros és ivartalan
alakjai nem hasonlítanak egymásra.)

A gnomónia életciklusa a Grenoble-vidéki francia kutatóintézet rajza alapján: 



A gnomónia leginkább a lehullott leveleken és a lehullott vagy a fán maradt diókopáncsokon, terméskocsányokon telel át,
tavaszig szaprofita életmódot folytat, vagyis a lomb és a burok anyagain él, azokat bontja el. Ezeken található tavasszal,
ahonnan márciustól júniusig - amíg a tavalyi levél egyáltalán megtalálható, - egy kis csapadék hatására kiszórja spóráit. A
spórák a lehullott lombon kifejlődő peritéciumokban termelődnek. A peritéciumok szabad szemmel is látható, hosszú nyaki
résszel ellátott képződmények, nyolcasával képződő aszkuszaikban aszkospórákat fejlesztenek. Ez a gomba ivaros alakja.

Az aszkospórák kétsejtűek, igen könnyűek, gyakorlatilag súlytalanok, igen nagy számúak, így a légáramlattal bárhová
eljuthatnak, és ahol tavasszal a dió levelére, zöld hajtására, terméskezdeményére érnek, azonnal fertőznek, a védőszövetet,
kutikulát áttörve néhány mm-es, foltszerű elszíneződéseket produkálnak. Ez az elsődleges fertőzés.

A foltokon (a leveleken, a fonákon) 5-6 hét után kifejlődnek az acervuluszok (konídiumtelepek). A bennük képződő 2-3 sejtű,
ivartalan úton létrejött, kifli alakú konídiumok nedves körülmények között kiszabadulnak, és újabb fertőzéseket hoznak
létre. A levélen, a levélnyélen, a fiatal hajtáson. A konídiumok mérete 20-30x5-6 mikrométer. Ez a másodlagos fertőzés.
Egészen a vegetációs idő végéig fertőzhetnek, 15-21 C° közti hőmérsékleten, nedves körülmények között.

A levélfertőzés lefolyása: 

   

A gombafertőzés a xanthomonaszos baktériumos fertőzéstől a levélen jelentkező sötétbarna, sokszög alakú foltokról
különböztethető meg. (Mielőtt a jellemző sötétbarna foltok megjelennek, sárgásak a foltok.) A foltok szegélye barna, közepe
világosabb barna, közepük később kiszürkül. 



A foltok közelről: 



A levélfoltok nagyobb mértékű terjedése a levél sárgulását, csavarodását, korai, júliusi-augusztusi hullását okozza. Ősszel a
beteg levelek előbb hullanak. 

A diófa hajtásán jelentkező fertőzés ovális, barna szegélyű foltokban látható. A foltok kissé besüppednek.

A gomba fertőzése áprilisban a legnagyobb, de júniusig is elhúzódik. A spórák kiszóródásának, terjedésének és csírázásának
egyaránt az esős idő kedvez. Hűvös időben is jól fejlődik a gomba, a spórák csíratömlői könnyebben hatolnak a lágy, zöld
növényi részekbe. A gnomónia számára az optimális hőmérséklet 26 C°. Egyaránt támadják a leveleket, levélnyeleket, a friss
zöld hajtást, valamint a termést. 



A dió termésén enyhén besüppedő, sötétbarna színű foltokat okoz a fertőzés. A
baktériumos fertőzéssel szemben a betegség nem hatol a csonthéjba. Erős fertőzés esetén
a dió burkán nagyobbak a foltok, szabálytalan alakúak, szárazak, a burok felszíne
repedezett. A termés méretének csökkenése és gyümölcshullás lehet a vége.

Gnomónia a gyümölcsön: 

Gyümölcsmúmia: 



A gnomóniafertőzés gyengíti a diófát. A tenyészidőszak vége felé a fa nehezebben tud a télre készülni, fagyérzékenysége nő. A
fák gyengesége miatt a következő évi termés mennyisége is csökken. De közvetlenül nem veszélyezteti a diófa életét.

A diófajták gnomónia elleni rezisztenciája a legnagyobb különbségeket mutatja, és ez a tulajdonság is jellemző a fajtára. A
jobb fajtaleírásokban utalnak a fajta gnomónia-fogékonyságára, vagy rezisztenciájára. Az Érden nemesített hazai fajták
ellenállósága elfogadhatónak mondható, ennek ellenére a gnomónia a hazai termelőknek is állandó problémája. A magonc-
diók a gnomónia iránti fogékonyságban, vagy az azzal szembeni ellenállóságban a legnagyobb különbségeket mutatják.

Abban viszont egységesek a diófajták, hogy jobb erőnlét (tápanyag- és vízellátás) mellett ellenállóbbak.

A párás mikroklímájú dióskertben nagyobb kártétellel kell számolni. Ezért megelőző védekezést jelent a diófák ritkító
metszése. Nem szabad eltűrni, hogy a sűrű állományban párás mikroklíma alakuljon ki.

Ha párás a mikroklíma, tavasszal az aszkospórák csíráznak. Francia kutatók ebből a tényből kiindulva azzal is
próbálkoztak, hogy tavasszal, a diólevelek kibomlása előtt adagolt öntözéssel korai csírázásra ösztönözzék az aszkospórákat,
amíg még nincs diólevél.

Megelőző jellegű védekezést jelent az is, ha jellemzően ködös vidékeken kerüljük a tavasszal gyorsan felmelegedő talajokat
(laza homoktalajokat) diótelepítéskor. Ezeken a talajokon a lehullott levélen telelt aszkospórák csírázásához hamarabb
kialakul a szükséges 15 C°-os meleg. Pont a kibomló rügyekből fejlődő levélkezdemények a legveszélyeztetettebbek.

Ősszel és télen a fertőzött lombot fagyos állapotban történő szárzúzós összetöréssel és talajba forgatással semmisíthetjük
meg. Meggyorsítjuk a levelek lebomlását, a korokozó pusztulását, és a talaj szervesanyagtartalmát is növeljük ezzel az
eljárással. Persze, ehhez a diófalevelet előbb lombfúvóval ki kell fújni a sorokból.

Védekezni - a fajtaválasztáson, a megelőzésen, a fertőzött őszi lombozat megsemmisítésén, fertőtlenítésén kívül - áprilistól a
vegetációs idő végéig többszöri rezes permetezéssel lehet, de tudjunk róla, hogy a réztartalmú szerek csak a továbbterjedést
gátolják, igazából nem gyógyítanak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nem hatásosak. A tavaszi első permetezést akkor érdemes
megejteni, amikor a kibomló rügyekből már a levelek is megindulnak, mert amíg a rügypikkelyek takarnak, a diófa nem
fogékony a gnomóniára.

A réztartalmú szereken kívül más, szerves hatóanyagú szerek széles skálája jobb lehet. (Más kérdés, hogy ezek közül mi van
a dióra engedélyezve.)

A permetezéseket, ha időben előre meg is terveztük, célszerű a valóságban úgy ütemezni, hogy minden eső után 3 napon belül
megtörténjen. A permetezést követő öt napig védettnek tekinthetjük a diófákat. Azok a hazai diós gazdaságok, amelyek a
gnomónia ellen komolyan, hatásosan akarnak védekezni, júliussal bezárólag hétszer is permeteznek. Francia kutatók az évi
két permetezésnél többet már károsnak tartanak, mert a rezes szerek a hasznos rovarokra, pl. ragadozó atkákra károsak
lehetnek.

A védekezést leginkább a permetezés technikája is korlátozza, mert a fák nagysága és gyakran sűrű lombozata a
hagyományos axiál permetezőgépek hatástalanságát bizonyíthatja be.

Fertőzéses években már ősszel megkezdhetjük a következő évi vegyszeres védekezést a gnomónia ellen. Lombhullás előtt
benomil hatóanyaggal, lombhullás után pedig sárgaméreg-tartalmú szerek bőséges lémennyiséggel való kijuttatásával a
kórokozó áttelelését megakadályozhatjuk.

Mint említettem, más dióféléknek is komoly károsítója a gnomónia. Három kép a feketedió gnomóniás megbetegedéséről: 

  
 



Mikrosztrómás levélfoltosság

A gomba bár Amerika és Európa több országában előfordul, csak ivartalan alakját ismerik, Microstroma juglandis néven. A
Juglans, de még inkább a Carya nemzetség diófáin fordul elő, Magyarországon is leírták már, de életciklusa még nem ismert
teljesen.

A levél fonákán, a levélerek mentén 2-3 mm-nyi foltok jelentkeznek. Elliptikusak, néha szögletesek, világos sárgászöld
színűek. A levél színén pedig sárgászöld elszíneződés látható. A levelek elhalnak, a foltok felületén fehér konidium-gyep
jelenik meg.

Újabb kutatások szerint a fehér foltokat nem konídiumok, hanem exobazídiumok képezik, és ezért a mikrosztróma-gombát
rendszertanilag áthelyezték a konídiumos gombák közül a bazídiumos gombák közé, de ez a körülmény a gyakorló
diósgazdát nem szabad, hogy nagyon zavarja.

Mikrosztrómás levélfoltosság a diólevél színén és fonákán:

 

 



A gomba a talajra hullott, fertőzött levelekből tavasszal fertőz, a szél és a csapadék segítségével jut a fiatal levelekre. A
tünetek nyár elején jelennek meg, meleg, fülledt időjárás esetén. Erős fertőzéskor levélhullás lehetséges.

Száraz években nem szokott fellépni.

Védekezni a gnomóniához hasonlóan lehet ellene, illetve pontosabb, ha úgy mondjuk, a gnomónia elleni védekezés egyben
megoldja a mikrosztrómás foltosság elleni védekezést is.  

Pestalitiopsis guepinii

A levélzet gombabetegségeit zárjuk egy olyan konídiumos gombával, amelyiket nálunk még nem írtak le, de török
növényvédők (Karaca és Erper) már felfigyeltek rá. Törökország pedig - a madárinfluenza mindennapos tévés közvetítéséből
is tudjuk - vészes közelségben van. 

 

Konídiumai mikroszkóp alatt feketés, harántirányú válaszfalakról ismerhetők fel. A konídiumokat tartalmazó vízzel
permetezett fiatal diócsemetéken a gomba erősen párás, meleg körülmények között 12-15 nap alatt szemmel látható
megbetegedést okozott a diólevélen. A levelek megbarnultak, elhaltak, belőlük a konídiumok kitenyészthetők voltak.

Örömömre szolgál, hogy tisztelt növényvédő Kollégámnak én hívhattam fel elsőként a figyelmét erre a levélzetkárosító
gombára. Most már áttérhetünk a diótermés gombáira.  

Alternaria nucis



Penészgomba. Amikor az apró zölddión megtelepszik, azt károsítja, akkor az a kártétel a BAN tünetegyüttesnek nevezett
betegségben jelentkezik.

Életmódját illetően félszaprofitonként jellemzik. A diófán is áttelel, az elhalt vesszőkön, a fán maradt beteg termésekben.

Ez a gomba magtári kártevő is, a dió tárolása során is fertőz, él, táplálkozik, ami még nem is lenne
nagy baj, de az emberre - főleg gyerekekre - veszélyes méreganyagot is termel, az aflatoxint. Nedves
körülmények között képes élettevékenységét kifejteni, például ha a diót - dióbelet - hűtőben tároltuk, és
amikor kivettük, a levegő nedvessége kicsapódott rajta.

Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy más penészek is toxikusak lehetnek, nemcsak az
Alternaria. Ilyenek például a Penicillium vagy az Aspergillus fajok, amelyek a szüretkor földre hullott
diót fertőzik.

Az A. nucis és az A. alternata - ez utóbbi nemcsak diót, hanem sok más növényt is fertőz - a dió termésfalán megtelepszik, és
a diót károsítja. Kártételük nem szokott jelentős lenni.

Az Alternaria és egyéb penészek ellen nem szoktak védekezni.  

Ascochyta juglandis

Az aszkohita gombák igen nagyszámúak, a Phoma nemzetséggel közeli rokonok. Közülük az A. juglandis fordul elő a diófa
levelén.

Az aszkohitás levélfoltosság a dión nagy barna foltokban jelentkezik. Ritka.  

Fuzáriumos penészedés

Mint a fuzáriumgombák károsításánál említettem, fuzárium-okozta kár nemcsak a diófa törzsében, hanem termésében is
megjelenik. A fejlődő diótermésen, ekkor beszélünk a BAN tünetegyüttesről, de később is.

A fuzáriumos fertőzöttséget a dióbél foltossága, elszíneződése jelzi. A fertőzés diószüret idején is bekövetkezhet, nedves,
párás körülmények között. Például ha hosszabb ideig fekszik a földön a lerázott, levert, lehullott dió, vagy halomban fülled,
késik a száradása. Ilyenkor a dióbél penészesedik, dohosodik. A csonthéj is elszíneződhet.

A dióbélben két fuzárium-fajt azonosítottak, a F. avenaceum makrokonídiumai vékonyak, hajlítottak,
harántfalakkal tagoltak, a F. semitectum konídiumai pedig hengeresek, mindkét végük felé kihegyesedők,
orsó alakúak, vagy kissé hajlítottak. Ez a különbség köztük, más semmi.

A fuzárium fajok toxinokat is termelnek.

És, mint szó volt róla, a fás részek pusztulását is okozhatják.

Védekezni leginkább gyors szürettel és szárítással lehet ellenük.  

Trichothecium roseum

Rózsaszín penészedés

Elhalt növényi részeken élő penészgomba. A dió különböző részein, leginkább a termésén nedves, nyirkos körülmények
között néhány nap alatt rózsaszín penészbevonatot fejleszt. A dióbél elszíneződik, és ami még nagyobb baj, elveszti jó ízét.

A rózsaszín penész antibiotikumot termelő gombafaj, jelenléte meggátolja más penészek felléptét.

A trichothecium nem igényel növényvédelmi beavatkozást.  

Vermicularia

A dióburkon Vermicularia is megtelepedhet. A baktériumhoz nagyon hasonló foltokat okoz. Nem szokott jelentős lenni, csak
nedves körülmények között.  

Glomerella cingulata

Ivartalan alakja a Colletotrichum gloeosporoides. Sok gazdanövényű gomba. Nálunk még nem jelezték jelenlétét, de Kínában
a gnomóniánál is veszélyesebbnek tartják a dióra. Rügyfakadás előtt kénnel védekeznek ellene. Június-júliusban, még a
nagyobb tünetek előtt rézzel. Később szerves hatóanyagokkal. 



 

BAN tünetegyüttes

A zölddió végében megjelenő apró kerek barna foltokat nevezik angol nyelvű BAN rövidítéssel (Brown Apical Necrosis)
barna csúcsi elhalásnak. A magyar növénykórtani kutatók által használt hivatalos neve: Dió korai gyümölcshullása,
feketedése. 

Nem egyszerű kérdés. Még nagyon sok tanulmányt igényel a növényvédelem tudósaitól. Biztosnak mondható irodalma nincs
ennek a tünetegyüttesnek, ami a diókezdemény virágzás utáni állapotától kezdve, és később, a nyár folyamán is a zölddió
csúcsán mutatkozó barnás foltban jelenik meg, ami aztán a dióba, a fejlődő dióbélbe is beterjed, és a zölddió lehullását
okozza. 

Az kétségtelen, hogy nem köthető egyetlen kórokozóhoz, a betegségben a Xanthomonasz baktérium mellett gombák
(Alternaria, Fuzárium, Phomopsis) is résztvesznek.



A betegség tartósan csapadékos időjárású tavaszokon és nyarakon hatalmasodik el, mint amilyen a 2010-es év is volt. 80 %-
os terméscsökkenést is okoz.

Én is azokkal értek egyet, akik szerint a Xanthomonasz baktérium az elsődleges kórokozó. Számára nem jelent akadályt a
megtermékenyült nővirág, már mint terméskezdemény csúcsi részén a gyenge kutikula szövet áttörése. Ha a körülmények
továbbra is kedvezők maradnak a baktérium számára, nevezetesen a további sok nedvesség magas hőmérséklettel párosul,
maga a baktérium is beterjed a zölddió belsejébe, és ott folyós telepet alkot. A zölddió metszete folyós, a xanthomonaszra
jellemzően sárgásfehér. Állítólag büdös is, de nem mindig. Mivel a xanthomonasz változékonysága elérte azt a fokot, hogy
nem mindig egyformán jelenik meg, a folyékony telep lehet fehér, víztiszta is. 

És még azt is mondják, akikkel egyetértek, hogy az említett három gombafaj másodlagos kórokozóként van jelen. Ami
jelentheti azt, hogy a kár mértékében övék a nagyobb rész. Hogy mikor melyiknek mekkora a részvétele, az sok mindentől
függ, az eddig megjelent irodalmi adatok ebben térnek el leginkább.

A fuzárium lehet elsődleges kórokozó, de az alternáriáról és a fomopsziszról az a vélemény, hogy szaprofiták. Gombafonalaik
nem képesek még a gyenge kutikulát sem áttörni, hanem a baktériumos fertőzésben elpusztult növényi sejteken hatolnak be.
Ami aztán nem gátolja őket abban, hogy a zölddió belsejében a fajukra jellemző pusztítást hajtsák végre.

Meleg éghajlatú diótermesztő vidékeken kutatják leginkább ezt a tünetegyüttest. 2009-ben a Márvány-tengernél volt ilyen
idő, a yalovai kutatóintézet fajtakísérletében így nézett ki a Hartley június közepén, majd július közepén: 

 

De ha az esős nyarak nálunk is rendszeressé válnak, nagyon veszélyes lesz nálunk is.

Védekezni mint a xanthomonasznál és a gombáknál leírtak szerint próbálhatjuk meg. De az eredményre nincs garancia.

Kíváncsian várjuk a tudomány művelőinek további tájékoztatásait. De arra várnunk kell. Mert most nem dolgoznak.
Pihennek, fényképezkednek a téma mediterrán szakértői. 



Magyar kutatót nem látunk közöttük. Ők nem üdülnek a Márvány-tengernél, mint a képen láthatók, ők itthon dolgoznak.

Igen, szó szerint, 2011-ben nagy volumenű vizsgálatot végeztek a BAN tünetegyüttessel kapcsolatban. Mintákat vettek több
termőhelyről, tavasztól őszig. A mintákban elkülönítették a baktériumot a gombáktól, a cukorbontás eltérő, oxidatív vagy
fermentatív módja szerint.

A baktériumot tartalmazó mintákat megerősítésként hiperszenzitív növényekre (dohánylevél és babhüvely) oltották. És az
izolált baktériumokat leoltották zölddiókra. A megszedett zölddiókon megjelölték az oltás helyét, és néhány nap alatt meleg,
párás helyen tartva megállapították a baktérium fertőzőképességét. Még diófajták szerint elkülönítve is. (A módszer Özaktan
török kutatónőé.)

Ez a vizsgálati sor alkalmat adott a xanthomonasz baktérium fertőzőképességének pontosítására, különböző hőmérsékletek
mellett, valamint annak megerősítésére, hogy a jelenleg Magyarországon található xanthomonasz-törzsek semmiben se
különböznek a világ más xanthomonaszaitól, még réz-rezisztencia sem alakult ki, amitől a legnagyobb hazai diótermesztők
már tartottak.

És mi volt az átfogó vizsgálatok végkövetkeztetése? Négyféle. A tünetegyüttest mutató diókban a következő kórokozók
voltak megtalálhatók:

Baktérium és gomba
Csak baktérium
Csak gomba
Egyik sem.

A vizsgálatokba az ország vezető mikológusa, dr. Vajna László is bekapcsolódott, a fellépő károsító gombák meghatározása
céljából. Talált Phomopsis juglandinát, Gnomonia leptostylát, Fusarium lateritiumot, Fusarium solanit, ami úgy vehető észre,
hogy a fekete terméshéjon sárgás spóratokokat fejleszt, továbbá a Botrytis cinereát (szürkepenész), valamint kevésbé
jelentős szaprofitákat: Alternária, Cladosporium, Penicillium, Colletrotrichum. Ez utóbbiakat inkább stressz-patogén
károsítókként jellemezte dr. Vajna László, vagyis akkor károsítanak, ha a diófát valamilyen más baj is éri, nemcsak fertőzés,
hanem a termőhely, fajta, időjárás, agrotechnika sincsenek összhangban.

De a lényeg egy új, terméskárosító gombafaj felfedezése a dión: Botryosphaeria dothidea, aminek ivartalan alakját
Fusicoccum aesculi-nak nevezik. Ezt eddig a dión a világon máshol még nem mutatták ki. Igaz, sok más gazdanövényen már
igen, mert 402 gazdanövényét ismerték eddig. A dió a 403.

Ne bagatellizáljuk el, veszélyes. A zölddióról a kocsányon át a hajtásba, majd tovább, a vesszőbe terjed. Én személy szerint is
neheztelek rá, mert felrúgta könyvem eddigi felosztását, aminek során külön vettem sorra a fás részek gombáit, a zöld
részek, a levélzet és a termés gombáit. Ez a gomba nem tudja, mi a rend.

A diótermésen - ha mesterségesen fertőzik is rá, - teljes elfeketedést tud okozni. És a diófa kapcsolódó részeinek belső
szöveteiben mindenhol jelen van. Sőt. Nemcsak a termés felől fertőzi a hajtást, hanem a hajtás irányából a kocsányon át is a
diót.



Vajna professzor felfedezői érdemeit nem csökkentve meg kell jegyeznünk, hogy a Botryosphaeria gombákat Kaliforniában is
ismerik, mint diókárosítókat. Igaz, nem terméskárosítóként, hanem a fás részek károsítójaként tárgyalják.

Tisztelt diófogyasztó Kollégám, tetszik-e emlékezni, hogy ha sok diót eszik, egyszer-egyszer egy fényesen szürke felületű
dióbél-darabbal találkozik, aminek egyébként az elszíneződésen kívül semmi más baja nincs. Az a Fusicoccum. Erről nem
mutatták ki, hogy méreganyagot termelne, de a felsorolás elején szereplő fuzárium-fajokról köztudott, hogy más növényeken
- búza, stb. - élelmiszer-egészségügyi szempontból kifogásolható méreganyag-termelési tulajdonságokkal bírnak.

Egy szó erejéig térjünk még vissza az alternáriákra. Tisztelt mogyorótermesztő Kollégám a megmondhatója, a mogyorónak
is van a BAN tünetegyütteshez hasonló betegsége, amiben az Alternaria gombák szintén jelen vannak. Úgyhogy ne csak a
diót, a mogyorót is figyeljük.

 

 

Gyökérkártevők

Mottó: 
"Ím egész bélig gyökered kirágták 
A gonosz férgek" 
(Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához)  

Cserebogarak

Májusi cserebogár - Melolontha melolontha

És rokonai: Erdei cserebogár - Melolontha hippocastani, Kalló cserebogár - Polyphylla phullo, Keleti cserebogár - Anoxia
orientalis, Zöld cserebogár - Anomala vitis 

Nézzünk szembe a májusi cserebogárral! 



A májusi cserebogár jelentős kártevő. Lárvája az újonnan telepített diócsemete gyökerét
képes teljesen megenni. Oltványiskolában 1-2 pajor teljesen tönkretesz egy csemetét.
Nagyobb fákon csúcsszáradás jelzi jelenlétét.

Lárvája arról ismerhető fel, hogy a potroha végén két párhuzamos tövise van. Hároméves
fejlődési ideje van, két telet lárva alakban tölt a talajban, a harmadikat pedig kifejlett imágó
alakjában. Legközelebb 2008-ban lesz nagyobb rajzása. Rajzáskor a leveleket is erősen
pusztítja.

Kötött talajokon is előfordul. Bábja: 

Diótelepítéskor figyeljük meg a kiemelt földet. Ha abban m 2-enként 1-2 db csimasz található, akkor talajfertőtlenítést kell
végezni. Forgatásos talajelőkészítés esetén pedig mintagödrök ásásával győződjünk meg a fertőzöttségről.

Az erdei cserebogár kártétele, életmódja, fejlődése azonos a májusi cserebogáréval. 

 

A másik három rokon faj homokos területeken él.

A kalló cserebogárnak csak a lárvája károsít, a kifejlett bogár nem eszi meg a diófa levelét. Ugyanígy a keleti cserebogár is.
Ellenkezőleg a zöld cserebogárnak csak a kifejlett imágója okoz a diófán kárt, levélkártételt. Fejlődési ciklusuk eltér a
májusi cserebogár ciklusától, de ez nem olyan érdekes. 



 

Valamennyi cserebogárfajnál a kifejlett bogarak elleni védekezés a döntő. A rajzás kezdetének megállapítására vannak
módszerek, - hadd ne foglalkozzunk velük, - és a rovarölőszerek nagyobb részére a cserebogarak érzékenyek.  

Nematódák

Más néven fonálférgek.

Pratylenchus vulnus, P. penetrans, P. pratensis, P. crenatus, Heterodera marioni, Cacopaurus pestis, Mesocriconema
xenoplax, Meloidogyne hapla, M. incognita, Xiphinema vuittenezi, X. diversicaudatum.

A dió gyökerében élősködnek, a visszafogják a fiatal diófák növekedését. Az idős fákon csökkentik a termést.

Pratylenchus vulnus: 

Nematódák a dió gyökerében: 



A diógyökér elhalását okozzák: 



Pratylenchus pratensis: 

A vírusos betegségeket is terjesztik egyik fáról (csemetekertben csemetéről) a másikra.

Védekezni úgy lehet ellenük, hogy - különösen erdő vagy gyümölcsös kivágása utáni diótelepítés esetén - a területet 1-2 évig
pihentetjük, vagy pedig vegyszeres talajfertőtlenítést végzünk, ha mintavételkor sok fonálférget találunk. És csak ellenőrzött,
faiskolai csemetét telepítünk.  

Fás részek kártevői

Szűkebb értelemben a diófában előforduló hat farontó rovar tartozik ide, tágabban pedig ide vehetjük a mezei pockot is.  

Nagy farontó lepke

Cossus cossus 



Erről külön regényt - rémregényt - lehetne írni.

Fő élőhelyét a puhafák - fűzfa, nyárfa - jelentik. Erdőben is gyakori.

A dióskertbe a közeli fákról terjed be. Ha az élőhelyét jelentő nyárfasor vagy
fűzfacsoport egyszerre kerül kivágásra, és nincs a közelben alkalmas fa, akkor
magas, keményedő szárú gyomnövényekre is petézik. (Dr. Cseh Mária
megfigyelése).

A lepke - termeténél fogva is - lomha, nem repül messzire. Napközben a diófa
törzsén, ágán - jellemzően alacsonyan - tartózkodik, éjszaka repül. Petéjét a diófa 3-
4-5 éves törzsére, vagy ilyen korú ágaira rakja, leginkább repedésekbe, kéreg alá.

A kikelő lárvát gyakorlatilag nem látni, mert rögtön berágja magát. Járata ferdén
felfelé indul, majd kanyarodik.

A lárva a faanyaggal táplálkozik, az emésztetlen maradékot a bejárati lukon
keresztül a szabadba üríti. Jellemző barnás, fűrészporszerű, morzsalékos ürülékéről
ismerhető fel, ami a luk szélén, vagy a fa tövében is látható. 2-3 évig fejlődik. 

Járata, kártétele: 



  

A fában bábozódik, kikelés után a fehér lepke rövid ideig a luk mellett szárítkozik. Az egész tenyészidőszak során
folyamatosan kelnek és petéznek újabb lepkék.

Permetezéssel gyakorlatilag nem lehet ellene védekezni, rejtett életmódja miatt. Feromoncsapdával a hímek gyéríthetők. A
lárvákat rovarölőszeres vagy benzines fültisztító vatta járatba helyezésével irthatjuk.

Bábja: 

Kifejlett egyede: 



 

Kis farontó lepke

Zeuzera pyrina

 

Az orgonabokor a legjobb élőhely számára, de sokféle fát, bokrot károsít, az almafát is nagyon szereti. Jellemző tünet, hogy a
vesszőkön, a vékonyabb ágakon a bemeneti nyílás körül sötétbarna ürülékcsomót találunk, a fára ragadva. Még barnás
nedvszivárgás is előfordulhat. Legtöbbször akkor venni észre, amikor egy vékonyabb vessző levelei száradni kezdenek.
Ilyenkor általában a vessző alsó részén megtaláljuk a lárva bemeneti nyílását, ahonnan a fa vastagabb ágai felé irányuló
lyukat fúr. A lárva két éves fejlődése során többször is új, vastagabb ágú helyet keres magának.

A vesszőt mindenképpen vágjuk le - legtöbbször úgyis letörik magától, de a lárva járata a fa élő részében marad - a lárva
kikelésének, továbbszaporodásának megakadályozására.



Jellemzően a fiatal fák károsítója. Első éves csemete törzsén károsítva képes az egész fát elpusztítani.

Nagy előny a védekezésben, ha az új telepítésű dióskert almaültetvénytől, orgonabokroktól távol kerül telepítésre. 

 

Cincérek

Elvileg cincérek is károsítják a diófa faanyagát, bár a cincérfélék igen sokféle fán előfordulnak. Amint Barna Tamás
leírásából tudjuk, az Alföldön, közelebbről a Nagykunságban, Kunhegyesen diófacincér (Megopis scabricornis) is látható
mint diófarontó.

A cincéreknek a lárvája él a diófa kérge alatt, és károsítja a fát. Az imágók általában virágok nektárjával, vagy a fák
kicsorgó sebnedvével táplálkoznak. Ez az életmód jellemző a nálunk is közönségesen előforduló bársonyos darázscincérre
(Plagionotus arcuatus) is. 



Sőt, a feketevégű karcsúcincérre (Strangalia laeviscula) is. Amint az előző, ez is megtalálható a dióskertben. 

Könyvem más helyén azt javasoltam, a levéltetveket gyérítő zengőlegyek imágóinak táplálkozása céljából hagyjunk a
dióültetvény mellett egy kis területet, ahol vadvirágok nyílhatnak, és a természet egyensúlya segíthet a diókárosítók ellen.

Most, hogy a cincérek életmódját látjuk, azt ajánlom tisztelt biotermesztő Kollégámnak, gondolkozzon. Mert látjuk, a diófát
károsító rovarokat is segítjük, ha a levéltetűevő rovaroknak kedvezünk.

Szóval, nagyon bonyolult az ökológia, és ezen belül a bio-dió termesztők élete.

A Parmena balteus cincér is bizonyítottan előfordult diófán, a következő kép tanusága szerint is. 



A Ropalopus macropus cincér is többgazdanövényes, tölgyféléken és más lombos fákon is előfordul. 7-14 mm testhosszúságú
bogár, két éves életciklusa van. A kifejlett egyedek április-július között láthatók. 

Közép-Európától a Közel-Keletig, a Kaukázusig, Iránig él. A következő képen látható példányt elhalt diófaágon fényképezték
Dél-Csehországban, Dolní Věstonice falu határában. 



 

Egyéb diófa-rontók

A nagy kéregszú a diófán is előfordul, egészséges fán is, de inkább a legyengült fákon. A szúbogarak március és május között
rajzanak, és tojásaikat a kéreg alá tojják. A fehér lárvák a fakérget rágják. A pici lyukon kívül a fehér színű, fűrészporszerű
rágcsálékról ismerhető fel jelenlétük a fiatal fák törzsén.

Szúkártétel a legyengült, kéreghiányos diófa törzsén: 

Védekezni a rajzó bogarak ellen lehet, valamint a fertőzött ágak lemetszésével. A nyesedéket el kell égetni.

A nyárfadarázsról, a vadgesztenyeszúról és az égerfa díszbogárról egyelőre nem találtam megfelelő információt.

Állítólag a szarvasbogár lárvája is képes hosszú ideig a diófában élni. 

 

Pajzstetvek

Úgy néz ki, távlatban a pajzstetvek fogják a legnagyobb növényvédelmi problémát képviselni a hazai diósokban. A kaliforniai
pajzstetű, de már megjelent testvére, az eperfa-pajzstetű is, a közönséges teknős pajzstetű és a dió teknős pajzstetve. Olajos
készítményekkel - kénnel vagy anélkül - télvégi lemosó permetezéssel lehet bizonyos fokig megelőzni őket. Az a legnagyobb
probléma, hogy magasak a fák, nagy lémennyiség szükséges, és erre a célra nem áll rendelkezésre megfelelő teljesítményű



permetezőgép, és nagy traktor kellene hozzá.  

Kaliforniai pajzstetű

Quadraspidiotus perniciosus. Vagy Diaspidiotus perniciosus

A kaliforniai pajzstetűnek igen sok gazdanövénye van. Diófán akkor szokott előfordulni, ha a közelben almafa van. A diófa
törzsén, vastagabb ágain és vékonyabb hajtásain egyaránt szívogat. A pajzsok mérete 1,7-2,1 mm, a nőstény pajzstetű egész
életét a pajzs alatt tölti, télen is a pajzs alatt telel. Évente két nemzedéke van, a nemzedékek egybefolynak. A hímek májustól
repülnek ki, a második nemzedéket képviselő pajzstetvek július-augusztus hónapokban jelennek meg.

 

Elevenszüléssel szaporodik. A fiatal lárvák a szülői páncél alól június elején és augusztus közepén bújnak elő, ekkor
élénksárga színükről jól felismerhetők, a képen nyíllal jelölve, a második nyíl hímet mutat. Ekkor eredményesen
permetezhetők. 

Ez is Quadraspidiotus pajzstetű: 

 



Kártétele főleg fiatal dióültetvényekben lehet súlyos, ha nagyobb a fertőzés. Ilyenkor a fák legyengülhetnek, el is
pusztulhatnak.

Védekezni a fertőzött ágrészek lemetszésével, valamint tavaszi lemosó permetezéssel szoktak ellene.  

Közönséges teknős pajzstetű

Parthenolecanium corni

Jogosan mondják, hogy közönséges, mert rendkívül sok gazdanövénye van, nem válogatós, de a diót is szereti.

A diófa vékonyabb ágain vehetők észre a közönséges teknős pajzstetű 4 mm magas, ovális, domború pajzsai. Barna színűek,
0,4-0,8 mm hosszúak. Tavasszal a levelekre húzódnak, ott is szívogatnak. Anyagcsere-végtermékük ragadós, mézharmat-
szerű, megfeketedve korompenésznek nevezik. A korompenész a levelet befedi, tehát a teknős pajzstetű rontja a dió
asszimilációs lehetőségeit, gyengül a hajtásnövekedés. A korompenészt a hangyák látogatják, jelenlétük esetén tehát
nemcsak a levéltetvekre, hanem a közönséges teknős pajzstetűre is gondolnunk kell.

Súlyosabb fertőzés esetén lombhullás következhet be, ennek nyomán pedig ágelhalás.

Évente egy nemzedéke van, lárva állapotban telel át. Petével szaporodik, amelyek az anya alatt májustól figyelhetők meg, a
lárvák júniustól kelnek. Ekkor lehet vegyszerrel irtani. A nyári permetezés az almamoly elleni védekezéssel
összekapcsolható.

Kiegészítő megoldás lehet viszonylag fiatal, nem túl magas diófákon a télvégi olajos lemosás, mert ha a pajzstetűt az olajréteg
elzárja a levegőtől, nem tud fejlődni.

Két kép a közönséges teknős pajzstetűről, vesszőn és levélen, igaz, egyik sem diófa, de a pajzstetű felismerhető. 

 
 

Dió teknős pajzstetű

Eulecanium ciliatum

Sok tekintetben a közönséges teknős pajzstetűre vonatkozó megállapítások érvényesek a dió-teknős pajzstetűre is. Pajzsa
olyan, mint a közönséges teknős pajzstetűé, de pajzsán két hosszirányú borda is látható, és jellemző, hogy az ágakra,
vesszőkre keresztirányban szokott elhelyezkedni. Szerencsére ritka faj, de az én diósomban megtalálható.

Dió teknős pajzstetű két levágott vesszőn:



A pajzstetvek ürüléke a levéltetvekéhez hasonló édes, ezért a hangyák látogatják. Amelyik diófán levéltetveket nem látunk, a
hangyajárás viszont feltűnő, egészen biztosan találunk azon pajzstetveket.  

Hajtások kártevői
 

Eperfa-pajzstetű

Pseudaulacaspis pentagona

Négy kép az eperfa-pajzstetűről: 

   

Elég sok gazdanövénye van, a termesztett gyümölcsfélék közül főleg az őszibarackot és a mandulát kedveli. De a diót is. Van
ízlése.

Váratlanul nagyobb létszámban tud megjelenni, főleg ha őszibarackos vagy mandulás van a dióskert közelében. Várható
károsítása a közelben lévő őszibarackfákról előrejelezhető. Legalábbis így volt békeidőben. De világunk felbolydult, már az
eperfa-pajzstetű is levedlette régi szokásait, és ma már nem kell neki őszibarack ahhoz, hogy váratlanul felszaporodjon.

Szokásai mellett lárvabőrét is levedli. Fehér lepedékről ismerhető fel, ami a lárvák levetett lárvabőréből áll. A lepedék - és a
károsítás - a diófa fás és zöld részein egyaránt előfordulhat. Messziről úgy néz ki, mintha meszelve lenne a diófa hajtása,
vesszője, vagy például a lemetszett ágak sebfelületének széle. Közelről pedig vastag fehér lepedék, ami alatt - előfordulhat - át
is telelhet.

Évente két nemzedéke van, az első nemzedék mozgó lárvái május közepétől-június elejétől figyelhetők meg, a második
nemzedék július végétől várható.

Növekvő károsításával számolhatunk. A télvégi lemosó permetezésen kívül a lárvák kikelésekor lehet ellene eredményesen
védekezni. Ez az első és a második nemzedék esetében is 10-10 napot jelent. Előre lehet jelezni a permetezés idejét, ha a
törzsre, ágakra körben ragasztós csíkokat festünk. A vándorló hímeket megfogja, megjelenésükből arra lehet következtetni,
hogy két hét múlva permetezni kell.

Eperfa-pajzstetű fényképe: 



Télen pedig a fertőzött, meszes kinézetű farészeket el kell távolítani. Olyan dióskertet is láttam, hogy az eperfa-pajzstetű csak
bizonyos alacsony, kb. másfél méteres magasságban telepedett meg, és a kézzel távolították el. Nem is látták azóta se. De egy
dunántúli diósban jellemzően 5 m magasságig jelen volt.  

Olasz körtepajzstetű

Lepidosaphes ulmi

Rajza: 

Fényképei: 

 



Hím és nőstény egyedek: 

Az olasz körtepajzstetű hímjei szárnyasak. A nőstények osztrigakagylóhoz hasonlító, egyik végén elkeskenyedő néhány mm-
es pajzstetvek. Kezdetben fehér színűek, később fényes barnává változnak. Pontosabban az olasz körtepajzstetűnek szürke és
barna változata létezik, a diófán a barna változata fordul elő. A nimfák aprók, fehéresek.

Évente 1-2 generációja van. A telet tojás alakban tölti, 40-150 db tojás egy pajzstetű-héj alatt. A nimfák néhány nap néhány
órájáig jelennek meg a kérgen, aztán kifejlesztik saját pajzsukat. Július közepére fejlődnek ki teljesen, ekkor párzanak.

Az olasz körtepajzstetű a diófa nedvét szívja. Jelenléte a növekedési erély csökkenésében jelentkezik. A levelek kisebbek
maradnak és sárgán pettyesek. A megtámadott fa kérge gyakran repedni kezd.

Olasz körtepajzstetű a fa törzsén és levélen - igaz, nem diólevélen: 

 



Természetes ellensége több is van az olasz körtepajzstetűnek, nem is szokott elhatalmasodni. A megtámadott ágak
lemetszésével lehet visszaszorítani. Ha permetezni akarunk, a téli lemosó permetezés nem használ, hanem június elején
permetezzünk, amit 10-12 nap múlva ismételjünk meg.  

Amerikai lepkekabóca

Metcalfa pruinosa

Hát, ez kártevő is megjelent a dunántúli, vasi diósokban, miután a tőlünk nyugatra, délnyugatra fekvő országokban
elszaporodott.

Részben a hajtást, részben a levelet károsítja. 

 

 

Levélzet kártevői

A diófának vannak ismert és kevésbé ismert, gyakoribb és ritkán előforduló, hazai és külföldi lombrágó
kártevői. Általában nem, vagy csak minimális mértékben kell ellenük védekezni.

Újabban kutatók is vizsgálják, hogy az egyéb fákon elhatalmasodó gyapjaslepke - ami egyébként jelenleg
is megtalálható a dióskertekben, - mennyire tekinthető a diófa lombrágó kártevőjének.

Eddig még gyakorlatilag nem. Egyedszáma július első felében nő meg, de károsításáról még nincsenek
adatok.

Állománya a dióskertben feromoncsapdával figyelhető, de ha a csapda csak heti 10-12 lepkét fog,
védekezésre még nem kell gondolni. Ha egyéb rovarkártevők ellen permetezünk, utána rövid ideig nem
található gyapjaslepke.

Szóval, jelenleg még nem veszélyes. De vannak jellemzőbb diólomb-károsítók, most ezek következnek.  

Araszoló lepkék hernyói

Rengeteg araszoló hernyó, molylepke-hernyó fordulhat elő diófán. Erdők közelében lehetnek veszélyesek. 



Kaliforniában károsít ez a piros púpos araszoló, a Schizura concinna. 

Amerikában ismert, nálunk még nem károsít a Datana integerrima nevű lombrágó hernyó (angolul walnut caterpillar), itt
feketedión látható. 

   

 

Évente egy nemzedéke van. A fiatal hernyók az ág alján tartózkodnak. Fiatal korban pirosas, később feketés színűek.
Védekező pozícióban: 



 

A hernyók a diófa törzsén és megjelenési formájuk fiatalabb és idősebb korukban: 

 

A levedlett ingekről augusztusban könnyen felismerhető. A diófa lombját képes teljesen lerágni, ezzel a fiatalabb diófák
pusztulását okozni. 

  

Európában a főleg tölgyfákon, de azon kívül sok más fafajon is megélő egyik bagolylepkét, az Amphipyra pyramidea-t a
diófán ie megtalálták. A hernyó a levelet eszi, augusztustól látható maga a lepke. 



 
 

Cserebogarak

Már említve a gyökérkártevőknél, ahol a lárvája károsít.

A kifejlett, kirajzott bogár a lombot nagy mértékben képes letarolni. A 3 vagy 4 éves fejlődés után megjelenő cserebogár
tavasszal a talajból bújik elő. Mivel az egyes törzsek az egyes vidékeken eltérő években okoznak erős fertőzést,
megfigyeléssel előre készülhetünk rajzásukra. A cserebogarak sokféle - enyhébb, erősebb - rovarölő szerre érzékenyek. 

Védekezni csak nagyobb egyedszám esetén érdemes. Vagy ha fiatal diócsemetéket támadnak.

A zöld cserebogár esetében vegyszeres védekezés helyett feromoncsapdás begyűjtés is hatásos.

Érdekességként az áprilisi cserebogár imágója is előfordul diófán, de kártétele azért se jelentős, mert amikor megjelenik, a
diórügyek még nem bomlottak ki. 



 

Dió nemezes gubacsatka

Aceria erinea, Aceria erineus a régebbi nevei, Eriophyes erineus a jelenlegi. Mindhárom néven nevezik. 

 

Kártétele idősebb, legyengült fákon lehet jelentős. Igen jellemző, könnyen felismerhető jelenléte a diólevél színének
kidudorodásáról, a fonák-oldal nemezes-szőrös foltjairól. 



Fejlett nőstény alakban telel a fán, 0,5-1,5 mm nagyságú, télen a rügyekben, a rügypikkelyek között bújik meg. Tavasszal a
fakadó levelekre vonul, és a szívogatása okozza a levél szövetének jellemző burjánzását.

Évente 3-4 nemzedéke fejlődik ki, amelyek egyedei elhagyják a gubacsot, és új gubacsot fejlesztenek.

Védekezni nem szükséges ellene, mert károsítása nem súlyos. Nagyobb fertőzés esetén levélhullást is okozhatnak. Az alábbi
képen a nemezes gubacsatka a következő atkával, a dió szemölcs gubacsatkával együtt károsít, a kártétel mégsem súlyos.
Amíg lombhullást nem okoz, csak szépséghibának kell tekinteni. 



Nemezes gubacsatka Törökországban: 

Nemezes gubacsatka az amerikai kontinensen: 

 

Dió szemölcs gubacsatka

Eriophyes tristriata és Eriophyes tristriatus erinea. Két külön gubacsatka-faj. Az elsőnek pirosasak a gubacsai, a másiknak
fehéresek. 





Az atkák a levél fonákán lévő nyílásokon járnak be-ki. Arról ismerhető fel, hogy barnásan-vöröslően rücskös a diólevél,
mintha rubeolás lenne, a rücskök 1-2 mm-esek. Ezekben az apró gubacsokban lakik az atka. A károsított levelek
leszáradnak. 

 



A károsítás a gyümölcsre is átterjedhet, de a gubacsok a zöld diókopáncson nem színeződnek el. Ha a termésre is ráterjed, a
termést csökkenti. 

Egy évben 5-6 nemzedékük is lehet.



Életmódjuk egyébként nagyban hasonlít a nemezes gubacsatka életmódjára, valamint a Phyllocoptes unguiculatus
életmódjára, életciklusára is, azzal az eltéréssel, hogy az nem gubacsban, hanem a szabadban lakik (l. lejjebb). 3-4 hetenként
fejlődik újabb nemzedékük, sőt Neda Pagliarini szerint 1-2 hét is elég lehet egy újabb nemzedék kifejlődéséhez.

Az atkák fejlett nőstény alakban telelnek a fán, 0,2-1,5 mm nagyságúak. Ha túlzottan elszaporodtak, rügyfakadáskor kell
permetezni őket. A szemölcs gubacsatka atkafajainak kártétele csekély, jelenlétük nem nevezhető rosszindulatúnak.
Általában nem kell ellenük védekezni, hasonlóan a nemezes gubacsatkához.

 

De ha akarnánk, se tudnánk ellenük védekezni, mert a diólevél atkái ellen nincsen engedélyezett növényvédőszer. Pedig a
cihexatin hatóanyag jó lenne, de nem szabad használnunk. Ha atkaölőszert kérünk a mezőgazdasági boltban, ne mondjuk
meg, hogy diófára kell!



 

Ezek voltak a szabad szemmel jól észrevehető atkák, de vannak másfélék is!  

Piros gyümölcsfa takácsatka

Panonychus ulmi

Esetenként súlyos károkat okoz, az utóbbi években felszaporodott. 

A nőstény bíborpiros színű, 0,6-0,7 mm-es, a hím sárgáspiros, 0,3-0,4 mm-es. A nimfa-alakok narancssárgák, a
nimfastádiumok közötti nyugalmi alakok opálos zöldek, mozdulatlanul ülnek. A tojások színe nyáron világospiros, télen
sötétpiros.

A takácsatka hím és nőstény egyede és nyári tojásai: 



A piros gyümölcsfa takácsatka téli tojásai - igaz, nem diófán (ott ne is legyenek), hanem almafán: 

Kártétele a levél színén látható ezüstös foltokban jelentkezik.
A fertőzés mértékének növekedtével a foltok megbarnulnak,
összefolynak, a súlyosan károsodott levelek idő előtt
hullanak le.

Az atka tojás alakban telel, az április-májusban kifejlődő
lárvák még a tavasz folyamán nimfákká, majd kifejlett
egyedekké alakulnak, amelyek korán petéznek. Évente 5-6,
kedvező időjárásnál 7-9 nemzedéke fejlődik ki. Tömeges

felszaporodásuknak a száraz meleg, a hőségnapok kedveznek. Augusztus közepétől a
nőstények a petéket a fás részekre rakják, az érő hajtásra, vagy a fiatal vesszőre.

Az év első felében lehet a piros gyümölcsfa takácsatka nagyobb károsításával találkozni. Jelenléte a levelek felszínén látható
elszórt, elszíneződött pontokról vehető észre. Később a levél felszíne szürkés matt, ólomszínű lesz. A leginkább tönkretett
levelek idő előtt hullanak.

Legcélszerűbben akkor lehet vegyszeresen védekezni ellenük, amikor a kikelt lárvák tömegesen jelennek meg. 



Ha az almamoly ellen megfelelő vegyszeres védekezést alkalmazunk, a takácsatka ellen nem kell külön védekezni.  

Egyéb diólevélatkák

Diólevélatka, Phyllocoptes unguiculatus

Ez az atkafaj csak a diófán él meg, 1897 óta ismerik. Szabad szemmel a levél megbarnulásáról
ismerhető fel, az atka 20-30-szoros nagyításban látszik jól.

Télen a 0,1-0,15 mm-nyi fehéres, orsó alakú, megtermékenyített nőstény a rügypikkelyek
mélyedéseiben és a felső pikkelylevelek alatt húzza meg magát. Rügybomlás után a barkákon
és a fiatal hajtásokon vándorol, a levélen szívogat, és a levélkék ereinek mélyedésébe, az
érzugokba rakja fehéressárga tojásait.

Károsítására megbarnul, ólomfényű lesz a levél. Jellemző tünet még a levélér barnulás, valamint a csúcsi levélke pusztulása.

Egy atka élettartama rövid, egy hónap. A petéből 8 nap alatt lesz lárva, ami 4-5 nap után nimfává alakul, majd 4-5 nap múlva
kifejlett példánnyá. Egész életét a levélzeten tölti. A meleg, 25 C° fölötti idő kedvez fejlődésének. Meleg nyáron öt-tíz
nemzedéke is lehet. Nyár közepére szaporodik fel, a megtámadott levél lehull. A diólevél elszíneződése kezdetben világos
gesztenyeszínű, a levélereknél. Később az elszíneződés a levélerek mentén terjed, még később már kiterjed a levélfelület
egészére. Nyár végére az egész lombozat elbarnulhat, szárad, korai lombhullás következhet be. Ebben az állapotban egy
levélen az atka többezres létszámban található.

A diólevélatka életmódjának leírása főleg külföldről ismert, itthon még kevéssé kutatott. Valószínűleg helytálló Engelhart
Lajos diótermesztő Kolléga megfigyelése, hogy a szőlőlevélatka életmódjára hasonlít. Ebben az irányban kellene keresgélni.

Rügyfakadáskor célszerű vegyszerezni ellene.

A hazai dióültetvényekben vagy nem fordul elő, vagy váratlanul elszaporodhat, meleg évjáratban. Hat évig nem látni, aztán
egy meleg tavaszon sok van. A legkorábban kihajtó diófák elsőként kihajtott levelei károsodnak tőle. Jellemző tünet, hogy az
A-117-es fajta első levelei fejletlenek, csavarodottak, világosak a károsításától, év közben már lehullanak. Utána
ugyanannak a fának a későbbi levelei már normálisak, és a szomszéd, később hajtó, más fajtájú diófán egyáltalán nem látni.

Ezt a levéldeformálódást is a diólevélatka rovására írom. Szinte az egész fán ilyenek a levelek, amikor a közeli többi fának
semmi baja. Érintésre egyes becsavarodott levélkék lehullanak, de a károsodott levélzet nagyobb része nő, erősödik. 



Dr. Voigt Erzsébet kimutatta, hogy atka jelenlétére lehet következtetni akkor is, ha csak annyit látunk, hogy a fejlettebb
zölddió felszínén parás pontok vannak. Ezek vagy levélatka, vagy még le nem települt szemölcs- vagy gubacsatka, esetleg
más rovar szívásának begyógyult nyomai, amelyek semmilyen károsítást nem jelentenek. Ilyen, paraszemölcsös - helyesebben
csak parapöttyös - zölddiót mindenki ismer, és nem is tekintjük károsodottnak. Nem állítom, hogy a következő képen atka
okozta a parásodást, de valahogy így néz ki. 

De más atkafajok is előfordulhatnak a dión. Véletlenül megtudtam, hogy Lengyelországban még a
következő öt diókárosító atkafajt is leírták: Aculus fascigrans, A. meghriensis, A. juglandis, Phyllocoptes
juglandivagrans, Anthocoptes striatus. Ezekről az atkákról azt hiszem, egyikünk se tud semmit, pedig itt
élnek, közel a magyar határhoz. És Lengyelország csak egy ország, mennyi van még azon kívül!

Példának itt van Kalifornia is, ahol atka címszó alatt a Tetranychus urticae, a T. pacificus és a
Panonychus ulmi fajokat ismerik. És még mennyi ország van!

A feketedió levele ugyancsak szenved az atkáktól. Jobbra egy feketedió-károsító atka képe látható.

Minden, levélkárosító atkára érvényes, hogy a ragadozó atkák erősen vissza tudják szorítani
létszámukat. Ha nem permetezünk atkaölőszerrel.  

Levélbarkók (ormányosok)



Phyllobius fajok (P. oblongus, argentatus és pyri). A levélbarkók jellemző alkata:

Az ide tartozó mintegy 25 hazai faj közül a közönséges levélbarkó, az ezüstös levélbarkó és a
gyümölcsfa levélbarkó szokott a diófákon előfordulni, legtöbbször együtt, május elejétől június
végéig. Meleg tavaszon április végétől. Erdő közelében lehet erősebb a barkófertőzés.

3,5-6,5 mm-es ormányos bogarak. A lárvák (kukacok) a talajban élnek. Évente egy nemzedékük
fejlődik.

A kifejlett bogarak a leveleket rágják. Megjelenésük, kártételük kiszámíthatatlan, meleg
időjárásban képesek súlyos károkat okozni. Kárképük jellegzetes, a diólevelet a szélétől befelé
karéjosan fogyasztják. Fiatal ültetvényben, intenzív diósokban és diófaiskolában lehet jelentősebb
a kártételük.

Közönséges levélbarkó április végi diólevélen: 

Májusi diólevélen: 

Életciklusuk vége felé párosodnak, majd a nőstények petéznek. 



Ezüstös levélbarkó: 

Gyümölcsfa levélbarkó: 

Sok szerrel szemben ellenállók. A Thiodan (vagy Thionex) jó ellenük és az Ultracid. Engedélyezve pedig egyedül a Zolone 35
EC van. A kifejlett bogarak ellen kell permetezni. Védekezni csak akkor kell, ha nagy az egyedszám, vagy ha fiatal telepítésű
diósban lépnek fel.



Ormányos bogarak a dióskert területén, igaz, nem diófán (Monok Sándor felvétele): 

Végül csak a szépség kedvéért hadd mutassam meg ezt az aranyos kis ormányos levélbarkót. És nem állom meg, hogy a
Magyar Postát meg ne dícsérjem, mert ha odáig még nem jutott el, hogy a diólevelet károsító barkókat népszerűsítse, de a
répabarkót már igen. Egyébként az is levélbarkó. (jobbra) 

 
 

Levélbolhák

Igen, levélbolhák is előfordulhatnak. 

 



 

Tarka diólevéltetű

Callaphis juglandis, újabban Panaphis juglandis. Magyar neve nem hasonlít az
idegen nyelvű elnevezéseire, például a franciák nem tarka levéltetűnek mondják,
hanem a levélerek levéltetvének.

Életmódja, kártétele és a védekezés lehetőségei szinte azonosak a sárga
levéltetűével.

Egész életét a diófán tölti, a levélke színén, annak főere mentén sorakozva szívogat.
A párás meleg éveket szereti. 1,5 mm-es fekete tojásban tölti a telet, a tojás a rügyek mellett található meg télen,
nagyítóval.

Az áprilisban-májusban kikelő ősanyák szűznemzéssel, elevenszüléssel hoznak létre újabb nemzedékeket,
amelyek között szárnyas nőstények is vannak, ezek újabb diófákra viszik át a fertőzést. Más fajú fákon a tarka
diólevéltetű nem él meg.

Ősszel hímek is fejlődnek, és a télre lerakott tojások már ivaros szaporodásból származnak. A petéket a fás
részek rejtekeibe rakja.

A szárnyas nőstény és hím egyedek 3,6-3,7 mm nagyok, a szárnyatlan nőstények kisebbek. Potrohuk
citromsárga, sötétbarna foltokkal, szárnyuk sötétbarnán erezett.

A tarka diólevéltetű édes ürüléke, a mézharmat a hangyák kedvelt tápláléka. A mézharmaton fekete
korompenész telepszik meg, ami a dióra csurogva azt elszínezheti. Csak küllemi hiba.

A levéltetű jelenléte a hangyák jelenléte miatt szembetűnő. Komoly kárt nem szokott okozni. Kártétele a tápanyagok
elszívása miatt a diófa gyengítésében jelentkezik. Ha júniusban sok a levéltetű, a diók aprók maradhatnak.

Nem beszélve arról a káráról, hogy az édes ürüléket látogató hangyák állandóan a diósgazda nyakába hullanak.

Heves záporok a levéltetű-állomány egy részét lemossák a levelekről. Vegyszeres védekezésre a tavaszi megjelenésüket
követő idő a legalkalmasabb, május végéig. 



Rügybomláskor a tarka diólevéltetű által megsanyargatott diólevél: 

Erős fertőzöttség tavasszal: 



Néhány kép a tarka diólevéltetű és a hangyák kapcsolatáról: 

 

 

 

Sárga diólevéltetű



Chromaphis juglandicola

A sárga diólevéltetű nálunk nem szokott súlyos károkat okozni, de Kaliforniában az egyik legveszélyesebb diókárosítóként
tartják számon.

Egész életét a diófán tölti. A párás meleg éveket szereti. Fejlődésmódja eltér a tarka diólevéltetűétől, mert a lárvák szinte
mindegyike szárnyas imágóvá fejlődik éven belül, és egy évben tíz nemzedéke is kifejlődhet. Ezért váratlanul tömegesen
felszaporodhat, egy évben többször is, főleg meleg, párás időben. Lehűlés, száraz meleg idő, valamint záporok hatására
állománya csökken.

Ezt a levéltetűt a hangyák nem látogatják, ezért nem feltűnő a jelenléte. Egyébként sem a levél színén, hanem a fonákán él,
elszórtan.

Sárga diólevéltetű közelről: 

Ha a sárga diólevéltetű a nyár közepére elhatalmasodik, közvetlen károsítása a zölddiók fonnyadásában és a dióbél
sötétedésében jelentkezik.

Mindkét diólevéltetű-fajnak talán a járulékos kára lehet jelentősebb, az édes ürülékükön megtelepedő korompenész bevonja
a diólevelet,akadályozza annak életfolyamatait (légzés, asszimiláció), és a diótermésre csorogva feketedést okoz.

Védekezni lehet éppen ellenük vegyszeresen is, de mindkét levéltetűfajnak tömegesek a természetes ellenségei. Zengőlegyek,
fátyolkák, katicák, fürkészdarazsak, élősködő gombák. Ezekről részletesebben a biológiai védekezési módszerek
taglalásánál.

Tetszik látni, tisztelt Kollégám, milyen szépen leírtam a két levéltetűfaj jellemző elhelyezkedését a diólevélen? Megjegyzem, a
növényvédelmi szakirodalomban is mindenhol így olvasható.

Vannak mégis egyes tetű tetvek, akik nem olvassák az irodalmat, hanem azzal ellentétesen helyezkednek el, a diólevél színén,
elszórtan. 

Az ilyenekkel nem lehet mit kezdeni.  



Sodrómoly

Amíg magam nem láttam, nem gondoltam, hogy sodrómoly is károsíthatja a diólevelet. De aztán hozzáértők felvilágosítottak,
hogy igen.

Sodrómoly kártétel egy diófaiskolában: 

 

Szövőlepke

Hyphantria cunea

Medvelepkének is mondják. Mindenki ismeri, nem kell vele sokat foglalkoznom.



 

 

 



A dióskertben általában nem állandó lakos, hanem úgynevezett berepülő lepke. A dió az eperfa mellett az egyik kedvenc fája.

Lepke formában telel odvakban. A nagy farontó lepke azért is káros, mert a lárva odvában áttelelhet a szövőlepke. A
szövőlepke melegigényes, közepes páratartalmú meleg idő a legkedvezőbb a felszaporodásához. Évente két nemzedéke
fejlődik ki.

Lárvái diólevélen: 

Kártétele:



 

Vegyszeresen akkor a legcélszerűbb védekezni ellene, amikor a hernyók még kicsik. Más rovarok ellen is használatos
szerekkel. Biológiai jellegű védelmet a Bacillus thuringiensis bevetésével érhetünk el, ez hatásos a szövőlepke ellen.

Fiatalkoromban a szövőlepkét még amerikai szövőlepkének nevezték. Itt a bizonyíték, hogy nem alaptalanul. A felvétel az
Egyesült Államokban készült. 

 



Gyapjaspille

Lymantria dispar

Igen, a sokat emlegetett, félvilágszerte súlyos károkat okozó gyapjaspille is megjelenik diófáinkon. De jelentősebb
kártételéről még nem szereztem tudomást. 

Úgy látszik, a gyapjaspille hiába képes erdőket is kiirtani, diófáinkon nem fog elhatalmasodni. Legalábbis erre utal Szun és
társai kínai kutatók megfigyelése, miszerint a mi diófánkhoz hasonlóan jó juglontermelő mandzsúriai diófák zöld burkának
juglontartalmú kivonata permetezőszerként hatásos volt a gyapjaspille ellen. Érzékeny a diófa juglonjára.  

Diómoly

Gracillaria rosciopenella

Nálunk még nem említették, de tőlünk keletre általános. A lepkék a levélbe petéznek. A lárvák a fiatal diólevelek belső
sejtjeit fogyasztják, a külső kutikula-réteg gyakorlatilag sértetlen marad. Ezért a levelek zsugorodnak, torzulnak. 



Felszívódó rovarölőszerrel védekeznek ellene.  

Zsákhordóbogár

Clytra laeviuscula

A zsákhordóbogár igazi különlegesség. Nevét lárvája egyedülálló tulajdonságáról kapta.

De előbb a kártételéről. A következő képen is látható fűzfa- vagy nagypettyes zsákhordóbogár kifejlett egyede fák és cserjék
levelével táplálkozik, elsősorban fűzfalevéllel, de azon kívül 5-6 másik fa levelén is elél. Feltűnő színe, nagy pöttye messziről
jelzi a ragadozóknak, hogy nem szabad megenni, mert mérgező. Részben a gazdanövényből raktároz a szervezetében mérget,
például fűzfából szalicilt, részben maga termel méreganyagot, és azt a szervezetében gyűjti fel.

Petéit hangyaboly közelében a földre pottyantja.

A lárvák 2-4 évig fejlődnek a talajon. Elhalt rovarokból táplálkoznak, a hangyatojást előszeretettel eszik, és a hangyát is
megtámadják.

A lárvák zsákot fejlesztenek ki saját váladékukból, és a zsákot vagy magukkal hordják, vagy kibújnak belőle, vagy teljesen
belebújnak. Ilyenkor a zsák száját is összehúzzák. Ilyen állapotban hangyatojásra hasonlítanak, és a hangyák beviszik a
bolyba.

Mondjam-e tovább? 



Kártétele a diófán egyáltalán nem jelentős. 

Feltűnően szép bogár. 

 

 

Dió- és diófapusztító emlős állatok



Mottó: 
"A mókus ősszel begyűjti magának a diót, 
hogy télen majd elővehesse és elfogyaszthassa." 
(Agatha Christie: A titokzatos Kék Vonat, 250. o.) 
(bűnügyi történet)

Mottó: 
„Najmilej do orzecha 
Wiewiórka sie usmiecha!” 
(Mi drágát ad a diófa, 
Az a mókus mosolya!) 
Wladislaw Scislowski

Az emlősök közül a mókusok (Sciurus vulgaris) jellegzetes
termésfogyasztók, ezzel állítólag kárt okoznak. Például a
tiszakóródi dióliget bennszülött mókusait könnyen
megfigyelhetjük.

A mókus nemcsak az érett, hanem a még zöld burkú, már szilárduló belű diót is előszeretettel
fogyasztja reggeliként és vacsoraként.
Az érett diót pedig felkészletezi olyan
helyen, ahol eső, nedvesség nem éri, de
számára télen is elérhető, megtalálható.

Tudjuk, a dió héjának feltöréséhez a törési ponton mintegy 15 kg erő
szükséges. Elvárható ekkora erő egy aranyos apró mókustól? Nem is így
töri. Ismeri a diótermés anatómiáját, és a leggyengébb részén, a varrata
mentén rágja félbe a diót. A fa alatt pedig az üres féldiók gyűlnek: 

A mókusnak haszna is van. Terjeszti a diótermést, szaporítja a diót. Nemcsak a véletlenül elejtett diókból szaporodik a diófa,
hanem a télen el nem fogyott raktárkészletből is. 



Az őzbakok (Capreolus capreolus) a fiatal diófák törzséhez dörzsölik agancsukat, ezzel elég sok csemete pusztulását
okozhatják a téli időszakban. De nemcsak télen. Az őz a többéves fáknak is képes a teljes kérgét leszedni. De ha csak félig
szedi le, akkor is elpusztul a fiatal diófa.

Májusi őzkár és ugyanaz a fiatal diófa augusztusban:

 



A vaddisznók (Sus scrofa) a dió magvetést képesek felkutatni és akár teljesen kitúrni. A fiatal facsemetéket pedig lerágják.

Az emlősök közül a mezei pocok (Microtus arvalis) a legjelentősebb diófa-károsító. A
fiatal facsemeték körüli kapált, művelt, lazított földbe előszeretettel fészkel, és a
diófa gyökerét rágja a téli időszakban. Ezen kívül a törzs kérgét is lerágja, akár a hó
alatt is, és a csemete pusztulását okozza. Különösen kedvez számára, ha a facsemete
körül fakéregből, fűrészporból, stb. takaróréteget készítünk. Sajnos, kénytelenek
vagyunk a pocok ellen - különösen szárazabb években - csalétekkel mérgezni.

Természetes segítőtársaink, a pockon élő ragadozók - róka, elvadult házimacska,
menyét, egerészölyv, kékvércse, baglyok, stb. - sok pockot megesznek. De sajnos,
nem mindet. Ha megritkult a dióskertünkben a pocokállomány, máshova mennek
táplálkozni, hogy a biológiai egyensúly helyreálljon. A biológiai egyensúly pedig azt
jelenti, hogy ha sok diónk terem, akkor sok pocok is megél rajta.

A következő képen egy ragadozómadár által elejtett, de egyben el is felejtett pockot látunk. 

A mezei pocok ősszel az össze nem szedett diót - ha van megfelelő üreg - elraktározza, és folyamatosan megeszi. Dióhéjak a
mezei pocok raktárából: 



A pocok tavaszi nagytakarításakor egész diók is előkerülnek: 

A rákövetkező őszön pedig dióéréskor újból kitakarítja föld alatti raktárát, kihordja a tavalyi dióhéjakat, és bekészletezi az
idei diót: 



Ne feledkezzünk meg a dióraktár egereiről se! Nem is tudnánk, annyira büdösek. Nincs cicó, kell egy cica. Vagy egérméreg. 

Ez a staniclis módszer elég primitív, külföldi. De ha nem kapni speciális, párnás egérirtó csalétket, nekünk is így kell a raktár
fala mellé helyezni, sűrűn.

Ha dióskertünk már kielégítően terem, megjelennek a nagyobb diófogyasztó rágcsálók is. Hörcsög jelenlétére következtetek
a föld alól kibányászott altalaj mennyiségéből, de a rókafogta hörcsög maradványából is. 



A kószapocok (Arvicola terrestris) főleg víz közelében, de máshol is az 5-6 éves fáknak is
képes a teljes gyökérzetét úgy megenni, hogy a végén a fatörzs alján csak egy kihegyezett
ceruzához hasonló gyökértörzs-maradványt találunk. Ha fertőzése előfordulhat, a
telepítésre kerülő csemetéket akár 40 cm-es talajmélységig is vegyük körül műanyag
törzsvédő hálóval. Aztán 10 év múlva külön gond lesz ennek eltávolítása.

Egyébként a füstpatront ajánlják ellene.

A kószapocok járata úgy néz ki, mint a vakondtúrás. A különbség annyi, hogy a vakond a
túrás közepén jön ki, a kószapocok pedig az egyik szélén. Ha kijön egyáltalán. 

Kártétele: 



A kószapocokjárat bejárata, pocokirtózva: 

Búcsúzzunk a kószapocoktól az alábbi képpel: 

A mezei nyúl (Lepus europaeus) fogát télen is koptatni kell, mert állandóan nő. Az őszi lombhullástól kezdve az áprilisi
kizöldülésig, amikor már más ennivalót is talál, előszeretettel rágja a diócsemeték és a fiatal, néhány éves diófák kérgét. A
kérget körberágja, a fiatal fák pusztulását okozhatja. Rendszeres jelenlétünkkel nem tudjuk elriasztani, a kutyától se fél, a
dióskertbe mindig visszatér. Kerítéssel nem lehet ellene védekezni, mert a drótkerítés drótszálait alulról a fogával
széthajlítgatja, a dióskertbe állandóan több be- és kijárattal rendelkezik. A téli szezonban elkerülhetetlen a fiatal fák
tözsvédőzése, 40-50 cm magasan.

Ugyanígy az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) is.

Mezei nyúlak a dióskertben: 



A nagy pele (Myoxus glis) a diótermésből téli tartalékkészletet halmoz fel.

A diótermést a raktározás során az egerek károsíthatják. 

Ne feledkezzünk meg háziállatainkról se! A juhok az elérhető diólombot mind lelegelik: 



Kedvenceink, a kecskék úgyszintén. 

 



Madarak

Mottó: 
„diófának három ága 
minden ágán egy madárka" 
(Hervay Gizella verse: Diófa)  

Vetési varjú

Corvus frugilegus

A madarak közül a varjakat tartják számon, amelyek sok diót képesek elhordani, jóval többet, mint amennyit feltörnek és
elfogyasztanak. A vadon nőtt diófát a népnyelv varjú ültette diónak nevezi. Vad körülmények között a diófák terjesztésében
játszott szerepük nem értékelhető eléggé, de a dióskertekben jelenlétük bosszantó. 

A varjak az elvetett magdiókat is kikaparják.  

Szajkó

Garrulus glandarius

Rokona a varjúnak, úgy is viselkedik, ami a diófogyasztást illeti. 

 

Harkályok



Magyarországon 9-10 harkályfaj él. Más vidékeken más harkályfajok is számításba jöhetnek, például Nyugat-Európában a
diótörő madár (Nussknacker, casse-noix, stb). 

 

A dióskertekben károsnak tartják a különböző harkály-fajokat. A fás
részek kártevőit pusztítják ugyan, de a törzsön és az ágakon sebeket
vágnak, amelyek a gombás fertőzések kapui. És a harkályodu is egy
nagy nyílt seb a diófán. Fent jobbra a fiatal diófa törzsén vágott nyílás
látható, amit az egyik harkályfaj, a zöld küllő vágott, amikor a nagy
farontó lepke lárváját szedte ki.

Az egészséges diófa a harkályvágta sebet viszonylag hamar beforrja.
Az előző képen látható károsítás tavasszal történt, és télre már alig
látszik (jobbra), és egy évvel később már egészségesnek tekinthető
(még jobbra).

Elterjedt tévhit, hogy a harkályok és egyéb madarak a diófán annak
nedvéért vágnának lyukat, mert szomjasak. Valóban gyakran
megfigyelhető, hogy a madár által vágott üreg környékén erősen folyik
a diófa leve. De ez a lé sötét színű, a diófa és az őt károsító rovar
küzdelmének terméke. A harkálymetszés után ez a léfolyás megszűnik.

A harkályok közül a nagy fakopáncs (Dendrocopos major) az érő és az
érett diót elhordja, egy alkalmas fa hasadékába szorítva szétüti, és
megeszi. Nem szép tőle.

A diótörő madárról pedig azt állítják, hogy az összegyűjtött diót fák
üregeiben tárolja, és onnan fogyasztja.

Egy-egy harkály többezer szem diót is képes megenni. Hogy mégsem okoz nagyobb kárt, annak az az oka, hogy nagy a
területigényük. Egy kisebb termetű harkálynak is - a téli időszakban - legalább 500 hektár az egyéni területe. 



 

Csuszka

Sitta europaea

Tessék elképzelni, a csuszka képes felnyitni a dió héját! Hogy milyen madarak vannak! 

Pedig csőre rövid, mégis erős. A diót a fa odvába teszi, és ott kalapálja. Ha nincs odu, alkalmas, például korhadó fán váj
egyet.

Madarak ellen a riasztás is megfelelő védelem. Ágyúval ugyan a jó diósgazda nem lő nemcsak verébre, de más madárra se,
egyes dióskertekben mégis találhatunk ágyút.

Madárriasztó ágyú: 



 

Virágos élősködők

Viscum album - Fehér fagyöngy

Félélősködő, mert a fa által felvett vizet és szervetlen anyagokat szívja ki gyökerével a diófa ágaiból, és saját leveleiben
alakítja át saját szerves vegyületeivé.

A fagyöngy termését madarak eszik meg, de magja sértetlenül vészeli át az emésztési folyamatot, és az ürülékkel kerül a
diófa ágaira. A fagyöngy magja májusban csírázik, és a csíranövényke gyökérrésze a kéreg alatt a farészbe hatol. Sebeken
keresztül könnyen támad. A kifejlett növény évelő, életét a fán tölti. Kártétele a diófa gyengülésében jelentkezik. A diófa
mellett más nagyobb erdei fákon is él.

Védekezni a fáról való levágásával lehet ellene.

Meg kell jegyeznem, elég régóta nézegetem a diófákat, de magam még nem láttam fagyöngyöt diófán, akkor se, ha a közeli
fákon előfordult.

 

 

Termés kártevői
 

Almamoly

Cydia pomonella

Az almamolyt mindenki ismeri, aki már evett kukacos almát, vagy tört férges diót.
Az almamolyhoz egyébként is mindenki ért, nem kell vele részletesen foglalkoznom.

Lepkéje: 



Az almamoly életciklusa (francia növényvédők nyomán): 

A vízszintes fehér sáv választja el - elméletben - az első és a második nemzedéket. A
baloldali és a jobboldali sötét sávok az áttelelő lárvákat jelzik. A középső, rövid sötét sávok
pedig a bábállapotot. A többi kikövetkeztethető.Látjuk, az első nemzedék lepkéi 15 C° fölött
kelnek ki, általában májusban, és a második nemzedék megjelenéséhez is meghatározott
hőösszegre van szükség. A lepkék keléséhez normális légnedvességre is szükség van, 60 %
relatív páratartalomra.

Elsősorban az almatermésűek kártevője. A diót az évi második nemzedéke károsítja,
dióban károsítása júliusban és augusztusban következik be, ezért már június végétől
védekezni kell ellene. Újabban azt mondják, száraz, meleg nyarakon, amilyeneket az elmúlt években is többször is
elszenvedtünk, az almamolynak három nemzedéke is lehet. És a nemzedékek manapság már nem különülnek el világosan
egymástól. Görögországban jellemzően hosszú, forró a nyár. Egy görög növényvédő tette közzé az almamaoly kibújt
lárvájának fényképét. Valószínű, a harmadik nemzedékből. 



Legújabban már azt hallani, az almamoly-nemzedékek annyira egymásba folynak, hogy el se különíthetők egymástól.
Májustól szeptemberig rajzik, májustól gyakorlatilag a dió-vegetáció végéig berepül a dióskertbe. És létezik a dióskertben
élő, bennszülött populációja is.

Az almamoly hernyójának rágó szájszerve van, tehát csak szilárd tápanyagot tud elfogyasztani. Júniusig a zöld dió bele még
folyékony, ezért az almamoly nem képes károsítani. Legalábbis ez a megállapítás szerepelt 2011-ig a hazai és a nemzetközi
szakirodalomban. Hazai kutatóé, dr. Voigt Erzsébeté az érdem, hogy nemcsak kimutatta, le is fényképezte, hogy az almamoly
első nemzedékének lárvája megél a folyékony dióbélen. Akármilyen a szájszerve.

Mihelyt megkapom a fényképet, ide fogom beilleszteni. Tisztelt almamoly iránt érdeklődő Kollégám, kísérje addig is
figyelemmel könyvem későbbi változatait.

Az almamoly kártétele úgy következik be, hogy a lepke petéjét a zölddió kocsánya mellett tojja le, a kikelő lárva rágja be
magát a zöld kopáncson és a még nyílt alapi nyíláson át a dióba. A lepke a diólevélre is petézik, a zölddiók közelében. A lárva
ott is a dióba rághatja magát, ahol a zölddiók diólevéllel érintkeznek. A peték egyediek, vagy kettős-hármas csoportokban
találhatók.

Fehéres, lapos petéi felismerhetők, fényképezhetők. A fehér pete először piros gyűrűsre változik, majd megjelenik a lárva
fekete feje, és ezután indul el a lárva a levélen mászva zölddiót keresni. Ha nem talál, 1-2 nap alatt elpusztul. A peték kelése
hűvös időben egy hónapig is elhúzódhat, a hűvös idő a petében fejlődő lárvák pusztulását is okozhatja. 

  

A lárva a dió belében 2-3 hét alatt fejlődik ki, majd kibújik. Nemcsak az alapi nyíláson, hanem nyílt varratú diófajták
esetében a varrat hézagain is beférkőzhet.



Zártabb alapi nyílású fajták - vagy magonc-egyedek - esetében a lárva be-
és kijutása akadályozottabb, ezek természetes úton védettebbek a
fertőzéstől.

Az almamoly bebábozódva a talajban, valamint a fán, a fakéregben és a
mumifikálódott gyümölcsökben telel. A lárvák bábozódása a diófa
kérgének repedésében, vagy a talajra hullva a diófa törzsének közelében
megy végbe. A téli hideg nem árt az almamolynak. Ellenben az enyhe,
nedves tél elősegíti az almamolyon élősködő parazita gombák fejlődését,
így csökkenti az áttelelő almamoly-állományt.

Az almamoly melegkedvelő, hűvös nyarakon nem szokott jelentős fertőzést
okozni. Melegebb éghajlaton - Török- és Görögországban - az almamoly
lárvája úgy is károsít, hogy a fiatal zöld diókat rágja, és erre azok lehullanak. Ezt újabban nálunk is tapasztalni, ha az első
nemzedék fertőz. Spanyolországban például, ahol a miénknél hosszabbak és melegebbek a nyarak, az almamoly első
nemzedéke május végén, június elején már károsít.

Az igen késői fertőzés pedig akkor jelentkezik, amikor a lárva már nem jut be
a dióhéjba. Ekkor a héjon kívül, a burok alatt fészkeli be magát, és a burkot
eszi. Ekkor a dióbelet nem károsítja, de a dió héján lemoshatatlan foltot
okoz, ami rontja a héjas értékesítés lehetőségét. Uniós szabvány szerint a
héjas dió 1 %-a lehet almamoly-foltos.

Távolról nem fertőz, tapasztalatok szerint a lepke 300-400 m-nél messzebb
nem vándorol. A lombozat nedvessége és a szél egyaránt csökkenti a lepkék
aktivitását.

Az ősszel a dióban maradt hernyó a dióból a raktárban bújik ki, a dión kívül
bábozódik, alakul át lepkévé, télre meghúzza magát egy rejtett helyen. Az őszi
hernyóból fejlődő lepke a raktárban már áprilisban kirepül. Ekkor elvegyül más raktári molyokkal, összetéveszthető velük.

Felmerül a kérdés, hogy az almamoly lárvája hogyan képes elviselni, túlélni a zöld dióburok magas juglontartalmát, ami
kifejezetten rovarölő hatású. Svájci kutatók - Piskorski és Don - szerint a juglon bár nem halálos az almamoly lárvájára, de
mégis károsítja. Fejlődése lassabb, mint almában, a kikelt lepkék is kisebbek, és kisebb a nemi aktivitásuk is. Mérték, a
dióburokban lévő juglonkoncentráció kétszerese viszont már halálos az almamoly-lárvákra.

A lárva számára a fő védelmet az jelenti, hogy emésztőcsatornájában átalakítja a juglont, trihidroxi-naftalénné, ami már nem
mérgező. Ez a vegyület nem stabil, a levegőn oxidálódva újra mérgező juglonná alakul. 

Tapasztalatom szerint nem káros, előnyös, ha a dióskert mellett almáskert van. Az almamoly jobban szereti az almát, és ha
lehet, a dió helyett azt választja. Feromoncsapdás mérések szerint az almamoly egyedsűrűsége a dióskert melletti
almáskertben 20-30-szoros a dióshoz képest.

Saját tapasztalataim is alátámasztják, hogy az almamoly ellen sikeresen lehet védekezni - nem túl nagy fertőzés esetén, - ha a
hímlepkék összefogására feromoncsapdákat alkalmazunk. És nem is drága. 



Mivel a lárvának rágó szájszerve van, amivel csak szilárd táplálékot képes fogyasztani, védekezni a nyár második felében
szoktak az almamoly ellen, amikor a dióbél már szilárdul. Előtte ugyanis a dióba jutott lárva nem képes táplálkozni, életben
maradni.

A vegyszeres védekezés sikerét egyébként is kérdésessé teszi a lepke életmódja, ugyanis nappal rejtőzik, éjszaka repül. Egy
éjszaka 50-80 petét képes egy nősténylepke lerakni. Persze, a kikelt lárvák permetezhetők.



Ha mégis vegyszerrel kívánunk ellene védekezni, többféle jó szer is van ellene, de ezekkel hadd ne foglalkozzam, vannak
ehhez jobban értők, és ők se használnak engedélyezett növényvédőszert, mert az almamoly ellen nincs szer engedélyezve a dió
esetében.

Sőt, hogy ne legyen olyan könnyű az életünk, az almamolynál már növényvédőszer-rezisztenciát is megfigyeltek.

Ha heti 5 hímlepkénél többet fog feromoncsapdánk, már permetezni kell. A probléma csak az, hogy minden héten többet fog
ötnél.

Még megjegyzendő, hogy az almamoly-lárvák kártételéhez járulékosan egy gabonalégyfaj (Macrothorax ruficornis)
nyűvének kártétele is kapcsolódhat. Az almamoly-lárva után ő is berágja magát a zöld dióburokba, de a csonthéjon kívül
marad, kártétele a burok pusztításán túl a csonthéj elszínezésében merül ki. (Egyébként többek között a körte, szilva,
mogyoró, tölgymakk kártevője.)  

Raktári gabonamoly és a készletet károsító egyéb molyok

Nemapogon granellus

A ruhamolyhoz hasonló mozgású 5-6 mm hosszú lepke. Lárvája a tárolt
dióban ugyanolyan károsodást okoz, mint az almamoly, megeszi a dióbelet,
és ürülékével szennyezi az esetleges maradékot. A lárvák részben a dióban,
részben azt az alapi nyíláson elhagyva a tárolt diók közötti szűk helyeken
bábozódnak.

Nagy károkat nem szokott okozni. Ha a diótárolóban a
raktári gabonamolyok számát gyéríteni akarjuk, a
tárolt dió tetejére helyezzünk hullámpapírt, amibe a
raktári gabonamoly lárvája szívesen vonul bábozódni. Időnként a hullámpapírt égessük el.

Hasonló az aszalványmoly (Plodia interpunctella) életmódja, károsítása, de sokkal veszélyesebb. Mindenen megél: a megtört,
de ki nem válogatott dión, a dióbélen, a dióhéjon, a darált dióhéj-őrleményen, a különválogatott belső válaszfal-darabokon, a
dióhéj-porral szennyezett bármilyen felületen megtalálhatók nemcsak a kifejlett lepkék, hanem fehéres, apró lárváik is,
amelyek fonadékukkal hosszúkás szennyeződéseket is okoznak. A lepke bárhova hajlandó petézni, ahol diószagot érez,
függetlenül attól, hogy az azonnal kikelő lárva talál-e élelmet.

Nemzedékei nem függnek az időjárástól, egész éven át szaporodik, fertőz. 

Nem elég a feromoncsapdás gyérítés, az igazi védelmet a késztermék azonnali lezárása jelenti, a dióbél vákuumfóliázása, a
dióhéj-őrlemény zsákjainak azonnali lezárása, és semmilyen félkész terméket nem szabad tárolni. A feldolgozás során
keletkező szemetet (apró törmelék, papír- és műanyaghulladék, stb.) a tárolási helyről sürgősen el kell távolítani.

A készletmoly (Ephestia elutella) és a lisztmoly (Anagasta kuehniella) inkább a tárolt dióbelet károsítja. Kártételük legalább
akkora, mint a raktári gabonamolynak. Mindenesetre igen hasonlók, mindegy is, hogy melyik molyosít.

A raktári molyoknak főleg fűtött raktárakban télen is folyamatos az életciklusa, 2-3 vagy több nemzedékük van évente.

Minden raktári moly ellen jól lehet védekezni feromoncsapdával, de nem mindegyik ellen kapható.  



Amerikai eredetű dióburok-legyek

Többféle diókopáncs-légy létezik, a két fontosabb a Rhagoletis completa, amely
már nálunk is megtelepedett, valamint a R. suavis, de találkozni a R. juglandis
léggyel is, Amerikában pedig felfigyeltek a R. pomonellára is, mint diókárosítóra.

A Rhagoletis legyek a mi cseresznyelegyünk (Rhagoletis cerasi) testvérei, akit
mindannyian jól ismerünk, hiszen volt szerencsénk találkozni kukacos
cseresznyével. A két fontosabb amerikai diókopáncs-légy károsítása hasonló.

Kanadában, de máshol Amerikában is "husk maggot" vagy "husk fly" néven
nevezik a diókopáncs-legyeket, a francia irodalomban "mouche de brou du noyer"
néven találkozni velük. Magyarországon Voigt Erzsébet tanulmányozta intenzíven
a dióburok-legyeket.

A Rhagoletis-legyek jellemzően kisebbek, mint a házilégy, színük barnás, és
könnyen felismerhetők torvégi világossárgás pöttyükről, valamint szárnyaik rajzolatosságáról, a feketés foltok minden faj
esetén máshogy helyezkednek el. 

A R. completára a határozott, erős, szárnyvégi L betű jellemző, és a betű előtt is van két, keresztirányú csík. További különös
ismertetőjel, hogy szeme színe zöldeskék. 

 

A cseresznyelégy szárnya annyiban különbözik, hogy az L betű előtt egy fekete pont van. 



A R. suavis szárnyán a szárnyvégi L betű egy átkötéssel kapcsolódik az előtte levő keresztirányú fekete folthoz. 

A R. pomonella szárnyvégi foltja póklábra hasonlít. 



Még az amerikai keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata) szárnyának rajzolata tarthat számot érdeklődésünkre, mivel
azzal is találkozhatunk, és jó, ha nem tévesztjük össze más fúrólegyekével. Balra a mi cseresznyelegyünk, jobbra az amerikai
keleti csresznyelégy, aminek a szárnyszéli rajzolata elágazik. (A felvilágosításért köszönet dr. Voigt Erzsébetnek.) 

A fő diókárosító tehát a Rhagoletis completa. Az Egyesült Államokban 1929-ben figyeltek fel rá. Európában 1980-ban jelent
meg, Észak-Olaszországban és Svájcban. A következő terjedési hullámot 2007-ben észlelték, amikor egyszerre találták meg
Franciaországban, Németországban, Szlovéniában, Ausztriában.

Bár kifejezett diókárosítónak tartják, károsított már őszibarackon is.

Évente egy nemzedéke van, a kifejlett legyek július
elejétől szeptember elejéig repülnek. A hím legyek
rendszerint "saját" diójukon tartózkodnak, ahol a
nőstények előbb-utóbb felkeresik őket. Egy nőstény légy
300-400 petét rak le, diónként mintegy 15-öt. A nőstény
légy a párosodás után 4-10 nappal a dióburokba tojja
petéit, és az 5-10 nap alatt kikelő krémszínű, kifejletten
centimétert elérő nagyságú nyűvek kifejlődésük 3-5 hete
alatt megeszik a burok belső, lágyabb részét. Akár 20-25
lárva is élhet egy dión. A kifejlett lárvák a talajra
hullnak, ott bábozódnak, néhány centiméter mélységben.

Így néz ki a dió a lárva kifejlődésének idején. Első nap: a
szúrásnyomok látszanak. Negyedik nap: kikeltek a
lárvák. Tizedik nap: a lárvák eszik a dióburok belső, lágy
részét. Harmincötödik nap: a lárvák kirágják magukat a
dióburokból, és a földre hullanak, bábozódni. 



Dióburok-légy bábok: 

A bábozódás néhány centiméteres mélységben megy végbe a talajban. A következő évben a kifejlett legyek nagyobb része
megismétli az életciklust, kisebb része pedig vár a talajban még 1-2 évet.

Nem tévesztendő össze a dióburoklégy fertőzése a xanthomonaszos bakteriózissal, a szél hatására a
faághoz dörzsölődő dió barna foltjával, végül a gnomóniás gombabetegséggel se. Sőt, a
botryosphaeriás gombafertőzés tünete is hasonló. A dióburokban lévő juglon miatt fekete bármelyik
dióburok-károsodás. 

   

Ha a fertőzés korai, augusztus közepe előtti, a rothadt dióburok hozzátapad a csonthéjhoz, azon
lemoshatatlan fekete foltot képez, a megtámadott diók nem áruképesek, míg késői fertőzés esetén a
dióbél még értékesíthető. 

Kaliforniában júniustól a szüretig, októberig károsít. A korai kártételre a gyümölcs töpörödése, a bél feketedése és járulékos
kárként penészesedése a jellemző, míg későbbi károsítás esetén a dióhéj színeződik el, feketévé, gusztustalanná válik. Ha
erős a fertőzés, a dióbél hártyája is sötétedhet. A korai fertőzés gyümölcshullást is okozhat.

Amerikai tapasztalat, hogy a dióburoklégy a korábbi fejlődésű diófajtákat részesíti előnyben, azokon nagyobb a fertőzés,
mint a későieken. És úgy látszik, a dióburok állaga is hatással van a fertőzöttség mértékére. Franciaországban megfigyelték,
hogy egyes diófajták (Ronde de Montignac, Meylannaise, Bijou, Pedro) fertőzöttebbek, mint mások.



Az időjárás alakulása is hat a dióburoklégyre. Hűvös nyáron (pl. 2010-ben) a korai fertőzés is későbbre tolódik.

Amerikában július végén, augusztus elején rendszeresen permeteznek ellene kemény rovarölőszerekkel, amikor petéi
megjelennek. A "biológiai" védekezést pedig az jelenti ellene, hogy az útmenti és egyéb szórvány diófákat és feketedió fákat
kivágják. Pedig megfigyelték, hogy a Diachasmimorpha juglandis nevű parazita darázs lárvái a dióburoklegyek lárváin
élnek.

Mivel a talajban telel, a művelt felszínű diósok védettebbek tőle, ha egy tavaszi talajmozgatást kapnak.

A dióburoklégy az árnyékban lévő diók burkát inkább támadja, ezért metszési beavatkozással, világos, szellős korona
kialakításával is mérsékelhetjük kártételét.

Végül a fertőzött termés megsemmisítése is ajánlott.

A délnyugat-francia diótermő tájon néhány éve kötelezővé tették a diótermesztők számára a dióburoklégy csapdás
megfigyelését. Úgy tapasztalták, a sárga szín önmagában is vonzza a legyeket, ezért sárga színű csapdákat alkalmaznak. Úgy
találták, a sárga szín csalétekkel kombinálva jobb eredményt ad. Csalétekként ammónium-karbonát a hatóanyag, ami ízlik a
legyeknek. A dióburok-legyek ugyanis friss madárürülékkel is táplálkoznak, aminek ammónia-illata a tápanyagforrást jelzi a
legyek számára. A dióburok-legyek csapdázása tehát nem a lepkéknél megszokott ivari csalogató feromonokkal történik,
hanem a sok rovar számára vonzó sárga színt táplálék-illattal kell kiegészíteni. (Újabb köszönet dr. Voigt Erzsébetnek.)

Egy francia csapda ragacslapjának részlete és egy hazai, tornyiszentmiklósi felvétel, ez utóbbin 2012-ben több, mint 170
legyet számoltak: 

Mivel a lepke jól repül, a csapdákat 2-3-4 m magasan kell felhelyezni, és hetente kétszer cserélni. A ragacslapokat célszerű
drót-rácsos csapdába helyezni, mert a denevéreket is vonzza, és megfogja. A csapdákat ott kell elhelyezni, ahol az előző évi
tapasztalat szerint nagyobb volt a fertőzés. Dióburoklégy-csapda kihelyezése Horvátországban, a Muraközben: 



A dióburoklégy életciklusa és további képek: 

 

 

 

   

A dióburoklégy nálunk is megjelent. Egy ideje itt
van már a szomszédban, Olaszországban,
Szlovéniában, ahol a diókutatók már foglalkoznak

vele. Svájcban és Németország déli csücskében 2002-ben figyeltek fel rá. Franciaországban már nagyon erős a fertőzése. És
azt emelik ki, hogy míg a cseresznyelégy kukacából jellemzően egy darab van egy gyümölcsben, a dióburoklégy legalább
tízszer annyira szapora. Horvát-magyar tudományos együttműködés eredményeként ma már a hazai, 2012-es előfordulás
térképét is ismerjük. 
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Itt, Európában nem jellemző a korai fertőzés, ezért kártétele leginkább a dióhéj küllemének elcsúfítására korlátozódik.

Egy hazai felvétel, ami nem biztos, hogy dióburoklegyet ábrázol, mert a szárny rajzolata nem látszik: 

Egy németországi, erős dióburoklégy-kártétel: 



 

A dióburoklegyek nemcsak a közönséges diót, hanem a japán diót, az arizonai diót és a feketediót is károsítják.

A Rhagoletis pomonella kártétele jóval kisebb, mint a másik kettőé. Több gazdanövényes.

Tisztelt, velem együtt a növényvédelemben laikus Kollégám, nehogy abba a hibába essünk, hogy mi fogjuk felfedezni
Magyarországon a dióburoklegyet!

Egyrészt dr. Voigt Erzsébet már több fényképet is kapott diósgazdáktól, amelyeken a fekete, rothadó dióburkot valami
kukacok eszik. De a szakértő kiderítette, hogy azok jelentősen különböznek a dióburoklégy lárváitól, nem is a talajon
bábozódnak, hanem a dióburokban. Valami gyengültségi károsítóról van ez esetben szó, amely kihasználta a baktérium vagy
gomba kártételét, és jól megél benne.

Másrészt - és ez a fontosabb! Aki dióburoklegyet lát, és nem jelenti, annak anyagilag annyi. Mert felügyeleti minisztériumunk
(már sok neve volt, jelenleg éppen VM-nek hívják) illetékes főosztálya felhívásban tette közzé, hogy a termelő köteles a
zárlati károsítókat - a dióburoklégy is ilyen - elpusztítani.

Dehát Kaliforniában se tudják elpusztítani, Német- és Olaszországban se, pedig a mi lehetőségeink egy fényévvel ezek után
következnek. Még növényvédőszert sem engedélyezett a dióburoklégy ellen a VM másik, ugyancsak illetékes hatósága!

Mert aki nem jelenti be, az annak kiszabható bírság legkisebb mértéke 15.000 Ft. De. És most idézem:

"Tekintettel arra, hogy a bejelentés elmulasztásával egyidejűleg a zárlati károsítók terjedését elősegítő magatartás is
megvalósulhat, a bírság összege 500 000 - 10 000 000 Ft-ot is elérhet."

Ne mondjuk azt, hogy ez minket nem érint, mert a törvény tekintetében termelő az, aki növényt termeszt, növényt, növényi
terméket hasznosít (beleértve a legeltetést is), feldolgoz, forgalomba hoz, tárol, szállít vagy felhasznál.

Szóval, a diófogyasztó is, aki tárolja és felhasználja a diót.

Tehát, ne fedezzük fel, ne vegyük észre. Vagy ha észrevettük, forduljunk el. Mint a mai Magyarország annyi más jelensége
elől.

Tisztelt növényvédő Kollégám, a dióburoklégy elleni országos küzdelemben a magam szerény módján én is résztveszek,
felkérés alapján megfigyelést végzek. 



De dióburok-legyet nem találtam a ragacslapon. Igaz, meg se néztem, úgy küldtem vissza. Nehogy már én fizessem meg a
kilátásba helyezett 10 000 000 Ft-ot!  

Őshonos dióburok-légy

Polyodaspis ruficormis, a gabonalegyek közül.

Nem tudtam róla,hogy ilyen is van. Pedig gondolhattam volna, mert itt-ott a saját dióim között is találtam rovarlárva által
károsított burkú, feketés héjú diót. De tényleg nem gondoltam, hogy a károsító speciális diókárosító. Mindaddig, amíg el nem
olvastam Bodor János 2012. október végi, erről szóló cikkét. Mert az összes korábbi szakkönyv, egyéb szakanyag
agyonhallgatta ezt a témát. A cikk annyira jó, hogy szövegét eredetiben illesztem be ide, a szerző utólagos engedélyét kérve.
Még egyszer írom, egy szava se származik tőlem, a cikkért járó összes erkölcsi és anyagi elismerés Bodor Jánost illeti.

"Az Észak-Amerikából Európába behurcolt nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) hazai megjelenésére vártunk,
eközben a már nálunk honos, a Chloropidae családba tartozó apró, fekete dióburoklégy, a Polyodaspis ruficornis elkerülte a
figyelmünket. Egész Európában és Ázsiában, így nálunk is országszerte előfordul, ahol csak táplálékot talál. A két
dióburokban élő légyfaj minden fejlődési alakja biztosan elkülöníthető, az általuk okozott kár azonban nagyon hasonló.

Lapunk idei 34. számában, a 22. oldalon olvasható, hogy a karan tén lis tán szereplő Rhagoletis completa előfordulása a
környező országok után nálunk is bizonyítást nyert Kőszeg környékén. Budapest kertes körzetében a diófákon az új kártevő
megjelenését vizsgálva, már hatodik éve rendszeresen megfigyelhető a zöld dió burkának jellegzetes károsítása. Okozója
eddig mindig a Chloropidae, a gabonalegyek családjába tartozó Polyodaspis ruficornis, a fekete dióburoklégy volt. Ez a faj
az egész eurázsiai földrészen elő fordul Finnországtól Mandzsúriáig, délen pedig a Földközi-tenger medencéje körül. Lárvája
a dió zöld burkában él, de mogyoróból, kenderből, aszatok fészekvirágzatából is kinevelték. Szivarsodró eszelények
(Byctiscus és Apoderus fajok) levélsodratában, és gyümölcsdarazsak (Hoplocampa fajok) lárváinak társaságában is
észlelték, bomló szerves anyagokat fogyasztva. Esetenként a gyümölcsmolyok és a kukoricamoly külső élősködőjeként
figyelték meg.

Az idén a dió virágzása idején erős éjszakai szállított fagy után a termős és a porzós virágok is megfeketedtek a fákon, végül
mégis közepes termés lett. Az érés idejére azonban a termésnek csak egyötöde maradt egészséges, a negyede almamolyos, és
több mint a fele baktériumos fertőzés áldozata lett. A lehullott diók 68 százalékában a Polyodaspis ruficornis lárvái fejlődtek
ki a burokból táplálkozva, a csonthéjat ürülékükkel szennyezték és lemoshatatlanul megfeketítették. Erős baktériumos
fertőzés, vagy almamoly- károsítás nyomán a dió belsejébe is behatoltak, ott táplálkoztak és bábozódtak is. Az esetleges
élősködésüket az almamoly-hernyókon eddig nem sikerült megfigyelni.

A 2,5-3 mm-es dióburoklégy teste és gyér, de erős szőrözete is fekete. A sűrű, durva pontozás miatt a teste fénytelen. A
középső és a hátulsó lábán a lábfejek sárgák, az elülső lábfejei barnák, amint a szájszerve és a csápjának az alsó része is. A
szárnya víztiszta, sárgásbarna erezetű. Az első legyek márciusban jelennek meg, a tömeges rajzásuk nyár közepén, zömében
júliusra esik, majd meleg őszön szeptemberben, október elején is repülnek.



A nőstény legyek a dió zöld burkára rakják alig milliméteres hófehér, hengeres, a két végén csúcsos petéiket, előszeretettel a
már baktériummal vagy almamollyal fertőzött, esetleg jégverte termésekre. Az épnek tűnő dióburkon is vannak azonban
olyan apró sérülések, amelyeken keresztül a lárvák már képesek behatolni.

Az apró nyüvek csoportosan rágnak a zöld burkokban és sötét ürülékükkel maradandóan elszínezik a dió csonthéját. A
nedves időjárásban rothadásnak induló baktériumosan fertőzött, de még puha csonthéjú diók belsejébe is behatolnak és a
magkezdeményen táplálkoznak. A kifejlett nyüvek 3-4 mm-esek, vékony bőrük alatt jól látszanak a belső szerveik és barnás
béltartalmuk. Testük végén, a farlapjukon két jellegzetes, csapszerű kinövést viselnek.

A nyüvek a fejlődésük helyén, a burok alatt, a csonthéjon, vagy a dió belsejében bábozódnak csoportosan. A 3 mm-es
tonnabábok vörösbarnák, feji részükön két apró szarvacskával, a hátsó részük pedig szögletesen ellaposodik.

A károsító báb alakban telel a lehullott termésekben, vagy azokból kihullva az avarban. A kártétel megelőzésére a lehullott,
károsított termést feltétlenül érdemes minél hamarabb összegyűjteni és megsemmisíteni.

A legbiztosabb az elégetés. Üzemi ültetvényekben az almamoly elleni védekezés bizonyára a dió buroklégy ellen is hatásos."

A cikkhez tartozó fényképek az interneten megtalálhatók. Ezt a légyfajt, bár két kontinensen is szélesen elterjedt, senki más
nem fényképezte, csak Bodor János.  

Még egy hazai dióburok-károsító

Tisztelt, növényvédelmet tanult Kollégám, kérem, tekintse meg a következő két képet, ugyanarról a dióról. A felvételek
Magyarország középső vidékén készültek, egy, számomra ismeretlen dióburok-károsítóról. 

 



Gubacsokat látunk a dió kopáncsán. Nem tudom, milyen rovar növesztette, valami gubacslégy, gubacsszúnyog vagy
gubacsdarázs. Gondolom.

A gubacsok kemények. Feltételezem, a belsejükben megtalálható a kártevő álcája vagy imágója, de szabad szemmel nem
észlelhető.

A legnagyobb gubacs alatt a dióhéjon pöttynyi fekete elszíneződés látható.

Tisztelt, nálam hozzáértőbb Kollégám, szíveskedjen engem is felvilágosítani ennek a kártevőnek a mibenlétéről. Fáradozását
egy korsó sörrel fogom honorálni, ha meglátogat.

Tisztelt Kollégám, nem vagyok növényvédő szakember. A dió károsítóiról nem is kívántam teljeskörű leírást adni. Inkább
csak az volt a célom, hogy rámutassak, a dió növényvédelme során mikre kell gondolni. Akit ezek után még továbbra is
érdekel a dió növényvédelme, szakirodalomban utánanézhet.

 

 

Élettani károsodások
 

Fagy

A diófát a korai, őszi fagy, a téli fagy, végül a tavaszi fagy veszélyeztetheti.

Az őszi fagy nem jellemző Magyarországon, de pl. Franciaországban 2009-ben is előfordult, a délnyugat-francia termőtájon.
Oka egy betörő sarkvidéki légtömeg, amely a diótermő tájon jut nyugalomba, és ott rétegződik úgy, hogy a leghidegebb
levegő kerül alulra. Éjszakai derült égbolt mellett alakul ki. Ott október 6-án 2 m magasságban -7,2 C°, talajmentén közel -
10 C°-ig csökkent. Ágak is megfagytak, valamint a fiatalabb fák törzse is.

Moldáviában 1976-ban tapasztalták ugyanezt a jelenséget. Októberi -6 C°-os fagy az éretlen vesszőkön túl a gallyak
elfagyását is okozta, és a fiatal fák törzse gyökérnyakig visszafagyott.

A gyengébb őszi fagy is káros. Délafrikai felvételek az őszi fagy utóhatásáról a következő tavasszal. Az egy éves dióoltvány
kérge károsodott, remélhetőleg, majd benövi a csemete. A fiatal fa lombkoronája viszont elpusztult. 

 

A téli fagy veszélye - bár hazai diófáink kellően fagytűrők - nagyobb nálunk.

Magyarország a dió biztonságos termesztésének északi határán fekszik. A hazai diók és a szomszédos országok diófái a
kárpáti fajtakörhöz tartoznak, amelynek jellegzetessége a kiemelkedően jó téli fagytűrés, a mélynyugalmi időszakban.
Szokásos teleinket a diófák károsodás nélkül viselik el. De a 2002-2003-as tél is megmutatta, mennyire a határán vagyunk
diófáink fagytűrésének. Bár a hosszabb idejű -20 C°-os hidegek idején vastag hó volt az országban, első-második éves
kiültetett csemeték képesek voltak mélyen visszafagyni, alulról kihajtani.

Rendkívül hideg telek rendszeresen előfordulnak Magyarországon is, ilyen a mi klímánk. 1927-28 tele is ilyen volt, amikor az



akkor reményteljes francia fajták tömege fagyott ki nálunk. Pontos hazai adataim nincsnek, de az nagyjából nálunk is igaz,
amit Turcanu professzor moldáv viszonyokra állapít meg. Eszerint évszázadonként három-négy rendkívül hideg télre biztosan
számíthatunk. Ilyen volt 1928-29, 1941-42, 1952-53, 1962-63. Tehát minden diófa életében 1-2 extrém hideg tél biztosan lesz.

A diófa változékony növény. Minden diófa magonc-utódainak sok jellegben és nagy mértékben eltérnek a tulajdonságai, így a
téli fagytűrés tekintetében is. Ugyancsak Turcanu professzor megfigyelése volt, hogy az 1962-63-as rendkívüli tél után egy
diófa megonc-utódainak csak egy része maradt életképes, termőképes, más része kifagyott. Újból leszögezhetjük, hogy a
diófajták téltűrő képessége adott, jobb vagy rosszabb, de génjeikben meghatározott. Ne más tényezőkben keressük a tél
elviselhetőségét, hanem a dióegyed biológiai meghatározottságában.

Ez a megfigyelés számunkra is fontos, csak azokkal a diótípusokkal érdemes foglalkoznunk, amelyek anyafája vagy szülője
már elviselt extrém hidegeket. Tehát a hazai - szelektált vagy természetes - változatok értékesebbek, mint az enyhébb klímán
nevelkedett diófák utódai. Jellemzően hideg telű vidékeken az ilyen természetes szelekció is segíti a kutatókat a helyben
megfelelő fajták létrehozásában. Egyébként mi is az északi határon vagyunk.

A hazai diófajták fagytűréséről nincs pontos adatom. Feltételezem, hogy a kárpáti diórassz Moldáviában, Lengyelországban
és Kanadában megfigyelt hidegtűréséhez hasonlóan a mi diófáink is elviselik a -37 C°-os hideget, ha a télre jól felkészültek. A
közönséges dió leginkább hidegtűrő egyedeinek fagytűréséről -39 C°-os határig lehet olvasni orosz és kanadai irodalmakban.

Vigyázzunk azért a hazai fajtákkal, mert a szelektált hazai diók továbbkeresztezéséből létrejött új fajták már nem
tekinthetők a kárpáti rassz tagjainak, mert egyik szülőjük kaliforniai, tehát mediterrán éghajlathoz szokott dió. Nézzük meg
például a Milotai bőtermő, Milotai kései és Milotai intenzív fajták egyedeit Moldáviában, egy -37 C°-os hideg tél utáni
nyáron: 

A nyárvégi halványzöld szín a fagy után előtörő hajtások kései fejlődését jelzi, ugyanakkor a helyi diófajták (nincsenek a
képen) fagykár-mentesek, fejlettségük normális.

Megfigyelték, a fagytűrés a diófa korától is függ, fiatalon nagyobb. Moldáviában fiatal diófák -25-27 C°-os hideget károsodás
nélkül viseltek el.

A fák nem megfelelő erőállapota, a vesszők nem kielégítő őszi beérése fokozza a téli fagyveszélyt, kielégítően fagytűrő
diófajtáinknál is. A korai - októberi, novemberi - fagyok is ezért károsak, mert akadályozzák a tartaléktápanyagok
visszahúzódását a levélzet felől az ágakba, a törzsbe, és a nem kellően átalakult, besűrűsödött nedvek fagyáspontja
magasabb. Tapasztalták, az őszi rossz vesszőérés nagyobb fagyveszélyt jelent télen, mint az abszolút téli hideg. Egy-egy
diófajta téli hidegtűrő képessége csak akkor mutatkozik meg, ha vesszői jól beérett állapotban mentek a télbe.

A fagytűrő képességet csökkentő gyenge erőállapotot szárazság, vízhiány is okozza. Például a kisinyovi diófajta-
gyűjteményben - benne nemcsak a helyi, hanem a román, magyar, francia és más fajtákkal - az 1971-72-es hideg télen, -29
C°-nál nem tapasztaltak említésre méltó kipusztulást. De 1976-77 hasonló telén, amikor csak -25 C°volt a leghidegebb, az
első éves vesszők jellemzően elpusztultak, és több fajtánál a vékonyabb gallyak is. Az 1976-os nyárvégi, őszi aszály hatása
volt ez.

A fák erőállapota az alkalmazott agrotechnikával nagyban javítható. Ez az a pont, ahol beavatkozhatunk, a diófa segítségére
lehetünk.



Azt mondják, a diófák fuzárium-fertőzöttsége, amit csemetekorban a csemetekertben szereznek be leginkább, fokozza a
fagykárveszélyt olymódon, hogy a fa törzsében felfelé menő szállító edény-nyalábokban a fuzárium olyan gócokat képez, hogy
ősszel a visszahúzódó nedvek nem tudnak kellően visszahúzódni, besűrűsödni, magasabb koncentrációt elérni, így a törzs
kemény hidegben megfagyhat. Jellemző erre az a tünet, hogy tavasszal a diófa maradék nedveiből kihajt, majd kihajtás után
a hajtások nem kapnak nedv-utánpótlást, és a fa elszárad. Jól látható ilyenkor, hogy a törzs pusztulása a fő ok, mert a fa
körül sűrű, erős sarjhajtás-tömeg indul meg, mert a gyökerek élnek, és termelnek.

Enyhébb téli fagykár esetén először a csúcsrügyek halnak el, majd az oldalrügyek, súlyosabb esetben pedig az elsőéves
vesszők, majd a két-három éves gallyak. Tavasszal jellemző tünet ilyenkor, hogy az elfagyott vessző legalsó rügye - esetleg
két rügy - hajt ki. A meginduló hajtásnövekedés ilyen fagykáros diófán erőteljes szokott lenni, a fa igyekszik gyorsan
regenerálódni.

Az 1-2 éves vesszők elhalása -28-29 C°-nál valószínű. 

Hüvelykujjnyi vastagságú ágak is elfagyhatnak -30 C°-nál. 



A hó nélküli száraz telek még veszélyesebbek, mert a diófa gyökerei is fagyérzékenyek. Ha -5-6 C°-os fagy éri a gyökereket,
az az egész növény pusztulását okozhatja. 

 

Ha vesszők, ágak nem is halnak el, a -25-27 C°-os hidegek a hímvirágokat pusztítják el, még a rügypusztulásnál is hamarabb.

Az őszi visszahúzódáshoz hasonlóan ha a tél második felében átmeneti felmelegedést újból kemény fagyok követnek, a
fagyveszély újból fokozódik, mert a felfele meginduló nedvek fagyveszélyesebbek. Kanadában, amely termőtáj már kívül esik
a biztonságos diótermesztés zónáján, jellegzetes téli fagykár-tünetet figyeltek meg, ami az úgynevezett "délnyugati seb".
Turcanu professzor az ilyen károsodást az égési sérüléshez hasonlítja. Ilyen károsodás nálunk is előfordul. A téli napok
napsütésének hatására a fiatal diófák felmelegedő törzsének kérge a törzs alsó 1 m-én éjszaka megfagy, hosszában
megreped, és koratavasszal már látszik, hogy a kéregrepedés környékén a törzs részlegesen elhal.

Ha a diósgazda ezt a sebet legkésőbb a tél végén lekezeli, a járulékos fertőzés elkerülésére lezárja a farontó gombák
bejutásának útját, akkor a következő vegetációs szezonban a fa benövi a sebet. Sebkezelésre ilyenkor vagy nem keményedő
sebkezelő anyagot, vagy gombaölőszerrel kevert zsírt használjunk.

Augusztusra begyógyult délnyugati seb: 



A károsodás megelőzésére olyan téli törzsvédőt kell alkalmaznunk, ami elzárja a fiatal fa kérgét a naptól.

Az első képen begyógyult törzs látszik, de a második, súlyos téli fagykárnál már menthetetlen a diófa. 

 

Ugyancsak téli károsodás lehet az ágakra ráfagyó ónos eső, a rátapadó nagyobb mennyiségű és súlyú hó, ami különösen téli
viharral is kombinálódva jelentős töréskárokat okozhat.

Télvégi fagykár is létezik, ami nem azonos a jellemző tavaszi fagykárral. A tél végén az okozhat fagyveszélyt, ha a kezdődő jó
idő túl jó, és a rügyek megmozdulnak. Akkor is, ha ez szemmel még nem látszik. És a rákövetkező erősen fagyos idő a
rügyek nagy tömegét teszi tönkre, tömegesen halnak el, és a vesszők, ágak a csúcstól visszafelé hosszan csupaszok
maradnak, majd később leszáradnak. A fa az ágak, vesszők indulásánál lévő rejtett, nem látható rügyekből hajtanak ki. Ezek
a rügyek természetesen hajtásrügyekként viselkednek.

Példa a télvégi fagykárra: Szlovákia, Nenince, 2012. április eleji fagy után két héttel. Nem tavaszi fagykárról volt itt szó, mert
a rügyek még nem bomlottak ki. 



A téli, a télvégi fagykárkor nemcsak az adott évi termés reménye válik semmivé, mert nincsenek virágok, hanem a termő
lombfelület is lecsökken, tehát a fagykár a következő év termését is csökkenti, mert nem lesz annyi csúcsrügy, mint a fagy
előtt volt. És a leszáradó vesszők, gallyak a gombafertőzésre is lehetőséget adnak.

A tavaszi fagyok a friss hajtásokat, a virágokat, a terméskezdeményeket pusztíthatják el. A diófa felsorolt részeiben igen
alacsony a tápanyagok koncentrációja, a feloldott vegyületek nem alkotnak fagyálló folyadékot, a friss, zöld részek már
rövid ideig tartó 0 C°-os hidegen elfagynak. Tavaszi fagykár a friss hajtásokon: 



A tavaszi fagyok virágzásig, vagy még kevéssel azután is veszélyesek. Az azévi teljes termést képesek elvinni. 



Egyébként a tavaszi fagy a diófát nem teszi tönkre, gyorsan újra hajt. Június első felében már így néz ki a májusban lefagyott
diófa.

 

 



Tavaszi, kihajtáskori fagykárt mutat a következő kép. A felvétel nem nálunk, hanem jóval délebbre, Törökországban készült.

Tisztelt Kollégám, meg kell mondjam, a fentebbi fagykáros képek egy része nem itthon készült. A világon ahol diótermesztés
folyik, a tavaszi fagykár szinte mindenhol veszélyt jelent. Most egy kicsit túloztam. Kivétel Kínában Jünnan tartomány. De
Kaliforniában már lehet tavaszi fagy.



Május 5-e Dániában, Frulundban: 

Május 10-e Németországban: 

Tavaszi fagy Hollandiában: 



A tavaszi fagyok károsító hatásáról korábban részletesebben is
esett szó. Most csak annyival egészíteném ki, hogy a tavaszi
lehűlés ha nem éri is el a fagyhatárt, a rügyeket, a nővirágokat
károsíthatja annyira, hogy a termékenyülés hibás lesz. A +1 C°-
os hideg se jó, sőt, Moldáviában 1955. május 26-27-én +2-+4
C°-os éjszakai hideg után is terméscsökkenést tapasztaltak (A.
M. Vukolova).

Erre, a fagypontot megközelítő lehűlésre is vezetik vissza a
rosszul termékenyült nővirágok hibás fejlődését, a magbél és a
csonthéj kifejlődésének hiányosságait. Kutatók szerint (dr. Holb
Imre) a diótermés papírhéjúsága ("cinegésedése") legtöbbször
erre vezehető vissza. Ilyenkor a dió héja egyenetlenül fejlődik
ki, sok esetben behasadozó vagy üreges. A magbél is kilátszhat.
A cinegésedés másik oka pedig, ha nem fajtajellegről
("típushibáról") van szó, vírusfertőzés lehet, ld. később.

A tavaszi fagyok idején leginkább füstöléssel védekezhetünk,
amint a mellékelt archív képen tevékenykedő francia diósgazda.

Vagy pedig ültessünk eleve kései kihajtású diófajtákat, amelyek
nagyobb biztonsággal kerülik el a tavaszi fagyot.

Íme egy nyugateurópai összeállítás néhány ismert és egy-két ismeretlen diófajtáról, amelyben összefüggés állapítható meg a
kihajtás ideje és a tíz év alatt előfordult fagykárosodás mértéke között. Az első oszlopban lévő számok a kihajtás jellemző
idejét jelzik, a másodikban a fagykár mértékét. Mindkét oszlopban a kisebb számok mutatják a kívánatos állapotot, a
későbbi kihajtást, a kisebb fagykárt. 



Az összefüggés szemmellátható, kár, hogy nem diagramon ábrázolták.

A tavaszi fagy elleni védelembe az agrokémiai ipar is bekapcsolódott. Ma már kínálnak olyan lombtrágyát, amelynek fő
hatóanyaga a szerves, növényi eredetű, algából kivont nitrogén-vegyületek tömege, de az is csak 5 %-ban. Ennek a szernek
állítólag az a fagyvédő mechanizmusa, hogy a tavaszi friss dióhajtást gyors növekedésre, - mint írják, a levélfelület
megnövelésére - ösztönzi, és a nagyobb levélfelület már ellenállóbb. A hordós kiszerelésű szer felirata két részben: 



Hát, nem tudom. Jobb lenne, ha valaki kipróbálná, és azután mondana róla véleményt.

A rendszeres tavaszi fagykár nem mai probléma, a szakemberek többszáz éve emlegetik. 1785-ben írta Villars francia,
Grenoble-i botanikus: "A diófa gyakori vidékünkön, kivéve a hideg és a száraz helyeket; szinte mindenhol ültetik, de
legnagyobb mennyiségben a Gap völgyében; helyesen nevezik a fák királyának, törzse vastagsága, ágainak kiterjedése,
fájának hasznossága miatt, és főképpen gyümölcsének kiválósága miatt: az olaj, amit kivonnak belőle, pótolja az olivaolaj
hiányát azokon a helyeken, ahol az olajfa nem él meg; mindezért nagyon kívánnánk, hogy kevésbé korai lenne; a tavaszi
hidegek gyakran károsítják."

Németország egyetlen, diótermesztésre alkalmas vidékén, Freiburg körzetében is a tavaszi fagy a termesztés fő veszélyeztető
tényezője. Az ottani hagyomány április 25-ét, Szent Márk napját jelöli a kritikus fagyosszenti napnak. Úgy tartja magát a
többszáz éves helyi hagyomány, hogy ha aznap nincs fagy, meg lehet enni a tavalyról maradt diókészletet. De ha fagy van,
"Nusskillertag", félre kell tenni, mert abban az évben nem lesz termés.

A tavaszi fagykárt szenvedett diófák - néhány, beteg, legyengült diófa kivételével - időbeli késéssel ugyan, de újrahajtanak.
Rendszerint több friss hajtást hoznak, mint a fagykár nélküli diófák. Kihajthat az a rügy, amelyik a lefagyott hajtás alatt
alszik, de gyakoribb, hogy a vessző többi rügyéből is megindul néhány. Ritkán, de az is látható, hogy a félig elfagyott
hajtásból, az élő részéből tör ki új hajtás. A következő képen az elfagyott hajtásrügyek alatti alvórügyekből pótolta a diófa a
hajtások elfagyását. 

A feketedió ugyanannyira fagyérzékeny, mint a mi diónk. Feketedió hajtás fagy előtt és után: 



 

Van az úgy, hogy nem fagy, hanem havazik. Az se jó. 

 

 

További diókárosítók a nagyvilágban

Nehogy azt higgyük, Magyarországon kívül nincs élet. Dehogynem, még diókárosítók is élnek határainkon kívül is. Olyanok,
amiket mi nem ismerünk.

Például Kínában nem a nagy farontó lepke károsítja leginkább a diófa törzsét, hanem egy, a Batocerák közé tartozó cincér.
Illetve a lárvája. 



A kínaiak éjszaka fénycsapdával irtják, nappal drótot szúrnak fel a járatába, és csak akkor nyomnak vegyszert a lukba, ha
már más nem használ.  

A diótermés károsítói Ázsiában és Amerikában

AMYELOIS TRANSITELLA

Amerikai nevén navel orangeworm. Nálunk még nem fordul elő, bár ki tudja, talán csak idő kérdése, hiszen annyi fertőzött
diót behoznak Kaliforniából Európába. Nemcsak a dió, hanem a mandula, pisztácia, füge, stb. kártevője is.

A lepke lárvája a nyár második felében támadja meg az érni készülő termést. Korai diószürettel csökkenteni lehet a fertőzést.
A dió áruvá készítésének folyamatát is kibírja, és ha nem kerül kiválogatásra, bizony, a fogyasztóhoz is eljut, ezért széles
körben ismert. Kártétele nemcsak a károsított termésben jelentkezik, hanem abban is, hogy a megtámadott dión másodlagos
fertőzésként mérgező aflatoxint termelő gombák telepedhetnek meg. 

Dió-múmiákban telel át. A diót a burok repedésein, a dióhéj résein keresztül támadja meg. Károsítását előkészítheti az
almamoly lárvája, a termést károsító bakteriózis vagy akár a napégés. A lárva az egész dióbelet megeszi. 

Az utóbbi időben környezetkímélő, biológiai védelmet is találtak ellene. Két fürkészdarázs faj, a Goniozus legneri és a
Pentalitomatix plethricus lárvája is megtámadja és elfogyasztja a lárvát. Bár ezek kijuttatása nem bizonyult elég hatásosnak.
Így marad a hagyományos, rovarölőszeres permetezés, a nyár vége felé.



CONOTRACHELUS RETENTUS (walnut curculio)

Amerika keleti felén ahol diófa van, mindenhol ott van. A kifejlett nőstény bogár vörösbarna színű.
Lárvái kicsik, piszkosfehérek. A nőstény májustól júliusig rakja petéit a zölddióra. A lárva befúrja
magát, és károsítása következtében a zölddió lehull. Amerikában "júniusi hullás"-nak nevezik a
tömeges zölddió-hullást, ami akár 60 %-os is lehet. A károsító jelenlétére a lehullott zölddiókon lévő
furatból következtethetünk. Védekezésként a hullott zölddiót szedjük össze, vagy vegyszerezzünk.

Teljesen hasonló az elsősorban vajdiót károsító Conotrachelus juglandis (butternut curculio) is, ami a
szívdiót is szereti. A zsizsikszerű ormányos bogár barnásszürke, mintás. Évi egy nemzedéke van. A
bogár telel át, és május második felében jelenik meg a diófán. A hajtást és a levélnyelet rágja. A hajtásra és a zölddióra
petézik. A lárvák a puha hajtásba, illetve a zölddióba fúrják magukat. 4-6 hétig károsítanak, majd bábozódni a talajra
hullanak.  

ATRIJUGLANS HETAOHEI

Kínában, Japánban és Oroszország távolkeleti részén károsítja a dióféle fák termését. Ez ellen a molylepke ellen csak
szerves rovarölőszerekkel védekeznek. 

 

Japánban ilyen poloskák is károsítják a diótermést, a japán dió termését: 



A jobboldali, a piroscsíkos poloska petéi a diólevélen, két fejlődési stádiumban: 



Kikelés: 

Kikelés után: 



 

Lombrágó hernyók Ázsiában és Amerikában

ACROBASIS DEMOTELLA (Walnut shoot moth).

Külsőre a pekándiót károsító pecan leaf casebearer-re hasonlít, de nem tévesztendő vele össze. A lepke lárvái tavasszal a még
ki nem bomló rügyekbe fúrják magukat, a rügykárosodástól a dióvessző vége többszörösen elágazik. 

Hasonló az Acrobasis caryae és az A. stigmella is, amelyek lárvái hasonlóan károsítják a diót. És a többi Acrobasis-faj is.
Nagy nemzetség. A feketedió és a pekándió károsítóinál is megemlékezem róluk. 

 



 

ACTIAS LUNA

Ennek a 10 cm szárny-fesztávot is elérő, Amerikában közönségesen előforduló lepkének a hernyója több más gyümölcsfaj
mellett a dió levelét is megeszi. 

 

CHRYSOMALIDAE

A Chrysomelidae bogarak lárvái japán diókárosítók, júliusban a diólevelet eszik. A kifejlett bogarak a diófa aljnövényzetén
találhatók. 



PARASA LEPIDA

Ennek a Délkelet-Ázsiában élő molylepkének a hernyója sok egyéb mellett a diófa lombját is rágja. Egy japán fényképen
éppen diófa-levélen látjuk. A hernyó szép, feltűnő, szőrös. Vigyázat, kézzel ne érintsük meg, mert tüskéi irritálóan mérgesek.
Ha sok van belőlük a diófán, vegyszerrel irthatók. 

PHYLLOSPHINGIA DISSIMILIS

Ázsiában él ez a nagytermetű lepkefaj, amelynek szárnya 13 cm széles is lehet. A lepke és hernyója nagyon hasonlít amerikai
társára, az Amorpha juglandis-ra. Nemcsak megjelenésében, hanem életmódjában is, előszeretettel fogyasztja el a dióféle fák
levélzetét, a közönséges dió mellett a mandzsúriai dióét és a kínai hikoridióét is. Más gazdanövénye nincs, csak a dióféle fák,
bár látták már fűzfán, csonthéjas gyümölcsfán, égerfán, nyírfán is. Az egész Távol-Keleten, széles kiterjedésű nagy területen
otthon van. A lepke és hernyója képei:

Nősténye és hímje: 



Az északi és a déli változat hímje: 



Hernyója és bábja: 

SCHIZURA CONCINNA

Amerikában únos-úntalan emlegetik a Schizura concinna nevű lombrágó hernyót (redhumped caterpillar) is. De annyira távol
áll tőlünk, hogy nem akaródzik írnom róla. Pedig jó példája lehetne könyvem kiemelt témájának, az ökológiai
dióvédelemnek, mert több fürkészdarázs faj is megeszi, a Hypersoter fajok és az Apantes conglomerates. És bevetik ellene a
hazai biotermesztők egyedül üdvözítő baktériumát, a Bacillus thuringiensis-t is. Remélem, nem jelenik meg Magyarországon
is, és továbbra se kell vele foglalkoznunk. 



EGYÉB LOMBRÁGÓK

A felsorolt kártevőkön kívül Amerikában még a következő diókárosító rovarok fordulnak elő, amelyeket itthon eddig nem
írtak le:

Amorpha juglandis (egyéb nevei: Cressonia juglandis, Laothoe juglandis) is előfordul a közönséges dión, de elsősorban a
pekándiók károsítója (részletesebben ott). De nagyon szép lepke, ezért ide is elhelyeztem két képét. 

 
Empeasca fabae. Levélbolha, sok gazdanövénnyel. Amerikában potato leafhoppernek nevezik. A bolha és kártétele
közönséges dión: 

 

Feketedión a levélér fekete színe jelzi jelenlétét. Könnyen irtható rovarölőszerekkel, mert nem rezisztens.

Saturnia pyri
Synanthedon codeti
S. stomoxiformis amasina
S. vespiformis

Ó, de sok rovar szereti rágni a diófa lombját világszerte! Még sok van, amit nem ismerünk közülük. Például Kirgizisztánban
érték tetten ezt a szőrös hernyót, amint a diófa levelét rágta. Még a nevét se tudjuk. 



És mit keres ez a kabócafaj (Cacopsylla mali) a diófa levelén? Ez is károsító lenne? 

A diófa levélbolhájának mondják ezt a szép bolhát is, bár kártételével még nem találkoztam. 

Nem lombrágó, hanem diófarontó bogár ez a nagytermetű cincér (Molorchus juglandis), amely a dél-törökországi, libanoni és
izraeli diófa-állományokban tesz kárt. Az életmódját nem tudtam lefordítani, ahhoz jobban kellene tudni törökül. 



De addig is, amíg részletesebb leírást nem kapunk róla, tanulmányozzuk saját, hazai diófacincérünket, a Megopis
scabricornist.

A szkarabeuszoknak, ezeknek a gyönyörű galacsinhajtó bogaraknak - köztudott - nem a lárvája a lombrágó. Az korhadó,
rothadó anyagokon él. A kifejlett bogár már előfordul a diófa és még nagyon sokféle fa levelén, és rágja is azt. Ezt a
szkarabeuszt, a Chrysina woodit Texasban, texasi dió levelén érték tetten. 

És vannak pajzstetvei is a diófának, olyanok, amelyek nem nálunk élnek. De ha megjelennének kis hazánkban, tudjunk róla,
hogy a világ más részein már jól kiismerték őket, és az internetről egyből megtudhatjuk, amit róluk tudni érdemes. Lecanium
pruinosum, L. cerasorum, L. corni. Epidiaspis piricola, Diaspidiotus ancyclus, Quadraspidiotus juglans regiae. 



 

 
 

Ez mi?

Tisztelt Kollégám, végignéztük a diófa lehetséges betegségeit és kártevőit, itthon és a nagyvilágban.

Azt hiszem, nemcsak a magam nevében, hanem tisztelt növényvédő Kollégám nevében is mondhatom, mégsem tudunk
mindent.

Egy romániai Kollégám mutatta be az ültetvényében 2011 május-júniusában tapasztalt károsodást. Ő se tudja, én se, mi lehet.
A tünetek: barnul a hajtás, alulról felfelé, gyors ütemben, és úgy leereszt, mint egy víz nélküli öntözőcső. A hajtás és a rajta
levő levelek elpusztulnak. 







A gazda a további fertőzést megakadályozandó - ha fertőzésről van szó - mindenesetre levágta és elégette a kérdéses
hajtásokat.

 

 

A FEKETEDIÓ ÉS A VAJDIÓ KÁROSÍTÓI, BETEGSÉGEI
Vázlat: 
Feketedió-károsítók 
A feketedió betegségei 
Károsító is, betegség is egyben: "Ezer rák" 
A vajdió károsítói, betegségei  

A feketedió további károsítói Amerikában

Már a közönséges dió amerikai károsítóinál láttuk, hogy azok részben a feketediót is támadják. Most következnek a többiek.

Acrobasis demotella
A. juglandis. Részletesen a pekándiónál.
A. juglanivorella
A. latifasciella 

 

Acrobasis-kártétel feketedión: 



Anormenis és Metcalfa nevű levélbolhák esetenként károsítják a feketediót.
Apocheima strigataria
Catocala atocala
Chrysobothris femorata (Laposfejű almafarontó). Amerika keleti felén közönségesen előforduló farontó, elsősorban az
almafát károsítja. A bogár háta sötétzöld, hasa sárgaréz-színű, fémfényű. Kifejlett lárvái lapos, széles fejűek,
sárgásfehérek, több mint 2 cm hosszúak. A lárvák a fatestben lévő járatokban élnek, a bogarak a leveleket rágják.
Főleg a fiatal csemetékre veszélyesek, de ha a csemeték egészségi állapota (víz-és tápanyagellátottsága) jó, nem
pusztulnak bele. Védekezni úgy szoktak ellene, hogy a frissen kiültetett csemeték törzsét csomagolópapírral kötik be, a
bogár nem tud így a törzsre petézni. 



 
Citheronia regalis
Corytucha juglandis (walnut lace bug) csipkés dióbogár. Nevét csipkés szárnyáról kapta, amely alól átlátszik sötétebb
teste. Jellemző még a fejét borító csipkés sisak is.

Kizárólag a feketedió kártevője. Mindenhol előfordul, ahol feketedió él. Lárvái és kifejlett egyedei egyaránt a levelek
fonákán a levelek nedvét szívják, egy levélkén egyszerre száznál több is megtalálható. Levedlett kitinpáncéljaikról,
ürülékükről könnyen felismerhető jelenlétük. A megtámadott levelek sötétebbre színeződnek, megbarnulhatnak, korán
lehullhatnak. 

Cydia caryana (l. a pekándiónál)
Enchenopa binotata nevű levélbolha is előfordul. Két feltűnő fehér foltjáról ismerhető fel. A levelek fonákán található,
ahol a levél nedvét szívja. Általában kártétele nem jelentős, károsítása nem is a leveleken, hanem a hajtásokon
jelentkezik, ahol petéző-gödröt rág. A gödrök több évig is megmaradnak, láthatók. 

Eriocampa juglandis a feketedió levelét is rágja, de főként a vajdió kártevője, ott ismertettem.
Eriophyes caulis a közönséges diót károsító nemezes gubacsatka feketedión élő rokona. Stilizált rajzon így ábrázolható
a kártétele, de nem okoz semmilyen észrevehető károsodást a fának, a jellegzetes tüneteken kívül. Maga a kártevő
annyira apró, hogy szabad szemmel észrevehetetlen. 

Magicicada fajok (M. tredecassini, M. septendecim) 13, illetve 17 évenkénti hullámokban jelentkező farontó kabócák.



Az élénk piros szemű nőstények a vesszőkre petéznek, és a lárvák a feketedió vesszőit gyengítik, szélkárra érzékennyé
teszik. 

Monellia caryella (és rokonai M. caryae, M. costalis) a Carya-diók levéltetvei, de a feketediót is károsítják. Közönséges,
széleskörűen elterjedt tetvek, mindenhol ott vannak, ahol dióféle fák élnek. A teljes vegetációs időben megtalálhatók a
levelek fonákán. Jellemző körtealakúak. Barna, zöld, fehér, bíbor színűek lehetnek. A nimfák alakra hasonlítanak a
kifejlett egyedekre. A kifejlett egyedek részben szárnyatlanok, részben szárnyasak. A szárnyak áttetszőek.

A leveleket szívogatják. Édes ürülékükön korompenész gombák telepednek meg, amelyek fekete színe feltűnő.
Hatásukra csökken a levelek fényellátottsága, romlik a fotoszintézis.

A feketedión a levéltetvek csak ritkán szaporodnak el erősen, aminek levélsárgulás, levélhullás, a növekedés
visszamaradása lehet az eredménye. Beavatkozni csak súlyosabb esetben szükséges. 

A Phylloxera nevű tetű Amerikában nemcsak gyökérkártevő. Egy Phylloxera-faj a feketedió levelén képez gubacsokat,
amelyek fiatal tetveket, a nyár végén pedig petéket tartalmaznak. 

 
A Rhagoletis dióburok-károsító légyfajok, amelyekkel már a közönséges diónál találkoztunk, a feketedió zöld burkát is
károsítják. Dióburoklégy feketedión, a körötte lévő fekete pöttyök korábbi peterakások helyei. 



Frissebb és idősebb fertőzés képe: 

Kifejlett lárvák a baloldali képen, jobbra pedig az egészséges és a károsított termés összehasonlítása. 

 



Spilosoma virginica. Amerikában sárga gyapjas hernyónak (woolly worm) nevezik ezt a lombrágó feketedió-károsítót. 

Xylosandrus germanus. Farontó bogár. A bogarak kifejlett nőstényei sötétbarnák-feketék. A lárvák járatának bejárati
nyílása gyakorlatilag észrevehetetlen, tűhegynyi. A legnagyobb károkat a fiatal, 8 évnél fiatalabb fákon okozza.
Károsítása azáltal súlyosbodik, hogy a járatok bejárati nyílásán fuzáriumgombák jutnak be a fa törzsébe, amelyek a
feketedió-fák gyors pusztulását okozzák. Ez a pusztulás a telepített feketediós 30-40 %-ára is kiterjedhet.
Védekezésként a fuzárium miatt kipusztult fák kivágását és gyors eltávolítását ajánlják. 



A farontó rovarok elleni biológiai védelmet Amerikában is, a feketedió esetében is a harkályok nyújtják. Harkály
feketedión: 

Az egyéb károsítók közül ne felejtsük ki a feketedió gyökérférgeit. A nematódák a közönséges dióhoz hasonló károkat
okoznak (Pratylenchus musicola és a Meloidogyne fajok).

A feketedió-károsítók felsorolása - tudom, - nem teljes. Például itt ez a molylepke a feketedió-fa törzsén. Nem tudtam
beazonosítani. Kérem tisztelt növényvédő Kollégámat, segítsen. 

Hazai feketedió-fán fordult elő ez a levélkárosítás, valószínű, a károsító is hazai. De nem ismerem. 



 

A feketedió betegségei

A feketediót ugyanúgy megtámadja a xanthomonasz és a gnomónia, mint a közönséges diót. Tünetek és kezelés is azonosak.
Az eltérés a közönséges dióhoz képest annyi, hogy a feketedió ellenállóbb a baktériummal szemben, mint a mi diónk. Inkább
a gnomónia károsítja. 

A gnomónia-fertőzés a feketedió levelén is kis kerek foltokban jelentkezik, súlyos fertőzés esetén a foltok összefolynak, a
levélzet a nyár második felére le is hullhat. A korai lombhullás legyengíti a fát, és ha több évben is ismétlődik, a fa
pusztulásához vezethet.

A gnomónia-fertőzés tünetei a zöld állapotban lévő diótermés felszínén is jelentkezhetnek. 



 

Gnomónia-fertőzés feketedión, továbbá egy fertőzött és egy lombját vesztett feketedió-fa. 

  

 

A feketedió gyökérrothadását a fitoftóra-gombákon túl (Phytophthora citricola, P. cinnamomi)
a Cylindrocladium gombák okozzák, közülük a C. scoparium, C. floridanum és a C.
crotalariae gyakoribb. Ugyanilyen a Cylindrocladiella parva (Cylindrocladium parvum) is.

A Cylindrocladiumok csemetekerti kártevők, a feketedión kívül sok más erdészeti fafajt is
pusztítanak, a csemeték elhalását okozzák. A tünetek klorózissal, a hajtás visszaszáradásával
kezdődnek, de más kezdeti tünetek is lehetnek. A gyökér feketedik.

A Cylindrocladium gombák a talajban vagy fertőzött növényi
maradványokon telelnek át. A diócsemete gyökerével érintkezve
fertőznek. Esős időben pedig a fertőzött növénymaradványokról
származó aszkospórákból is létrejön a fertőzés.

Védekezni úgy lehet ellenük, hogy a csemetenevelést
fertőzésmentes területen végezzük, és kerüljük a fertőzött
növényállomány és talaj átvitelét. A fertőzött csemeték
gombaölőszeres permetezésével is próbálkozhatunk.

A feketedió fuzáriumos károsodása is azonos a közönséges dióval.
Feketedión a következő fuzáriumgomba-fajokat találták meg:
Fusarium sporotrichiodes, F. solani, F. lateritium és F. oxysporum. A védekezés ugyanúgy szinte lehetetlen ellenük, mint a mi
diónknál. A fák jó tápanyag- és vízellátása, vagyis erőnléte segíthet.

A feketedión levélfoltosságot okoz a Mycosphaerella juglandis (más néven Cylindrosporium juglandis) gomba.



A nektriás ágrák (Nectria galligena) ugyanúgy támadja, mint a mi diónkat.

A hajtáspusztulást előidéző gombák azonosak a közönséges dióéval (Phomopsis arnoldiae = P. elaeagni).

Levelén sok más diófajhoz hasonlóan a Microstroma juglandis gomba okoz fehér foltokat, csíkos foltosságot pedig a
Grovesinia pyramidalis.

A mikrosztrómás levélfoltosságról a mi diónk levélbetegségei között már volt szó. Itt most csak a feketediós kórképét
mutatom.

A feketedió levelén - közelről és távolról - ilyen a kárkép: 

 

Fehér törzsrothadást okoz a feketedión a Phellinus igniarius gombafaj.

Farontó gombái közül a Schizophyllum commune, Hypochnicium vellereum, Trametes versicolor, Phellinus gilvus,
Peniophora cinerea és a Hericium coralloides taplógombákat tartják számon.

Taplógomba elhalt feketedió fa törzsén: 

Ezen a fán: 



Farontó gombák által károsított, rákos feketedió: 



A felsorolt gombabetegségeken kívül baktériumos betegsége is van a feketediónak, a fitoplazma nevű baktérium kártétele.

Az élősködő növények közül a Phoradendron flavescens nevű fagyöngyöt figyelték meg feketedión.  

Károsító is, betegség is egyben: "Ezer rák"

Újfajta jelenség. A Pityophthorus juglandis nevű bogár egyszerre ezer helyen támadja a diófa faanyagát, és a testén behurcolt
Geosmithia morbida gomba ezer helyen indít rákos fertőzést, ami a megtámadott fák halálához vezet. 

A feketediót (J. nigra) és az Észak-kaliforniai feketediót (J. hindsii) támadja elsősorban, jelenleg a fertőzés az Egyesült
Államok inkább nyugati államaira és Észak-Mexikóra terjed ki. A közönséges dió (J. regia) és hibridjei védettnek tűnnek. 



A károsító bogár a korábban is ismert Pityophthorus juglandis, amerikai bennszülött, a gomba viszonylag új felfedezés. 

 

 

A fertőzés veszélyességét az okozza, hogy a bogár nemcsak a gallyakat, ágakat, hanem újabban a vázágakat, törzset is
megtámadja a kéreg alatt.

A bogár eredetileg a jelzett vidéken őshonos arizonai dió (Juglans major) károsítója volt, amelyen a károsítás a vékonyabb
ágakon jelentkezett, így a károkozás nem volt súlyos. 2010-ben Oregonban, a hibrid oregoni dión is megfigyelték.

A fiatal feketedió fák a fertőzés megjelenése után két-három évvel már kipusztulnak. A vastagabb törzsű, idősebb fákon a
betegség lefolyása jóval lassabb, öt évig, vagy hosszabb ideig pusztul a fa. 

 

A károsodás fő tünete, ha a fák tavasszal, kilombosodás után, vagy ritkábban nyáron egyes ágakról lehullatják leveleiket.
Először lógnak a levelek, majd hervadnak, hullanak. 



 

A tünet rendszerint a korona felső részén jelentkezik először, onnan terjed lefelé, a következő években. Az ágak visszafelé
pusztulnak, a csúcs felől. A korona ritkul. Még vízhajtások is megjelenhetnek, és csak aztán látszik a kéreg alatt az elhalás. 

A rákos seb a károsodott ágak kérgének óvatos lehántásával válik láthatóvá. Azért kell a lehántást óvatosan végezni, mert a
rovarlárva nem a faanyagban él, hanem a kéregnek a belső részében, a szaporító kambiumszövet kéreg felőli oldalán. Az
egyenkénti sebek csak néhány milliméteresek, és csak később nőnek mintegy 3 cm-esekre. 

 

A sebek alakja hosszúkás-ovális. Jellemző, hogy a a gombafertőzött sebek kiindulása a bogárlárva vájta járatoknál található.

 



Ráknak ebben az esetben a kéreg szövetének kicsi, sötét színű, elhalt részeit nevezik. A fák azért pusztulnak ki, mert a fa
nedveinek fel-le áramlása szűnik meg. 

Más gombakárokkal ellentétben a megtámadott fákon nincs "boszorkánysöprű" jelenség, vagyis a fertőzött rész alatt nem
hajtanak ki csoportosan hajtások, alvórügyekből kihajtó vízhajtás viszont előfordul néha. 

Védekezés még nincs kidolgozva a károsodás ellen. Egyedül vagy ritkán álló fákon alapos visszametszés segíthet. De a
levágott ágakat meg kell semmisíteni.

Keresik a vegyszeres védekezés lehetőségét is, permetezés vagy injektálás formájában. De ha a tünetek már megjelentek a
fákon, ezek a beavatkozások hatástalanok, mert a fertőzés több évvel korábban történt. Amikor már egy-egy ág elpusztul, az
előre jelzi az egész fa gyors, egy-két éven belüli pusztulását. 



 

 

 

A PEKÁNDIÓ ÉS A HIKORIDIÓK KÁROSÍTÓI, BETEGSÉGEI
Vázlat: 
Carya-fajok kártevői 
A pekándió betegségei

A pekándió fő, déli termesztési körzetében a rovarokon kívül melegvérű állatok is szeretik a pekándiót. Károsítani.
Mosómedvék, oposszumok. Nem beszélve a varjakról. Az emlősök közül a fő diókárosítók a mókusok, a legnagyobb kárt
dióérés előtt okozzák. A diók tömegét vizsgálják meg naponta, hogy érik-e már. Amikor érik, a kár mértéke már kisebb.
Oduépítő hajlamuk miatt a pekánfák törzsét is károsítják: 

Minden fáramászó állat ellen véd a mellmagasságban a törzsre kötött alufólia, ami fényével elidegeníti azokat.

A pekándiófákon a fagyöngy ugyanúgy megtelepszik, mint más dióféléken. Lombhullás után feltűnő a jelenléte. 



 

A Carya-dió fajokat károsító rovarok Amerikában

Acharia stimulea, Sibine stimulea. Amerikai neve Saddleback Caterpillar, amit a hátán levő rajzolatról kapott,
magyarra talán nyergeshátú lombrágóként fordítható. Tüskés szőrei mérgezők. A képeken vörös hikori (C. ovalis)
levelén látható. A képek Jeffrey Pippen felvételei. 

   
Acrobasis juglandis. Az Acrobasis fajok közül ezt emlegetik legtöbbször, mint a pekándió levelének jellemző károsítóját.
Életéről és kártételéről néhány jó képet találtam. 

    

     
A. nuxvorella (pecan nut casebearer). Petéi fehértől rózsaszínig változnak, a zölddió vége felé találhatók. 

Átlagosan öt nap után kel ki az olajos szürkés-barnás színű, pirosbarna fejű lárva, 4 cm-esre is megnőhet. A nyári
lárvaállapot 25-33 napig tart. A kifejlett molylepke palaszürke színű, hosszanti gerinccel. A lepke kb. 8 mm-es,
szárnykiterjesztése kb. 2 cm-es. 
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Félig fejlett lárvaként telel át, magaszőtte burokban, a rügyeknél. Koratavasszal a nyíló rügyekből táplálkozik, később
befúrja magát a lágy hajtásba, és ott bábozódik. A lepke pekánvirágzás után rajzik, és a zölddióra petézik. Az első
generációs lárvák előbb a hajtások zöld részeit eszik, majd befúrják magukat a zölddiókba. A képen ez látszik. 

A dióban tovább táplálkozik, fejlődik, három-négy hétig, közben a pekánfürt más dióiba is átköltözik, végül a dióban
bábozódik. A lepke két héten belül kel ki. A második generációs lepkék júliusban rajzanak. Őszig a harmadik
generációs lárvák is kifejlődnek. 

    

A többi Acrobasis faj (Acrobasis angusella, A. caryae, A. caryalbella, A. caryivorella, A. cunulae, A. elyi, A.
evanescentella, A. exsulella, A. kearfottella, A. latifasciella, A. palliolella, A. stigmella) is károsítja nemcsak a pekándió
levélzetét, hanem az Amerikában élő egyéb diófajokat is.  

Amorpha juglandis.

Egyéb nevei: Cressonia juglandis, Laothoe juglandis. Amerikai neve walnut sphinx.

Hernyói ugyanúgy eszik a közönséges dió, a feketedió, a vajdió és a többi Carya-dió levelét is, nemcsak a pekándióét. A
kifejlett lepke nagy méretű. Színe és mintázata szélsősőges változatosságot mutat a barna és a szürke szín
legkülönbözőbb árnyalataiban.

A dióféle fák levélzetében nagy károkat képes okozni. A kifejlett lepke már nem táplálkozik.

Érdekessége, hogy hernyóját megzavarva jellemző cincogó hangot ad. 
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Actias luna. Már korábban említve, a közönséges diónál. Gyakori lombrágó.
Apocheima strigataria
Argyrotaenia juglandana (hikori levélsodró) molylepke lárvája összesodorja a hikoridiók levelét,
és belülről fogyasztja el.
Caromyia tubicola és társai (C. caryaecola, C. holotricha, C. persicoides, C. caryae) a pekán- és
hikoridiók levelének gubacsatkái. Ritkán igényelnek növényvédelmi beavatkozást.

Citheronia regalis (hikori szarvas ördöge) molylepke lárvájának megjelenése rendkívüli, a név tökéletesen kifejezi
kinézetét. 13 cm nagyságot is elérhet a lárva, a színe zöldestől piros-barnáig változhat.



Maga a kifejlett molylepke is rendkívül szép. 

  

A molylepkét és hernyóját rendkívüli szépségük miatt az Egyesült Államokban megőrzendő természeti értéknek tekintik.
Nem túl gyakori károsító, és azért is ritkának tűnik, mert éjszakai életmódot folytat. Nem védekeznek ellene.

Coleophora seratella. Ennek a molylepkének a lárvája a pekándió levelén szivar-alakú bábinget készít, erről ismerhető
fel könnyen. 

Conotrachaelus hickoriae (nut curculio). A pekándió fejlődő termését károsító légy. Imágója sötétszürkétől pirosas-
barna színűig változik. A légy a zöld burokra petézik. Kukaca lábatlan, krémfehér színű, a fejlődő dióban él. A
károsodott dión barna folyás látszik, később a földre hull. A lárva a földön fekvő dióban még két hétig tovább
táplálkozik, majd magát a talajba fúrva bábozódik. A kikelt légy ősszel még rajzik, majd védett helyre húzódva telel át. 



Károsítása nem szokott súlyos lenni.

Curculio caryae (pekánzsizsik). A kifejlett rovar világosbarnás, szürkés. Szívó szájszerve a hím esetében kisebb, nőstény
esetében hosszabb, mint a rovar. Lárvái lábatlanok, krémfehérek, görbültek, piros-barna fejűek. 

A kifejlett rovar jellemzően egy júliusi eső után mászik ki a földből. A fejlődő termésen táplálkozik, előbb a még
folyékony dióbéllel, majd kívülről is. Petéit is a dióba tojja. Az imágó által károsított diók lehullanak, a lárvaette diók
nem. A lárva magakészítette nyíláson át hagyja el a diót szeptemberben, és a földbe bújik, ahol két évig is
lárvaállapotban tartózkodhat, és ott is bábozódik. 



Ellene a pekándiós talaját szokták nyáron rovarirtózni.



Cydia caryana (hickory shuckworm). A pekándió termését a mi diónk kukacosságát okozó almamoly közeli rokona, a
Cydia caryana károsítja. És ugyanúgy megél egyéb Carya-diófák zöld termésén is. 

 

A mi almamolyunkhoz hasonlóan két, sőt három generációja is van évente. És szintén ahhoz hasonlóan nemcsak a dió
belét fogyasztja, hanem amikor a dió héja már fásodott, a héjon kívüli burokban él, azt fogyasztja. A dióbél ez esetben is
tönkremegy.

Petéje apró, lapított fehér, a fejlődő diótermésen. Lárvája krémfehér, barnás fejjel. Bábja sötétbarna. A kifejlett
molylepke sötétszürke, éjszaka repül. 



Állítólag - igaz-e? - a déli körzetekben a termeszek felkeresik és fogyasztják. Védekezni fénycsapdával is szoktak: 

Dasychira basiflava és D. obliquata
Datana integerrima Amerikában közönséges araszoló a pekán- és hikoridiókat is károsítja, nemcsak a közönséges diót.
Hyphantria cunea (Fehér szövőlepke) ugyanúgy károsít, mint a mi diósainkban. Amerikában más szövőlepke fajok is
károsítanak.
Larisa subsolana
Lophocampa caryae molylepke lárvája a hikoridiók levelén él.

Lytrosis permagnaria
Megacyllene caryae (színes hikorirontó) cincér lárvája a hikorifák kérge alatt, járatokban él és táplálkozik. A kifejlett
bogár májusban-júniusban jelenik meg, évente egy nemzedéke van.



Monellia caryella (és rokonai M. caryae, M. costalis) elsősorban a Carya-diók levéltetvei.

A pekándión és a többi Carya-dión károsít még a sárga pekán-levéltetű (Monelliopsis pecanis) is:



Végül a levéltetvek közül előfordul az elsősorban feketediót károsító nagy szürke levéltetű is. Gondolom, ezt hívják
fekete pekán-levéltetűnek is. 

Pajzstetűfertőzés a pekándió hajtásán: (A kártevő nevét nem tudom.)

Papilio canadensis
P. glaucus glaucus
Phylloxera caryaecaulis és P. devastratrix (hikori gubacstetű) a levélnyél és a friss hajtás károsítói. (Létezik egy
harmadik filoxéra-faj is, de annak nem tudom a nevét.) A gubacsban vannak a fiatal tetvek, amit júliusban hagynak el,
ami utána megfeketedik. A gubacs zavarja a hajtás növekedését. A késői gubacsokban élő, ott elhalő nőstények petéket
tartalmaznak, amelyek ott telelnek át. 



 

Rügyfakadáskor a fiatal tetvek a fa zöld részeire vándorolnak. Egyes években károsítanak erősebben. A levelet is,
máskor a hajtást és a zöld termést is károsíthatják. Hajtásgyengülés, egyes ágak pusztulása lehet az eredmény.

Pseudexentera cressoniana
Satyrium calanus
S. caryaevorum
Scolytus quadrispinosus (hikorikéreg bogár) és a Scolytus multistriatus (azonos-e a kettő?) nem a levélzetet, hanem a
kéreg alatt a külső farészt rontja, abban tenyészik. Júliusban a kifejlett nőstények jó 2 cm-es furatba helyezik petéiket,
és a kikelő lárvák onnan kiinduló járatokban károsítanak. Javára legyen írva, hogy érzékeny a juglonra, a magas
juglontartalom elrettenti. 

Synanthedon codeti
A pekándió burokférgességét egy általam nem ismert nevű molylepke hernyója okozza.
A lepke a pekántermésre vagy annak közelébe petézik, a kikelő hernyó lombrágó
hernyók módjára a pekándió zöld burkát fogyasztja el.

Több bogárfaj is károsítja a zöld pekándiót. Amarikai nevük stink bug. A kifejlett bogár
szúró-szívó szájszervével átszúrja a a pekándió zöld burkát, majd ugyanazzal a lendülettel a
még nem egészen kemény héjat is, és a még lágy dióbélből szívogat. 



Ilyen nyomot hagynak: 

A latin nevét nem ismerem, de Amerikában spittle bug-nak (köpéspoloskának) hívják a következő képen látható pekán-
kártevőt. De ezen kívül más poloskafajok is károsítanak. 



Szégyen, nem szégyen, a pekánkárosító levéldarazsak tudományos nevét se tudom. Kártételük így néz ki. 

A pekánfák farontó lepkéinek életmódja, kártétele hasonló a mi nagy farontónkéhoz. Mindössze ürülékük megjelenése tér el,
a pekánfák törzsén és vastagabb ágain fogpiszkáló-szerű képződmények láthatók. 

És a közismert, általánosan előforduló kis farontó lepke (Zeuzera pyrina) is megél a pekándió-fán. 



Igazi nevét nem tudom, csak az amerikait (hickory bark beetle - hikorikéreg-bogár) ennek a farontó bogárnak. 

Végül nem tudom, melyik diófaj fő károsítójaként említsem a Corythuca juglandis-t, mert többgazdás. Ez a poloska
levélkárosító. Kártétele a levelek sárga majd barna foltosságában mutatkozik meg, végül a levelek lehullanak. A kifejlett
poloska is, nimfája is diólevélen él. 

 
 

A pekándió betegségei

A mi diónk legsúlyosabb betegsége, a xanthomonaszos bakteriózis a pekándión is előfordul, de nem szokott olyan súlyos



károkat okozni. Kártétele levélen: 

A pekándió leggyakrabban emlegetett gombabetegsége a Juglans-diókon is előforduló mikrosztrómás levélfoltosság. A
pekándiókon a mikrosztrómás fertőzés a vesszők seprűsödésében is jelentkezik, ami a fák lombtalan állapotában feltűnő.
Védekezni réztartalmú készítménnyel lehet ellene.

Mikrosztrómás foltosság Carya-fajok levelének színén és fonákán: 



Szerintem a következő két képen is mikrosztrómás károsodást látunk, a pekándió lombján és termésén. 



 

A mikrosztrómán kívül más gombák is gyakran támadják meg a pekándió levelét, tüneteik hasonlók, a levél fonákán fehéres
foltok ütköznek ki, gyakran az erek közelében. A levél színén pedig klorotikus foltokkal kezdődik a fertőzés tünete. Az alábbi
képek állítólag ugyancsak mikrosztrómát mutatnak a pekándió levelén, de nem biztos. 

 



 

A Juglans-diók mellett a pekándiót is károsítják a fitoftóra-gombák. Fitoftóra a pekándión: 

A pekándió gnomóniás megbetegedése nem olyan súlyos, mint a mi diónké. A tünetek bíbor-vörös-barna levélfoltokban és
hajtásfoltosodásban jelentkeznek. Hűvös, nedves tavasz után levélhullás fordulhat elő. A fák jó táperőben tartásával,
öntözésével segíthetünk elviselni betegségüket.  

Rendszeres károsítója a pekándiók fiatal leveleinek és minden zsenge zöld részének, a zölddiónak a Cladosporium
caryigenum (szinonímája: Fusicladium effusum) nevű gomba (angolul pecan scab). 

Először kis, köralakú olajzöldtől feketéig változó foltokban jelentkezik, legkorábban a rügypattanás után. Később a foltok a
zölddión is megjelennek. Erős fertőzés esetén a foltok növekszenek, szélük fekete lesz. A korai foltok idővel összefolyhatnak,
nagyobb, szabálytalan alakú területekké. A levélen is, a dión is. A foltok közepe a nyár végére besüllyed. Később a
fertőzéshez más gombák (penészek) is csatlakozhatnak, jelenlétük a fehéres bevonatról vehető észre. 



A gomba a dióburkon és az előző szezonban megfertőződött vesszőn telel át. A gomba telepei és gombafonalak a levélben: 

Nagyobb kárt levélhullással és terméshullással okoz. A fák növekedése visszamarad. Nedves időjárásban a fertőzés nagyobb.



Száraz, meleg nyarakon a fertőzés alábbhagy. 

 

A pekándió különböző fajtái eltérő mértékben fogékonyak erre a gombabetegségre. Feltételezik, hogy a pekánfajták levele
természetes juglontartalmának eltérő mértéke teszi fogékonnyá vagy ellenállóvá a fajtákat. A védekezésben nagy szerepe van
a rezisztens pekánfajták használatának, mint amilyen például a Choctaw, Desirable, Forkert, Podsednik, Schley. Vegyszeres
permetezést a fiatal zöld hajtások megjelenése után, de még virágzás előtt szoktak végezni. 

A Botryosphaeria ribis a pekántermést károsító gomba (angol neve stem end blight). A nyár második felében a zölddiók
hullásáról ismerhető fel. Ilyenkor a zölddiót átvágva az egészségesek természetes fehér színűek, a gomba által
megtámadottak barnák. 

Védekezni ilyenkor már késő, permetezni jóval előbb kell. A le nem hullott diókra a dióburok keményen rászárad.

A pekándió és a többi termesztett hikoridió fáját, törzsét ugyanúgy egy sor taplógomba károsíthatja, mint a mi közönséges
diónkét. Az amerikai irodalom rákosodásnak nevezi ezeket a kártételeket, védekezés nincs ellenük. Csak a fák jó erőállapota
- műtrágyázás, öntözés - segít megelőzni és túlélni a fertőzést. Egy jellemző kárkép pekándión: 



Gombakáros pekándiótönk: 

Végül egy kérdés tisztelt növényvédő Kollégámhoz. Mit látunk az alábbi, halvány pekánlevélen? Milyen betegséget vagy kárt?
Én cinkhiányra gyanakszom. 

 

 

Hőség



Nálunk is előfordulhat, hogy 30 C°-ot tartósan meghaladó nyári időszakokban a diófa lombozata károsodik, különösen, ha a
levegő relatív páratartalma is alacsony. Ilyen időszak volt nálunk 2007. júliusa, amikor 10 napon át tartósan 36-41 C° közé
esett a napi legmagasabb hőmérséklet.

Napégés a diófa levelén, lombján, termésén:

 

 



Az említett júliuson szerzett tapasztalatom szerint a diófajták eltérő mértékben tolerálják a hőséget, a leggyengébben az A-
117 fajta viselte el, a fenti képek A-117-es fákról készültek. Ha ennek mélyebb okát keressük, talán az említhető meg, hogy
az A-117 anyafája erősen valőszínűsíthetően betelepített francia diófa leszármazottja. Tapasztalatom szerint az őshonos
milotai és tiszacsécsi fajták jobban elviselik a Kárpát-medence kontinentális hőségeit. 

Kaliforniában is külön károsodás-típusnak tekintik a napégést. A levelek perzselődnek, kaliforniai tapasztalat szerint főleg a
diófa tetején, és a hőségre a fa lombhullással is reagálhat. A következő, kaliforniai felvételen látható a diók napégés miatti
károsodása. 



Kaliforniában a fiatal csemetéket is előre óvják a hőségtől, a kiültetett fák törzsét gyakran fehérre festik.

A fagy és a hőség váltakozása is károsíthatja a diófát, amint arról a délnyugati seb említésekor szó esett.

Nem kimondottan élettani kár, de a hőség fogalmába belefér a tűzkár.

A diófa kérge fiatal és idős állapotban egyaránt érzékeny a tűzre.

Tűzkáros törzsű feketedió és közönséges dió: 

 



És így néz ki a tűzkáros diófalomb, amikor nem közvetlenül éri a láng, hanem csak a "préritűz" hője túl nagy. 

 

Szárazság

Mottó: 
„Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta. 
Majd megújul tavaszra, majd játszhatunk alatta.” 
(Gyerekmondóka)

Szárazságra a diófa igen gyenge vagy leálló növekedéssel reagál, vesszői gyengék maradnak, a télbe is gyengén megy, a téli
fagy is jobban veszélyezteti, és a tavaszi kihajtása, a következő év vegetációs időszakának kihasználása se lesz megfelelő.

Aszálykár: 



A szárazság, a nyári aszály okozza a dióbél aszalódását is, amikor a bél nem fejlődik ki, töppedt, barna színű. Íze kesernyés,
a termés értéktelen.

Hőség és szárazság együtt: 2012 nyara. 

 

Vízborítás

A közhiedelemmel ellentétben a diófa gyökere nem viseli el a hosszabb - pl. két hetes - vízborítást. A lassan levonuló belvizek,
árvizek a dióültetvény nagy részének pusztulását okozhatják azáltal, hogy a dió gyökere megfullad, a fa egyszerre eldobja
egész lombozatát, és a következő évben már vagy kihajt, vagy nem. Ha a gyökérrendszer egy része életben marad is a tartós
árvíz után, abból a fa tovább élhet, de sokáig, több évig csak sínylődik érdemi fejlődés, növekedés nélkül. Fiatalabb - 5-10
éves - ilyen fákon jellemző tünet, hogy a törzs alsó részén az elpusztult oldalgyökerek irányában a kéreg alatt a fa foltosan
elhal, seb keletkezik.



 

 

 

Erózió



Lejtős terepen élő diófák hosszú életük során komoly eróziós kárt szenvedhetnek el. Kutatók mérései bizonyítják, hogy
eróziónak kitett dombokon mintegy két évtized alatt 1 m-nyit is lepusztulhat a talaj a diófa tövében.  

Sérülések

Mottó: 
„Hát ezt a fát is 
ledöntötte a szél” 
(Mihályi Molnár László: A magányos diófa)

Fiatal, kiültetett csemeték első éves hajtását, különösen ha jó a hajtásnövekedés, ajánlatos karóhoz kötözni. A következő
években is, ha megfelelő víz- és tápanyag-ellátottság következtében a hajtások erős növekedésnek indulnak, főleg a nyár első
felében a méteres-másfél méteres hajtások erős szél hatására igen könnyen letörnek. A vihar az idősebb fákon is jelentősebb
károkat tud okozni.

A fiatal diófa a mechanikai sérüléseket sokszor tökéletesen begyógyítja. Ismerek egy Pedro-fát, amelynek fiatal korában
kétszer is letört a törzse, és a törés helye alatt hajtott ki. Ma már ezek a sérülések észrevehetetlenek. Ugyanilyen a képen
látható M-10 fajtájú fa is, amelynek három éves korában egy szélvihar úgy elkapta a jól fejlett lombját, hogy azt a gyenge
törzse nem bírta el, és térdmagasságban eltörve lefeküdt a fa a földre. Azonnali visszaállítással, karózással, sebkezeléssel a fa
megmenthető volt, a seb helye nem látszik rajta. 

Friss viharkár: 

A 2011 júliusi forgószél után Nagyfügeden: 



Viharkár Kaliforniában: 

Viharkár Németországban: 



A viharral, különösen a tornádóval szemben teljesen védtelenek vagyunk. 2008 május 29-i képek Chatte francia város
határából, egy húszperces tornádójárás után. A gazda 1400 diófájából 300 dőlt ki. 

 

Még a legerősebb feketedió-fa is derékba törhet. Hurrikánkár Omahában: 

Villámcsapás Németországban: 



 

A villámcsapáshoz hasonlóan a gömbvillám is károsítja, pusztítja a diófát. Egy szemtanú beszámolója:

"1940-ben az augusztus vége rendkívül csapadékos, zivataros volt. Egyik nap létrán fölmásztam egy szalmakazal tetejére,
amikor kitört a vihar. Beástam magam a szalmába, így alig ért az eső. Nagy dörgések közepette a Szamos menti hatalmas
fákba, de még a folyóba is egymás után csapott be a villám. A kertünk végében folyt a Szamos. A parttól nem messze három
hatalmas diófa állt. A vihar már elvonulóban volt, amikor észrevettem, hogy a jobb oldali diófa csúcsán egy gömb alakú,
sötétsárga valami lebeg. Hol lejjebb száll, hol feljebb emelkedik. Nem tudom megbecsülni, hogy mennyi ideig tartott ez, de
néhány másodpercnél biztosan tovább. Egyszer csak kettévált a gömb. A kisebbik része "áttelepedett" a szomszédos diófa
csúcsára, és majdnem egyidejűleg mindkettő szétrobbant. A robbanás alatt a diófáktól húsz méterre lévő szalmakazal tetején
is megcsapott a meleg. A két diófa kérge majdnem a talajig repedt, felső részük pedig befeketedett. Ki is száradtak abban az
évben."  

Jégverés

Talán feltűnt tisztelt gyümölcstermesztő Kollégámnak, hogy eddig egy szót se szóltam az összes többi gyümölcsfa egyik
legsúlyosabb károsodásáról, a jégverésről, ami más gyümölcsöknél képes akár a teljes termést is tönkretenni.

A diófát elkerüli a jégeső? Á, dehogy. Vagy sokkal kevésbé károsítja? Igen, annyira kevéssé, hogy nem találtam olyan hazai
vagy külföldi irodalmat, amely a jégkárt megemlítené.

Pedig előfordul. Nézzük meg kártételét a következő képeken. Ugyanazok a diók láthatók mindhárom képen.

A zöld burkon jellegzetes, gyakran akár négyszögletes, kráterszerű bemélyedést üt a júliusi-augusztusi jég. 



A kráter alatt a dió héja is feketedik, elhal. 

A dióbél is barnul, penészedik. Az ilyen dió értéktelen. 



 

Emberi kártétel, vegyszerkár

A vegyszerkár a szomszéd felől éri a gyanútlan diósgazdát. Főleg, ha a szomszédban búza, kukorica, napraforgó van, és
azokat vegyszeres gyomirtásban részesítik.

A szomszéd szempontjából a diófa is gyomnövény, ezért növényirtószert bocsát rá.

A növényirtószer hatása nem téveszthető össze a diófa egyetlen betegségével se. Elpusztítja a levél klorofillját, és növekvő
kerek foltokban pusztítja a levelet. 

Ha a szomszéd felőli diófák károsodnak elsősorban, és a dióültetvény belseje felé haladva a kár mértéke csökken, akkor -
vérmérséklettől függően különböző módon - a szomszédra kell gondolnunk.

A kárkép más fákon is azonos, mint a diófán, ez is segít a vegyszerkár diagnosztizálásában. Juhar, vadszilva, krisztustövis: 



Vegyszerkár esetén a diósgazda sürgősen forduljon a megyei növényvédő állomáshoz. Nem, mintha ők bármiben is segíteni



tudnának, de legalább egy jegyzőkönyvet felvesznek. Amit aztán - vérmérséklettől függően különböző módon -
felhasználhatunk.

A diófa pedig vagy túléli, vagy nem. Mi is.

De ne fogjunk mindent a szomszédra, előbb söpörjünk a saját portánk előtt. Mi is tudunk magunknak kárt okozni, mi
magunk vagyunk a legnagyobb ellenségünk. Például ha beindítjuk a gnomónia és a baktérium ellen a permetezőgépet, de a
traktort elfelejtjük elindítani. Akkor így néz ki a diófánk: 

 

 

A vajdió károsítói, betegségei

A vajdió jellemző levélkárosítójáról, a "butternut woollyworm"-ról (Eriocampa juglandis) - magyarra talán a vajdió gyapjas
hernyójaként fordítható - találtam tíz egészen jó képet. A kártevő életciklusa: 
1. Párzó hím és nőstény (a hím a kisebb) 

 
2. Nőstény peterakási pozícióban 



 
3. Peték a vajdió levélkéjének főere mentén 

 
4. Peték a főérben 

 
5. A lárvák kezdeti károsítása 



 
6. Nagyobbfokú kártétel 

 
7. Végül ennyire lerágják a vajdió levelét 

 
8. Kifejlett lárva, gyapjúfejlesztés közben 



 
9. Gyapjas lárva 

 
10. Bebábozódás 

  

A vajdió zöld dióját Amerikában a közönséges dióhoz, a feketedióhoz és a szívdióhoz hasonlóan egy diólikasztó ormányos
bogár lyuggatja, a Conotrachelus juglandis (butternut curculio), amit már említettem a közönséges dió amerikai károsítói
között. 



  

Az áttelelt imágó a vajdión nyár elején petézik. 

 

Július közepétől augusztus végéig lárva állapotban található a dióban. Amikor júliusban a dió héja keményedik, azon
keresztül is berágja magát a dió belsejébe, és a fejlődő dióbéllel táplálkozik. 

A nem permetezett vajdió-állományokban a diófürtökben rendszerint egy férges dió található. Augusztus végén a fertőzött dió
a kifejlett lárvával a talajra hull, és a lárva a talajba fúródva bábozódik.

A közönséges diónál már említett dióburoklegyek a vajdiót és a szívdiót is károsítják. Dióburoklégy peterakás közben
szívdión: 

Említettem a vajdió leírásánál, hogy legsúlyosabb, ez idő szerint kivédhetetlen gombabetegsége a rákosodást okozó
Sirococcus clavigigninti gomba. A fertőzés a fa minden részén megjelenik. A törzs pusztul, az ágak elhalnak, a fát ki kell
vágni. 

  

A lehántott kéreg alatt láthatóvá válik a gomba, ami malátás agar táptalajon már 14 nap alatt konídiumokat fejleszt. 



  

A sirococcuszos rákosodás képei: 

  

 



A fertőzés a termésen is megjelenik. A következő kép azt is illusztrálja, hogy a Sirococcus clavigigninti a feketediót is
megtámadja. 

Ehhez a gombához hasonló gombakártételt már a legutóbbi világháború előtt is leírtak, de nem ilyen járványszerű, gyors
lefolyásút. Azt a Melanconium oblongum nevű gomba okozta, a törzsön mutatkozó elhalt foltok megjelenése után még
tizenkét évet is éltek a megtámadott vajdió-fák.

A közönséges dió leggyakoribb, súlyos termésveszteséget okozó baktériumos betegsége, a xanthomonaszos bakteriózis a
vajdiót is megtámadja, de kevésbé károsítja. A vajdió ellenállóbb. Ez igaz egyben a japán dióra is.

 

DIÓTERMESZTÉS ÉS ÖKOLÓGIA
Mottó: 
„A diófa az élet fája.” 
(Michel Ducros)

Vázlat: 
A dió és az ökológia 
Nem káros a diófa! 
A diófa és környezete 
A diófa és más fák 
A diófa és a bokrok, cserjék 
A diófa és az egynyáriak 
A diófa gyökérzetének hatása 
Erdőregeneráció diófákkal 
Miért kell bio-módon gazdálkodni? 
Helytelen vélemények 
Az ökológiai szemléletű dióültetvény 
Gyepesített talajfelszín a diósban 
Ökológiai védekezés a dióskertben 
Biodiverzitás 
Demeter 
Bio-dió termesztők 
Az öko-dió múzeum  

A dió és az ökológia



Mottó: 
"Fütyül a rigó 
a vénséges diófán - 
lám, élet ez is!" 
(Saitos Lajos haikuja)

Az ökológia az emberi környezet tudománya.

A magyar nép - és az összes többi nép is, amelyik ismeri a diófát, - szereti a
diófát. Szereti a lakóháza közvetlen közelébe ültetni, ezzel környezetét
kellemessé tenni. Aki így cselekszik, már nagyrészt ökológusnak tekinthető,
legalábbis az ökológiai tudomány gyakorlati alkalmazójának, szemben azzal, aki
nem ültet diófát, és csak beszél az ökológiáról. Szerintem aki csak beszél, ahelyett, hogy diófát ültetne, nem ökológus.

Alapvetés: Az ökológia a diófa és az ember kapcsolata.

Francia tanyák diófák között (jobbra és lent): 

Az igazi ökológus ki is költözik a diófához.

A diófa az ember természeti környezetében az egyik leghasznosabb növény.

Csökkenti a légszennyezést. A diófának, élettevékenységéhez széndioxidra van szüksége, ezért a levegőből kivonja azt,
abból a szenet megköti, saját testébe, elsősorban törzsébe, ágaiba építi be. Mondhatjuk, ezt más növény, más fa is
megteszi, de a diófa szerepe lényegesen nagyobb, méreténél fogva. Ahol más fa 3-5 m magasságban tölti ki a légteret, ott
a diófa 20-30 m-en. Ezért oxigéntermelése is nagyobb, mint más (gyümölcs)fáké. Nézzük meg egy diófa lombozatát egy
háztető fölött! 



 

Volt, aki kiszámolta: Két autó éves széndioxid-kibocsátását 31 diófa teljesen ki tudja vonni a légkörből.

Kézenfekvő a következtetés: Minden gépkocsitartó család ültessen 16 diófát. És nevelje is fel. Így csökkenthetjük a
légköri katasztrófa esélyét. (Egyéni indítvány törvényjavaslatra: Csak az vásárolhasson személyautót, aki előbb igazolta,
hogy ültetett 16 diófát - már ha komolyan vesszük a légszennyezést. Ha nem, ne beszéljünk róla.)

Csökkenti a szélkárt. Házikertekben hatalmas koronájával védi a lakóházat, gyümölcsöskertekben pedig a többi
gyümölcsfát. Az előbbi háztetős fénykép után még egyet mutatok, egy hétvégi ház tetejét Görögországból, Kiriaki
faluból. Efölött is diófa van, de a rendeltetése egészen más. Tulajdonosa "bioklimatikus burkolatnak" nevezi. Nemcsak
védi a házat, hanem hűsíti is a görög hőségben. Mint a tulajdonosa fogalmaz, - ő tudja a legjobban, - a lombozatnak
nagy a tömege, tehetetlensége, fékezi a szél erősségét, intenzitását.

Hogy is írt a téma kiváló ismerője, Cholnoky Jenő 1936-ban Balaton című alapművében a balatonfelvidéki diófákról?

"Ma már kezdenek áttérni nemesebb gyümölcsök termesztésére is, de a viharos északi szél miatt meglehetősen nehéz
feladat. Csodálatos, hogy a diófa mennyire állja a szelet. Ritkán látni egyoldalra fejlődöttet, hanem rendesen gyönyörű,
teljes félgömbalakú, sűrű lombja alatt nagyszerű árnyék van s mivel a légy nem szereti a diófának talán a szagát, azért a
diófa alatt a legkevesebb légy szokta bosszantani az embert."



És továbbá:

"Mert a balatonvidéki gyümölcstermesztésnek nagy ellensége ez az északi szél. Csak a dió- és
mandulafa állja vitézül. Ezekkel kellene szélfogó fasorokat ültetni s aztán ezeknek szélárnyékában,
mindenesetre törpe gyümölcsfákat nevelni, mert a balatonvidéki gyümölcs kitűnő ízű!"

A diófa tisztítja a vizet. Kiterjedt, sűrű gyökérzete a talajba jutó - esetleg nem is tiszta, szerves
vegyületeket is tartalmazó - vizet megszűri, a szennyezett vízből a nitrátokat felveszi. Mellesleg
vízháztartása révén a levegőbe jelentős vízmennyiséget lehel ki leveleiből, a levegő szárazságát
csökkenti.
Magas lombkoronájában ritka madarak, az ökológiai szemléletű dióskertekben pedig változatos,
máshol nem látható rovarok találják meg élőhelyüket. (Jobbra egy ragadozó madár nappali pihenőjét
látjuk a diófa koronájában, egy hazai dióskertben.) 

Lejtős területen sűrű gyökérrendszere visszatartja a csapadék, laza talajú területeken pedig a szél által eróziónak kitett
talajrészecskéket. Széleróziót csökkentő hatására Turcanu professzor is felhívta a figyelmet.

Így helyezkednek el a diófa gyökerei lejtős területen: 



És ilyen a földcsuszamlást megfogott, de belepusztult diófa: 

Ennek a diófának az élete során legalább 30 cm mélységű talajt vitt el az erózió. Vitt volna többet is, ha a diógyökér nem
védte volna a talajt. 

Lejtős területen sűrűn telepített diócsemeték Törökországban: (Figyeljük meg, a kép torzít, mert a valóságban a lejtő
még meredekebb, mint a képen látni.) 



Hegyoldalra telepített diófák Olaszországban: 

Diótelepítés a lejtőre Svájcban: 

Legelőkön néhány diófa déli árnyékot ad a szarvasmarháknak, juhoknak. 



Hogy a kánikulában ne legyen kutya meleg (Canis canicula), a kutya helyét is a diófa alatt jelölik ki jobbérzésű
emberek. 

Nem is kell kijelölni. A kutyának van annyi esze, hogy a diófa alá húzódjon hűsölni. 



És legközvetlenebb módon pedig szépségével hat az emberre, üdíti, pihenteti. 

Nem beszélve az állatvilágról. De, beszéljünk róla!

Mert ha az emberektől eltekintünk, az ökológia maga a létért való küzdelem, dióban elbeszélve. Amint Joanna Scheezburger
képén látjuk. 



Dióhéjban nem lehet erről a kérdéskörről szólni. Azért, mert az már üres.

A diófa a diótermesztő gazdán kívül elsősorban a rágcsálók megélhetését szolgálja. Egerektől a mókusokig. Dióféle termések
nélkül a rágcsálók társadalma tagjainak lényegesen nehezebb lenne az élete.

Az egerek és a dió közti kapcsolat időtlen időkre nyúlik vissza. A Vatikán Múzeumban látható egy római kori mozaik,
amelyen egy egér diót eszik. Látható lenne, ha a látogatók nem úgy tolonganának ott, mint ahogy. Fényképezni, de sokszor
mozdulni se lehet tőlük. De Misi László diótermesztő Kollégának sikerült megszerezni a képet. Elküldte, köszönet érte. 

És azóta már megvan a tágabb összefüggés, az eredeti ökológiai környezet is. Értékelhető, a római kori Pompeiben a dió
milyen természeti környezetben termett. 



Sajnos, diópusztító rossz szokásukról azóta se sikerült leszoktatni az egereket, ezt tudom bemutatni egy dióevő mezei egér
fényképével. 

Az egerekre majd a diófa károsítói között is visszatérünk. És a többiek?

A világon ahol diófélék, héjas magvak előfordulnak, mindenhol megtalálhatjuk a helyi rágcsáló-populációt is. Nézzük meg a
következő, orosz rajzot. Rágcsálóktól károsított héjas terméseket ábrázol. Az első kettő a közönséges dió, a harmadik-ötödik
a mandzsúriai dió. Minden lyukat másféle rágcsáló rágott! 



Az oroszok meg is határozták, melyik rágcsáló melyik termést ette, de ismereteik magyarra nem ültethetők át. Azért, mert
sajnos, a nyelvészek humán képzettségűek. Nem zoológusok, nem ismerik az állatok neveit. Így a szótárak félrefordítanak.
Kár. Kár, hogy a károkozókat nem tudjuk megnevezni, így csak ismeretlen tettesek után nyomozhatunk.

Ismerjük viszont a mókusokat. A világon ahol diófa van, megél a mókus is. 

De a mókusok nem egyformák.

Itthon, a mi diófáinkon, de Európa legnagyobb részén is az eurázsiai (vörös) mókus él. 



Japán mókusok japán diót esznek. 

  

Az amerikai mókusok mindenféle diót megesznek. A keleti szürkemókust közönséges dióval látjuk.



 

A rókamókust pedig feketedióval. 

A feketedióból ennyi maradt: 

Ezt a hosszúfülű mókust nem ismerem. Biztos, hogy nem azonos az amerikai ecsetfülű mókussal. Kelet-Törökországban
fényképezték. Ha tisztelt erdőjáró Kollégám felismeri, legyen szíves, tájékoztasson. 



A burunduk (szibériai csíkos mókus) élőhelyén nem terem dió. Mégis nagyon szereti, ha hozzájut. 

Dióevő mókusokról annyi fényképem van, hogy számukra külön mellékletet kellett nyitni.

Amerikában az ott élő vadpulykák helyi dióféléket is lenyelnek, amelyek keményebb héjúak, mint a mi közönséges diónk. A
dióhéj feltörésének nehéz munkáját nem a csőrükkel, hanem begyükben végzik. Kutatók szerint a pulykabegyben 200 kg-nál
nagyobb erőt is képesek létrehozni, ami elégséges a keményebb diófélékre is.

Amerikai vadpulykák dióznak:



 

A veréb van annyira szemes, - vagy szemtelen, nem tudom a pontos kifejezést, - hogy megtalálja, és mások elől is eleszi a
dióbelet télen. Védett madár. 

A cinkék is nagyon szeretik a diót. 

A varjak közismerten nagy diófogyasztók, de közeli rokonaik, a hollók és a szajkók is. A madarak közül a legértelmesebben



a városi hollók tudnak diót törni, ami a különösen nehezen törhető diókat, például a feketediót illeti. A városban élő hollók
rájöttek, hogy ha túl kemény a dió, nincs más dolguk, mint feltöretni azt az autókkal az úttesten, az útkereszteződésnél.
Amikor zöldet jelez a lámpa a gyalogosoknak, nem jön autó, leteszik az útra a diót, majd felszállnak egy magasabb helyre.
Várnak, amíg az autók elindulnak. Amikor újból zöld a gyalogosoknak, a hollók újból leszállnak, hogy megegyék, ami az
autók után maradt. (Adalék a nagyvárosok ökológiájához.) De nem kell Budapestről se kimozdulnunk, egy budafoki
hipermarket parkolójában varjút magam is láttam dióval küszködni.

Itt csak egy-egy madaras képet mutatok, a többi a mellékletben. 

Közönséges varjú (Corvus fragilegus) 

Kormos varjú (Corvus corone) 



Holló (Corvus corax) 

Szajkó (Garrulus glandarius) 

Vörösbegy (Erithacus rubecula) 



A harkályokról (Dendrocopos, stb.) nem is beszélve. 

Kopácsolással törik fel. 





A feketediót is. 

Tisztelt állatbarát Kollégám, gondolkodott-e már azon, hogy mit csinálnak a medvék ősszel? Amikor már felnevelték a
bocsokat, és végre magukra is gondolhatnak?

Készülnek a téli álomra. Teleeszik magukat a legtáplálóbb ennivalókkal, elsősorban dióval. Ha nem találnak, a fára is
fölmásznak diót szedni.

Egy feketemedvével (Ursus americanus) tudom illusztrálni, aki Észak-Karolinában nem találván közönséges diót, kénytelen a
nehezen szétrágható feketedióval táplálkozni. Szegény! Mennyivel jobb lenne neki, ha Európában élne! 



A diótermést a szarvasok is megeszik. De nagyon hasznos például a vaddisznók számára is. Az első képen éppen eszi a diót, a
másodikon pedig már csak a disznómódra széjjelhagyott dióhéj maradt. 



 

Ha már a disznónál tartunk, meg kell jegyeznünk, hogy nem minden állat egyforma.

Természetvédők például az embert nem számítják sem állatnak, sem az ökoszisztéma részének, de attól még legközelebbi
rokonaink, a majmok nemcsak, hogy állatnak, de az ökoszisztéma részének is számítanak.

Annyiban igaz ez a besorolás, hogy a diót minden majom nagyon szereti, de ott már sántít, hogy a majmok élőhelyein - talán
Japánt kivéve - nem terem dió.

A majmokkal tehát rokonuk, az ember ismertette meg a diót, de nagyon rákaptak. Nézzük meg, négyféle majom, és mind diót
eszik. 





Miután megkóstolták a diót, sajnálják igazán a majmok, hogy megálltak az emberré válás útján, és nem termesztenek diót.
Mi viszont nem álltunk meg, Ön és én, tisztelt Kollégám.

A dióliget a diót nem fogyasztó, vadon élő állatok számára is életteret jelent. Egy őzet látunk a diósban. 

És nagyon jól érzi magát, a diófák körül akkor is talál legelnivaló füvet, ha a környéken az összes szántóföldet felszántották.
Dehogyis menne ki a dióskertből, akármennyire a nyitott kapuhoz hajtottuk. 



Élettere a madaraknak. A diófa varjak, galambok gyülekezőhelye:

 

A nagy diófa a hasznos madarak otthona, természetes élőhelye. Galambfészkek diófán:



Bagoly a diófán: 

 

A madarak szívesen tartózkodnak a diófán. Még a kalitkából kiengedett házi papagáj is. 



Sőt, az érőfélben lévő diót is képes feltörni. 

A feketerigó is milyen önfeledten énekel a diófán! 

    

Rozsdafarkú madár diófaágon: 
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Ha úgy gondoljuk, hogy mégis kevés madár lakik dióligetünkben, néhány egyszerű odú kihelyezésével gyarapíthatjuk az
állományt. 

A diófa odva madarak lakása. De éléskamrára is szükségük van, a téli készletet élelmesebb madarak ugyancsak a diófa
odvába gyűjtik. 



Így van ez, menjünk bárhova a világon, a madarak mindenhol szeretik a diófát. Ha hinni lehet a következő kép szerzőjének,
sármányt látunk egy újzélandi diófán. 

Amerikai barázdabillegető, szintén diófán. 



A madarak pedig vonzzák a ragadozókat, még a házi macskákat is, akik követik őket a diófára. 

 



Brigitte Specht felvételén már olyan magasan van a macska, hogy nem tud lejönni.

A csiga ugyan lassúbb, ő nem akar madarat fogni, de ő sem idegenkedik a diófától. 

Sőt, a meztelen csiga se, télen. 

A diófa tehát életteret jelent azoknak a különböző rendű-rangú állatoknak is, amelyek máshol táplálkoznak. De felmerül egy
olyan kérdés, amire nem szoktak az ökológusok kitérni. Kedvenc háziállataink, például a kutya, részei-e az
ökoszisztémának? Nagyon nehéz a válasz. Nincs jó válasz. Igen is, nem is. Pedig szereti a diót. Enni is, - később erre is
kitérek, - nézni is. 



Kutya nehéz dolog ez az ökológia.

Mivel a közönséges diófa nem erdőalkotó fa, az erdőszélekre jellemző ökoszisztéma is kialakul a diófa közelében.

Jó példa erre az atalanta-lepke (Vanessa atalanta), amely zömében nem is nálunk telel, hanem évente délről "ingázik"
hozzánk, de itt szaporodik, igaz, nem a diófán, hanem a csalánlevélen, amelyen hernyói táplálkoznak is, de kifejlett lepke
korában változatos, csapongó életet él, a csupasz, sziklás felszínű tereptől kezdve a diófáig sok helyen megfordul, és ősszel
jellemzően mindenféle édes, erjedő gyümölcsön, termésen szívogat. Itt éppen diófán látjuk (Wolfgang Kotissek felvétele). 

És még mindig nem értünk a diófa ökológiai szerepének a végére. Uwe J. Splett kivételével még senki se tanulmányozta a
diófa vízalatti szerepét.

Most, amikor ezt írom, amúgy is kánikula van, merüljünk tehát gyorsan a víz alá! És mit találunk ott? Tavalyi diólevél
maradványait.

Splett úr akváriumi körülmények között tanulmányozta, milyen ökológiai hatással jár, ha egy diófalevél a vízbe esik. Nem kis
kérdés, eddig még senki se tudott rá választ adni.

A következő képeken akváriumba helyezett száraz diólevél látszik, és az összehasonlító kísérlet akkor szakszerű, ha más
levelet is melléhelyezünk. A jobboldali levél mangrovelevél, ami még gyakrabban hullajtja vízbe a levelét.

Garnélarákok végezték a tényleges összehasonlítást. Az első képen a behelyezéskori állapot látszik. 



A második kép öt nappal később készült. Látszik, a diólevél lemezét a rákok megkezdték. 

A harmadik kép kéthetes késéssel lett felvéve. A diólevélből csak az erek maradtak, de a mangrovelevél nincs megkezdve. 

De ha nincs kéznél mangrovelevelünk, bár tisztelt akvarista Kollégám a megmondhatója, minden jobb szaküzletben kapható,
végezzük el a kísérletet tölgyfalevéllel. Az eredmény ugyanaz lesz, vagyis a garnélarákok számára más falevelekkel
összehasonlítva a szárított diólevél kedvelt táplálék, a többihez hozzá se nyúlnak. 



Ha egy tudományos eredmény megszületik, mint amit itt Uwe J. Splett nyomán leírtam, gyakorlati, üzleti hasznosítása azonnal
megkezdődik. Már kapható is német akvarisztikai szakboltokban a szárított diólevél, akváriumi rákok, garnélarákok
részére. 

Nem olcsó, 2,50 euró 20 db. Nem levél, csak levélke.

Ügyes. Tisztelt akvarista Kollégám, bár mi lettünk volna ilyen ügyesek! Hát, igen, a német gazdaság húz. Minket is. Mi egy
kiló dióért sokkal kevesebbet kapunk.

Tisztelt ökológus Kollégám, most, hogy a dió és az ökológia összefüggéseinek hosszú fejezetét újból átolvastam, belémhasított
a gyanú:

Rossz úton járok!

Mert korunkban az ökológia tudománya egy szóra szűkült le: Klímaváltozás!

Minden más eszembe jutott, csak ez nem.

Pedig erről kellett volna írni, felkészülve a várható globális felmelegedésre. Ami szintén nem a mi korunk találmánya, 1850
óta folyamatos, amikor végetért az 1400 körül kezdődött napfolttevékenységi minimum, és amelynek során olyan hideg telek
fordultak elő, hogy a Duna jege királyválasztó tömeget is elbírt, Mátyás idején. (Az, hogy a Temze is befagyott Londonnál,
valamint a velencei lagúnák is, minket nem érdekel.) Szóval, melegszünk, globálisan.

A diófa, tudjuk, mediterrán növény. Rasszainak többsége nem szereti a téli fagyot, és nincs olyan változata, amely a tavaszi
fagyot elviselné. Mérsékelt égövön szüksége van tehát a globális felmelegedésre. A nyári hőséget jól elviseli ha van vize.
Lombja, termése csak 38 C° fölött károsodik.

A diófa - mint egy német ökológus szakírótól is olvastam - a klímaváltozás egyértelmű nyertese. Hollandiában is a melegedő
klímától várják diótermesztésük felfutását. A diófának Európa legtöbb országában több melegre van szüksége, nekünk pedig
több dióra.

Mert, mint tudjuk, a legegészségesebb, legértékesebb emberi táplálék.

Alig eszünk diót. Az évi félkiló annyi, mint a semmi.

Harmincmillió évvel ezelőtt már volt egy globális felmelegedés, amikor diófák nőttek Grönlandon, a Spitzbergákon és
Szibériában is. Ezt kellene megint kivárni. De annyi időnk nincs.

Nem ejtettem még szót a diófának a növénytársulásokban betöltött szerepéről. Hamarosan arról is szó lesz, egyelőre csak
annyit, hogy természetes körülmények között a diófa a folyó- és patakvölgyek, ligetes vidékek jellemző fája. Nyílt területeken
az elszórtan álló diófák a természetesek.

Amerikában egy kicsit más a helyzet.

A különböző diófélék az észak-amerikai lombos erdők fontos erdőalkotó fái. Nálunk ez szokatlan, a mi diónk nem erdőalkotó
természetű. Ott pedig nemcsak a többségében tölgyerdők kiegészítő fái, hanem egyes erdőtípusokban fő erdőalkotó fát
képeznek.  

Nem káros a diófa!

Annak ellenére, hogy - mint minden szélporozta növény - elképesztő mennyiségben bocsát a levegőbe pollenszemeket, a
manapság oly divatos pollenallergia semmilyen összefüggésbe sem hozható a diópollennel. Nézzük csak meg a diópollen



mikroszkopikus képét! 

Sehol egy durva felület, ami sértené a nyálkahártyát. A diópollen által termelt, kibocsátott anyagok az ember egészségére
semmi káros hatással sincsenek.

A diópollen allergenitásával kapcsolatban a legilletékesebb szakvéleményt az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata jogosult adni,
amely szerint a diópollen "panaszokat nem okoz, illetve allergenitásáról nincsenek adatok". Hát, nem is lehetnek.

"Szakírók" szoktak beszélni a diófa - különösen a feketedió - talajsavanyító hatásáról, arra alapozva, hogy a diólevélben lévő
csersav a talajba kerül. Hadd mondjak ennek ellent. Egyrészt a csersav idővel elbomlik, másrészt ugyanezt a károsító hatást
a fák nagy részéről el lehet mondani, - ismeretes az erdőtalajok savassága, - ezt nem a dió okozza, annál is inkább, mivel nem
erdőalkotó fa.

 

 

Az ökológiai szemléletű dióültetvény

A dió hagyományosan is a biotermék képzetét kelti, mert a dió betegségei és kártevői lényegesen
eltérnek egyéb gyümölcsökéitől, továbbá a dió jellemzően házikerti termék, ahol a vegyszeres
növényvédelem nem oldható meg a diófák nagysága és a technika hiánya miatt.

Üzemi méretekben a növényvédelemnek mégis komoly jelentősége van, mert a kártevők könnyebben
átterjednek egyik fáról a másikra. Ezért a növényvédelemmel kiemelten kell foglalkozni, mert a
magyarországi diótermelő üzemek (jellemzően a volt állami gazdaságokból kiprivatizált kisebb-nagyobb
termő diósok) nem az ökológiai szemlélet alapján működnek, hanem termelési gyakorlatukban az állami gazdasági szemlélet
él tovább.

Ami jellemzően alkalmassá teszi a diót az ökológiai, környezetkímélő gazdálkodás számára, az a körülmény, hogy a diófa
igen magas, terebélyes, hatalmas lombkoronájú fa. Ezért nem, vagy szinte nem permetezhető, így gazdája inkább lemond a
diófa vegyszeres növényvédelméről, és átáll biológiai módszerekre. Legalábbis így gondolja, ezt mondja. 



De az is igaz, hogy betegségek és károsítók nem is szoktak olyan totális kárt okozni, mint amit más növények esetében
tapasztalhatni.

Szerencse is, hogy nem hatalmasodnak el, mert akár földi gépekkel, akár helikopterrel permetezünk, a lombtömeg
megakadályozza a permetlé tökéletes eloszlását és hatásának érvényesülését.

Lehetetlennek tartom az ökológiai szemléletű diótermelés megvalósítását a már magántulajdonban létesített ültetvények
többségében azért is, mert a magántulajdonosok nagyobb része nem képes kivárni a termőre fordulás 10 évét, és a területet
addig is köztes növényekkel hasznosítja, amelyek növényvédelmi beavatkozása a diófákat is éri.

És bizony, a diófajta megválasztása is kérdéses, mélyen egyetértek Holb Imrével, amikor azt mondja, hogy "betegségekre és
kártevőkre érzékeny fajta lehetetlenné teheti az ökológiai termesztést". Mert diófajtáinkról nem mondható el, hogy teljesen
ellenállók lennének.

Ami a diófa esetében valóban segít a jó egészségi állapot elérésében és ezen keresztül a fa ellenállóképességének növelésében,
az a jó tápanyagellátás és vízellátás. Vagyis, meg kell adni a diófának, amit igényel. Saját erejéből jobban kiheveri a
károsításokat is. A - tápanyaghiány vagy aszály miatt - legyengült diófa erősebben károsodik, bármilyen betegség érje.
Súlyosabb esetben fiatal korban is elpusztul.

Tartsuk tehát diófáinkat jó erőállapotban.

Csak az a bökkenő, hogy az ökológiai termesztés mellett köteleztük el magunkat, így el vagyunk zárva a leghatékonyabb - és
nem káros - tápanyagpótlási módszertől, a műtrágyázástól, és ezen keresztül versenyhátrányban vagyunk a hagyományos
diótermelőkhöz képest, akik nitrogén- és kálium-műtrágyával diófáikat jó erőállapotban, jó egészségben tudják tartani, és
több diót termelnek. Nekünk pedig a kevesebbet, férgesebbet kell magasabb áron eladnunk, ha ugyanannyi bevételt
szeretnénk.



Szóval, nem könnyű az ökológiai diótermesztők élete. Van olyan veszély, ami ellen nem is
tudnak mit tenni. Ilyen például a dió vírusbetegsége.

A gyűrűs levélfoltosság vírusát vagy a faiskolából hozza magával a csemete, vagy levéltetvek
viszik át a diófára. Szerintem ez utóbbi eset elhanyagolható, mert a dió levéltetvei jellemzően
csak a dión élnek, más fafajról nem tudják a vírust áthozni, a vírusfertőzött diófa viszont nem
gyakori, mert vagy gyorsan kipusztul, vagy a gazdája vágja ki gyorsan.

A faiskolai fertőzés ellen pedig nem véd meg minket a faiskolai címke, mert az csak azt jelzi,
hogy amikor a hatóság a szaporítóanyagot megvizsgálta, nem mutatott vírusfertőzéses
tüneteket. Lehet, hogy éppen lappangott. Ha a jellemző tüneteket észleljük, gyorsan vágjuk ki
a fát.

Ellenőrizetlen szaporítóanyagot pedig ne vásároljunk. És kerüljük a feketedió-alanyt, ami
fogékonyabb a vírusra.

A betakarítás során fontos szempont, hogy az ágsérülések és ezen keresztül a gombafertőzés
elkerülésére nem szabad a diót veréssel betakarítani. Az érési időben (szeptember első
napjaitól október végéig) a területet rendszeresen át kell járni, és a hullott diót 3 napon belül
fel kell szedni. A rázógépes gyakorlattal szemben így elkerülhető, hogy kopáncsos diót kelljen
betakarítani, aminek kopáncstalanítása vagy füllesztést igényel, vagy pedig a burokleválsztó
gép jelentős energiaigénnyel jár, és amit utána nagy mennyiségű (kg-ként 3-4 l) vízzel kell
mosni és vegyszerrel fehéríteni, és mindezek után a termék nem minősíthető bioterméknek.

A rázás nélkül, - igaz, időben elnyújtottan - hullott dió már kopáncstalan. Természetes érett, világos színét még a fán kapja
meg, ami ugyan nem olyan fehér, mint a nátronlúggal kezelté (Amerikában, Franciaországban és a hazai nagyobb
üzemekben), és így exportra nem olyan keresett, de vegyszermentes.

Az ökológiai szemléletű dióültetvényhez a diótermés érett állapotban történő betakarítása tartozik. A dió a fán és lehullás
után a földön is szárad, elkerülhető így a mesterséges szárítás, a gáz- (vagy egyéb) energia felesleges használata, a szárításra
a környezeti hőmérsékletű levegő szolgál.

A betakarítás kézi megoldásából, az ültetvény két hónapig tartó, állandó átjárásából adódó kézimunka-többlet bár drágább,
mint a gépesítés, mégis biztosítja az ökológiai szemlélet érvényesülését, a betakarításkori és manipulálás alatti energia- és
vegyszerfelhasználás elkerülését.

A zöld burokkal bekerült dió burkának leválasztására egy német bio-tanácsadó azt a módszert javasolja, hogy a diót néhány
órára áztassuk enyhén sós vízbe. Nem tudom, nem próbáltam.

Véleményem szerint ha valamilyen oknál fogva meg kell mosni az öko-diót, akkor a mosást csak tiszta vízben szabad végezni,
bármiféle mosó vagy fehérítő vegyszer nélkül.

A dió szárítására, tárolására azt a módszert javaslom, hogy betakarítás után a diót kézzel könnyen kezelhető 10 cm-es
gyümölcsös rekeszekben tároljuk, 1-2 rétegben, száraz, szellős helyen, és naponta forgassuk át, amíg a héj reggelenkénti
„izzadása” meg nem szűnik. Ezzel a módszerrel - más módszerekkel ellentétben - a nagyobb élőmunka-igény és élőmunka-
költség biztosítja a termék bio-jellegét. Szemben a gázenergia (vagy egyéb energia) felhasználásával működő
berendezésekkel, amelyek nemcsak beruházásigényesek és költségigényesek, hanem a meg nem újuló szénhidrogénkészletet
fogyasztják, így semmiképpen se tekinthetők bio-módszernek.

Szárítás után a termés 30 cm-es almás rekeszekbe összeönthető, és a rekeszek 3,6 m magasságig felrakhatók, száraz, szellős
helyen tárolhatók.

A raktári gabonamoly felszaporodását pedig úgy tudjuk meggátolni a diótároló helyiségben, hogy a tárolt dió felszínére
hullámpapírt fektetünk, amibe szívesen vonul bábozódni a raktári gabonamoly lárvája. A hullámpapírt időnként elégetjük.

Az ökológiai szemlélethez tartozik, hogy abból, amit a diófa ad, semmit ne hagyjunk kárba veszni. Ha számunkra értéktelen,
mint a megfeketedett, baktériumos dió, (és vagyunk olyan lelkiismeretesek, hogy darált diókénti értékesítésével se
próbálkozunk), az még a madarak számára kiváló téli élelmet jelent. Széncinkék és kékcinkék csapatai telelhetnek ki rajta. 



 

Gyepesített talajfelszín a diósban

Ez a hagyományos, tiszaháti diótermő táj művelésének technológiája, tökéletesen biológiai művelés. A fűtermést lekaszálva
tehenekkel hasznosították.

A természetben a vadon nőtt diófák alatt különböző növények nőnek, legtöbbször fűfélék. Kertekben, szőlők, szántók
végében is fű van alatta. És milyen szép nagy diófák nőnek füves területen!

A dióültetvény területén létesített - magától létesülő - gyep között nagyon hasznosak a gyepkultúrába illeszkedő
pillangósvirágú növények - vörös- és fehérhere, gomborka, szarvaskerep, kisebb növésű bükkönyfélék, stb. Ezek a fűvel
együtt jól tűrik a kaszálást, és nitrogénben gazdagítják a talajt. 

A fűfélékkel együtt a termőhelyre természetesen is jellemző ökoszisztémát hozzák létre, mindazokkal az élőlényekkel, -
baktériumoktól kezdve a rovarokig, - amelyek így megtalálják életfeltételeiket. Biológiai sokféleség alakul ki a területen,
cáfolva azt a véleményt, hogy a diófa nem tűr meg más élőlényeket a közelében.

Gyepesített talajfelszín télen: 



És a füves-herés keveréknövényzetnek a diófa számára jóhatású prevenciós hatása is van, a füves-herés keverék - kanadai
idézet szerint - "elveszi a kedvét" a diófa gyökerét károsító nematódának, a Pratylenchus vulnus-nak attól, hogy a területen
megtelepedjen.

Természetes úton kialakult vörösherés-füves keverék egy erdélyi diósban: 

Mint azt valamennyien saját tapasztalatunkból tudjuk, nincsenek csodaszerek. A dióskert talajának füvesítése sem az.
Hátránya is van, egyes kártevők - cserebogár, pocok, stb. - megtelepedését segíti a gyep. De jelentősebb ennél, hogy a füvek -
főleg az első gyepes években eluralkodó tarackok - vizet vonnak el a diófák gyökere elől. Nálunk, ahol amúgy sincs meg a
diófák által minimálisan igényelt 800-1000 mm tenyészidőszaki csapadék, a gyep vízfelhasználása visszaveti a diófák
fejlődését. Úgy is fogalmazhatunk, hogy gyepesíteni csak öntözött dióskertben szabad.



Csiperkegomba gyepesített dióskertben:

A pillangósok elterjedését magvetéssel magunk is elősegíthetjük, ha valahonnan véletlen
hozzájutunk az apróbb pillangósok magvaihoz. De egyre ügyeljünk: Lucernát nem szabad a
diósba telepíteni! A lucernának mély gyökérzete van, szárazságra hajló éghajlatunk alatt
gyökérrendszere konkurrál a diófa gyökerével, és elszívja a dió elől a diónak is nagyon
szükséges vizet. A lucerna másik káros hatására az újtelepítésű diósban kanadaiak hívták fel
a figyelmet: A lucerna levélbolhái a dió levelét is károsítják.

Igaz, a diófa se marad adós, a leveléből kimosódó, valamint a gyökeréből kibocsátott juglonra
a lucerna különösen érzékeny, tehát kölcsönösen ártanak egymásnak. És kölcsönösen
fertőzhetik is egymást, hiszen a lucerna gyökerét ugyanúgy fertőzi a rozellíniás gyökérpenész,
mint a diófáét. Egymás közelében a gyökérpenészt is elkaphatják egymástól, ami a talajban
terjed.

A talajművelő eszközökkel gyommentesen tartott dióültetvénnyel szemben a gyepesített
felületű dióskert felel meg a környezetkímélő talajművelés követelményeinek.

Gyepesítés = környezetkímélés.

Gyepes területen a talajművelés nem okoz talajszerkezet-rombolást, hanem a fűfélék gyökérzete kellően levegőző, szellős,
morzsás talajszerkezetet alakít ki.

Dombos területen nincs talajpusztulás, erózió.

Gépi diószüret esetén a rázás, felszedés erő- és munkagépei nem nyomják keményre, barázdásra a gyepes talajt, illetve jóval
kevésbé, mint a műveltet. Gépi keréknyomok esetén évi egyszeri fogasolással eredeti állapotába hozható a gyepes talaj. 



Végül ne feledkezzünk el a gyepesített dióskert azon előnyéről se, hogy a
bioművelést folytató diósgazda a diótermesztést nagyon jól kiegészítheti
állattenyésztéssel is. Szemben a poros-sáros talajú dióskerttel, és szemben a
vegyszeres növényvédelmet igénylő dióskerttel. Néhány évvel ez előtt például az
ökológiai támogatás elnyerésének az is feltétele volt, hogy a növénytermelési -
konkrétan diótermelési - tevékenységet a biogazda biológiai állattartással is
kapcsolja össze. Persze, ez még a kisgazda-szellemiségű minisztérium idején
történt. Azóta a helyzet javult, mert a diótermesztőknek ma már nem írják elő a
kapcsolódó állattartást.

Azt már korábban említettem, hogy a legelőn a diófák alatt jól érzik magukat a
tehenek. És, mint már mutattam, libák is tarthatók a diófák alatt, nagyon jól
érzik magukat, jól fejlődnek.

Többen ajánlották, manapság is ajánlják a juhászat és a diótermesztés
ökológiai alapú összekapcsolását, vagyis azt, hogy füvesített dióültetvényünk
kaszálását ne gépi úton végezzük, hanem abszolút biológiai módon, a juhokkal
való legeltetéssel. Magam nem zárom ki azt, hogy ez lehetséges, de arra a
veszélyre szerényen felhívom a figyelmet, hogy a diófák lelógó ágait - és melyik
diófa melyik ága nem lóg le - a juhok tarrá fogják rágni. Mert bizony, a diófa
levele nemcsak az ember számára igen kellemes aromájú. 

De, úgy látszik, túlzásba estem, véleményemet korrigálnom kell. Mert a juhok csak addig rágják le a diólevelet, ameddig
elérik. Feljebb nem. Tehát mégis tarthatók a diósban, amint arról Jean-Maurice Lyonne, St. Romans-i gazdálkodó
beszámolt. 

Negyven hektár diósa van. Amikor fia, Régis is abban a korban volt, amikor önálló jövedelemre van szüksége az embernek,
elhatározta, hogy juhászattal fog foglalkozni, mert a juhtermékekben lát fantáziát. De az volt a gondja, hogy nem tudott
földet venni. Ezért ajánlotta fel apja a dióültetvény területét.



Már tíz éve legeltetik a juhokat a diófák között, A juhok számára megfelelő a fűösszetétel, jól érzik magukat a diófák alatt.
És nem kell kaszálniuk, ezzel nagyon nagy üzemanyagköltség-megtakarítást értek el. Fűkaszát se kellett venniük. A
juhtrágya pedig fölöslegessé tette a műtrágyák használatát. Szóval, csupa előny, csupa bio.

Csak az idősebb diófák alatt nem lehet legeltetni, mert ott a fű kiritkult. Másik gondjuk, hogy mivel talajuk köves, a juhok
sok követ kirugdosnak, ami a diószüretet nehezíti, de a kövekkel nem tudnak mit kezdeni.

Tisztelt ökológus Kollégám, gondolkozzunk tovább is közösen, milyen háziállatot tarthatunk ezeken kívül is, vegyszermentes
diósunkban! Én gondoltam például méhészetre, de Schneider Balázs gyorsabb volt, már meg is valósította ezt a kézenfekvő,
célszerű társítást. 

 

Ökológiai védekezés a dióskertben

Ha már ismerjük, dióskertünkben milyen betegségek és károsítók fordulhatnak elő, elgondolkozhatunk, hogy a hagyományos
növényvédelmi eljárásokat meghaladva milyen módon képzeljük el a biológiai védekezést ellenük.

Ökológiai szemléletű növényvédelemnek nevezhetjük, ha a kártevők ellen nem vegyszereket, hanem más élőlényeket vetünk
be. Ezt a harcot bízhatjuk a természetre, a kártevők és az őket pusztító más élőlények természetes egyensúlyának
kialakulásában bízva, vagyis hogy nem csinálunk semmit. Ez is lehet eredményes, nem tudom.

De az már keményebb beavatkozás a természet egyensúlyába, ha egyenesen a diófák károsítóit pusztítjuk, igaz, nem
vegyszerrel, hanem ellenségeik koncentrált kijuttatásával.

Például ha a fiatal diósunkban pocokkár lép fel, megtehetjük, hogy nem irtjuk a pockot, hanem ülőfákat állítunk ki a
ragadozó madaraknak, és bennük bízunk. De amíg megjönnek az ölyvek, stb., a pockok addig is rágnak. A ragadozó
madarak akkor jönnek, ha nálunk több a pocok, mint máshol. És ha megjöttek, és megritkították a pocokállományt,
továbbállnak, mihelyt a pocokállomány az átlagosnál ritkábbá vált. Tehát: A kártevőket pusztító élőlények bizonyos
mennyiségű kártevő-állományt igényelnek állandóan ahhoz, hogy meg tudjanak élni. Tehát: A diófáknak egy bizonyos
mennyiségű kártevővel kell állandóan együtt élniük.

Térjünk át azokra a konkrét módszerekre, amelyekkel a a dióskertben az ökológiai növényvédelmet megvalósíthatjuk, és
ezzel mutassunk példát a biotermesztés körében! Ne tegyünk úgy, mint sok "biotermesztő", akik féltve őrzik titkaikat, a
biológiainak mondott eljárásokat megőrzik maguknak, nehogy megtudjuk, hogy csak szavakban tartják be az ökológiai
előírásokat, a valóságban pedig a tiltott vegyszereket használják.

Már ötödik éve forgok biotermesztők között, de eddig még egyiktől se hallottam konkrét bioeljárást, amivel felváltaná a
hagyományos növényvédelmet. Nem a diótermesztésben! A szántóföldi, a zöldségtermesztési, a szőlő-, gyümölcs- és
gyepkultúrák bármelyikében! Amit tényleg alkalmazna!

XANTHOMONASZOS BAKTERIÓZIS



A baktériumos levél- és termésfoltosság (Xanthomonas juglandis) a diótermést komolyan
veszélyezteti, hűvös, csapadékos tavaszú években. Szükség esetén az ökológiai gazdálkodásban
felhasználható réztartalmú készítményekkel kell permetezni, rügyfakadástól júniusig terjedő időben
10-14 naponként, súlyos fertőzésnél 7-10 naponként. Ez a hagyományos eljárás is, bár
hagyományosan a baktérium réz-rezisztenciája miatt egyre inkább szerves gombaölőszerekre is
rákapnak.

Javasolják, hogy a télen is a fán maradt diókopáncsot le kell verni a fáról. Amellett, hogy ez a
javaslat üzemi méretekben nem valósítható meg, az eredményessége is kérdéses, mert - mint tudjuk
- a baktérium a fa minden részén áttelel, sőt, a lehullott leveleken is. Mindenesetre csökkenthetjük
a fertőzési forrást, ha nemcsak a lehullott leveleket távolítjuk el a diófák alól tavaszra, hanem a
fertőzött vesszőket is lemetsszük, elégetjük.

Sok munka, amit nem fizet meg senki, és akkor még ott van az egész diófa, amelynek minden része
fertőzési forrást jelent tavasszal. A rügyektől a kéregig.

De létezik bio-védekezés is a baktérium ellen.

Mint korábban mondottam, az az ökológiai szemléletű növényvédelem, ha a károsítók ellen más
élőlényeket vetünk be. A legkézenfekvőbb, ha a diófa károsítói ellen magát a diófát vetjük be. Ez
úgy lehetséges, hogy olyan diófajtát, típust választunk telepítésre, amelyik a betegségeknek,
kártevőknek ellenáll. Ismeretes, hogy az elismert, termesztésbe vont diófajták között igen nagy
különbségek vannak például a xanthomonaszos bakteriózissal szembeni ellenállóságban.
Tanulmányozzuk tehát a diófajták leírását, és a betegségnek ellenálló fajtát telepítsünk, ha ökológiai szemléletűek vagyunk.

Ez így nagyon szép. A bökkenő csak ott van, hogy - egyéb okok miatt - szerintem is csak a magyar éghajlat alatt szelektált,
nemesített diófajták jöhetnek Magyarországon számításba, amelyekből a három régebbit és az öt újabbat összeszámolva is
csak nyolc van. És egyikre sem jellemző a baktérium-rezisztencia.

Tehát szép dolog, ha egy biokulturális szakcikkben azt olvassuk, hogy "az egyik döntő, növényvédelmet segítő szempont a
fajtaválasztás", ha nincs olyan fajta, amit választhatnánk. És nincs is olyan hazai szakember, aki baktériumellenálló diófajtát
tudna nekünk ajánlani.

Az elmondottakhoz egy kis illusztráció.

Olasz kutatók (Tamponi és Donati) vizsgálták egy sor diófajta baktérium-fogékonyságát, olasz, campaniai viszonyok között.
Campania - mint tudjuk - nem az a kimondott nedves, párás éghajlatú vidék, ami alatt a xanthomonasz el szokott
hatalmasodni. A vizsgálat módszerébe ne menjünk mélyen bele, elég annyi, hogy a vizsgált diófajtákról szedtek 200-200 szem
diót, és ennek arányában állapították meg a termés-fertőzöttség százalékát, amit a következőknek találtak:

Diófajta Fertőzött diók aránya, %
Nugget 97
Vina 92
Lompoc 89
Serr 75
Payne 74
Gustine 72
Alsószentiváni 117 65
Midland 63
Tehama 54
Hartley 53
Chico 42
Eureka 39
Mayette 39
Franquette 36
Waterloo 22
Grandjean 21
Parisienne 8
Sorrento 8
Marbot 7
Corne 2

Hogy mi ebből a tanulság?

A vezető olasz fajta, a Sorrento és az olasz földön is jól díszlő francia diók átütő sikere. (Istenem, hazai pálya, hazai bíró!) És



az idegen diók csapnivalóan rossz szereplése.

Nem baj, remélem, egyszer lesz még visszavágó is, amikor hazai földön tesztelhetjük a legjobb olasz és francia diófajtákat!
Mert ne feledjük, a dió röghöz kötött növény, egy adott fajta életképessége - és ellenállóképessége - hazai viszonyok között a
legjobb.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy saját tapasztalatom szerint a három magyar alapfajta közül az M-10 a legfogékonyabb
a bakteriózisra, de rögtön utána következik a T-83, és bizony, egy jellemzően baktériumos évben az A-117 se mentes.

Úgyhogy, azt javaslom, tisztelt Kollégám, hogy a fajtaválasztás során részesítsük továbbra is előnyben a hazai diónemesítés
során már kipróbált hazai diófajtákat, és ha lehet, védekezzünk a baktérium ellen ökológiai módon. Ha pedig nem lehet,
vessük be az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett vegyszereket.

A dió xanthomonaszos baktériumfertőzése ellen biológiai módon például a baktériumot fogyasztó vírusokkal,
bakteriofágokkal lehet védekezni. Persze ez csak egy elméleti lehetőség, mert tudomásom szerint Magyarországon még nem
kapható bakteriofág-készítmény. Sőt, még egyetlen szakembertől se hallottam, vagy olvastam erről, de külföldön - igaz,
nagyon távol, Új-Zélandon - már kidolgozták ezt a módszert.

Az előzményekhez tartozik, hogy a bakteriofágokat már száz éve ismerik. Kísérletezni először a Szovjetunióban, Tbilisziben
kezdtek velük, a növények baktériumos betegségeinek leküzdésére. A témával Amerikában is, legújabban pedig Új-Zélandon
foglalkoztak, az összes növényi baktérium közül a dió xanthomonaszos betegsége elleni védekezés került legközelebb a
gyakorlati alkalmazáshoz. Bakteriofág vírusokat a környezetből könnyen tudnak izolálni.

A bakteriofágok eredményesen pusztítják a baktériumokat, feltéve, ha életképes állapotban a baktériumhoz férnek. A
kutatók eredményei szerint a bakteriofágos permetezés a kibomló diórügyet érő tízezernyi baktérium 99 %-át elpusztítja. De
sajnos élő szervezeten kívül a vírusok nagyon halandók. Ártalmas számukra a hőingadozás, a vegyszerek, de leginkább a
napfény. Tehát nappal nem lehet kipermetezni, csak éjjel.

És sajnos, a bakteriofágos védekezésnél is probléma a diórügyek elnyújtott fakadása, vagyis ez is csak akkor hatásos, ha
rövid idő alatt 3-4 permetezést végzünk.

Ez pedig nagyon drága. A baktériumos levél- és terméskár nem szokott olyan nagy lenni, ami indokolná négy bakteriofágos
éjszakai permetezés költségét. A készítmény is drágább, mint a réz.

Ha diósunkban ökológiai gazdálkodást folytatunk, és nem szabad sztreptomicint permeteznünk, sőt a réztartalmú szerektől is
el vagyunk tiltva (mint pl. 2002-ben), akkor is meg kellene gondolnunk a bakteriofág alkalmazását, ha kapható lenne. Előbb
olyan dióvevőt kell keresnünk, aki vállalja, hogy a többletköltséggel megnövelt áron is megveszi biotermékünket. Ilyen
vevőről jelenleg nem tudok.

Tisztelt Kollégám, ha Ön fogékony az ökológiára, van egy jó hírem az Ön számára. A dió baktériumos, xanthomonaszos
betegsége ellen másik, ökológiai védekezés is létezik, amikor a baktérium ellen másik baktériumot vetnek be, nevesítve a
Bacillus subtilist. Serenade nevű készítményben forgalmazzák, és Amerikában már engedélyezték is a biotermesztés számára.

Az a leghatásosabb, ha a még meg nem támadott, egészséges diólevélre permetezzük, és amikor a xanthomonasz a levélre
kerül, az alábbi ábra szerinti módon megeszi. De akkor is hat, ha a xanthomonasz már a levélen van, és tömlőt fejleszt, akkor
a tömlőjét is képes megenni. Ezt a másik felvétel mutatja. 

 

Tisztelt, az ökológiára fogékony Kollégám, az előbbinél is jobb hírem van az Ön számára. A Xanthomonasz ellen a diófa vegyi
fegyvere, a juglon is alkalmazható.

Hogy ne legyek szerény, mondhatnám, hogy a gondolat nekem is eszembe jutott, de már későn. Hét évvel korábban már
ezirányú kísérletet végzett Anita Solar szlovén kutatónő. Diólevélből kivont juglonból készült permetezőszert talált
hatékonynak a Xanthomonasz ellen. A juglon baktériumölő hatása közismert, a diófát ismerő összes nép népi gyógyászatában
alkalmazták a diófa kivonatait baktériumos betegségek ellen.

A diófa a saját védelméhez is megtermeli a hatóanyagot.

GNOMÓNIÁS GOMBABETEGSÉG

A levélfoltosság gomba (Gnomonia leptostyla) olyan rendszeres és súlyos kórokozó, ami ellen az ökológiai termelésben



alkalmazható bordói lével, később kénnel is kell permetezni, rügyfakadástól a hajtásnövekedés befejeztéig. Az ökológiai
szemlélet szerint a betegségnek ellenálló fajták telepítésével kell a vegyszerezési szükségletet csökkenteni. Szerencsére a
hazai diófajták közül az Alsószentiváni 117-es fajta a betegséggel szemben kiemelkedően ellenáll, és a másik két fajta, a
Milotai 10-es és a Tiszacsécsi 83-as is mérsékelten ellenáll.

Az évenkénti fertőzés csökkentésére törekedve évente a tenyészidőszakon kívüli időben a lehullott lombot vagy égetéssel
szükséges megsemmisíteni, vagy pedig a későbbiekben kell a lomb megsemmisítésére technológiát kidolgozni. Például egy
francia diótermesztő (Signaux úr) a lehullott, száraz diólombot a téli időszakban szárzúzóval töreti meg, hogy hamarabb
elbomoljon.

Egy ökológiai szakembertől azt hallottam, a lomb égetése nem tekinthető igazán biológiai módszernek. Véleményem szerint
az égés (oxidáció) az élő természetben mindennapos folyamat. A diólevél szerves anyagai természetes - gombás, baktériumos -
elbomlás során is oxidáció útján semmisülnek meg. A gyors égés - lehet - pusztít élő szervezeteket. De az égetési folyamat
térben és időben nagyon szűkreszabott, más élő szervezetekben nem okoz nagy kárt.

Ha a gnomónia ellen a biotermesztésben engedélyezett réztartalmú szeres permetezéssel védekezünk, akkor a fa ágait és
törzsét károsító ágrákbetegség (Nectria galligena) ellen nem kell külön védekezni.

Úgy a xanthomonasz, mint a gnomónia ellen bizonyos fokú bio-védelmet jelent, ha ültetvényünket nem engedjük elsűrűsödni,
levegősre, szellősre hagyjuk. Így megmarad az esély, hogy a fertőzéseket elősegítő esők után az ültetvény átszellőzik, a levegő
páratartalma hamarabb csökken le, a baktérium és a gomba fertőzőképessége megszűnik.

ALMAMOLY

Az almamoly-rezisztencia területén valamivel jobb a helyzet, mind a nyolc magyar fajtára jellemző, hogy alapi nyílása jól zárt.
Tehát ha magyar diófajtákat választunk telepítésre, az önmagában megvalósít egy bizonyos biológiai védelmet. Ez sem jelent
természetesen abszolút védelmet, - mindenki látott már férges diót, - de nem annyira rossz a helyzet, mint a - Magyarországon
el nem ismert - papírhéjú fajtáknál.

Almamoly-kártétel tehát a gondos fajtaválasztás mellett is van, ez jelenti a diófa és környezete természetes egyensúlyát.

Az almamoly egyedszámának csökkentésére is alkalmasak a ma már széles körben
alkalmazott feromoncsapdák a dióskertekben, nemcsak a kártevő várható erősebb
fellépésének előrejelzésére. Ha nemcsak megfigyelési céllal akasztjuk ki a diófára, akkor
többet kell vennünk, sűrűbben kell elhelyeznünk, a hímlepkék nagy részét összefogja. És
csak akkor kell egyéb védekezési módszert is választanunk, ha sokalljuk a kártételt.

Ennek a védekezésnek az a hibája, hogy a fák kifejlett korában már nem hatásos. Olyan
nagy a diófák körüli légtér, hogy a feromon-illat nem ér föl a fák tetejéig.

Az almamoly elleni biológiai védelem számára elvileg 250-féle élőlény vethető be - mondják
kutatók. De ez csak az elmélet. Engedély, készítmény, ismeret hiányában viszont a gyakorló bio-dió termesztő ezzel a 250
élőlénnyel nem tud mit kezdeni.

A legegyszerűbb, ha a mindig emlegetett Bacillus thuringiensis-t permetezzük ki. De már megjelent ennek a módszernek a
továbbfejlesztett változata, amikor nem magát a baktériumot szórják ki, hanem az általa termelt méreganyagot (úgynevezett
BT toxint).

És tessék elképzelni, ez a módszer engedélyezve van a biotermesztésben!

Jaj, de idegen ez a biotermesztéstől! Mérget kiszórni a biogyümölcsösben? Pedig egy, biokultúrával foglalkozó szakfolyóirat
is propagálja.

De túl azon, hogy a diósban az almamoly ellen a kiszórt BT toxin nem ér semmit, mert a petéből kikelő lárva azonnal, a
helyszínen befúrja magát a dióburokba, így nincs módja mérget összeszedni, még az is problémát okoz, hogy ezzel a
méreganyaggal szemben a jelenlegi almamoly-populációk már bizonyos rezisztenciával rendelkeznek.

Másik, hasonló biológiai védekezés például az almamoly betegségét okozó karpovírus kijuttatása. Karpovírus-készítményről
Magyarországon nem tudok, de fejlettebb vidékeken alkalmazzák már. Kaliforniában például egy granulovírust mondanak a
legjobbnak az almamoly ellen, amely vírus az almamoly lárvájával érintkezve azt elfogyasztja. Kaliforniai tapasztalat szerint
ezzel a készítménnyel több mint tízszeres permetezéssel lehet az almamoly-populációt egy adott területen lenullázni.

Többévi várakozás után végre Magyarországon is kaphatóvá tették a granulovírus-készítményt, Madex néven. A
szuperszelektív vírus csak az almamolyt betegíti meg, más élőlényre nincs semmilyen hatással. A frissen permetezett felületen
járó almamoly-lárvák, tehát azok, amelyek még igen fiatalok, nem rágták be magukat, fiatalon elpusztulnak. Amelyik lárva
csak kisebb mennyiségű vírushoz jut, szintén elpusztul, de később, bent, a termésben. A termés károsodik, de az almamoly
nem szaporodik tovább.

Az almamolynak megvan az a tulajdonsága, hogy első nemzedéke - almán is, dión is - nem a termésre petéz, hanem levelekre,



a lárvának hosszú utat is meg kell tennie a termésig. Ezért a védekezés az első nemzedék lárvái ellen hatásosabb. Persze,
tudjuk, a diónál jellemzően a második - vagy ha van, a harmadik - nemzedék fertőz. Pedig fontos lenne az első nemzedéket
irtani, mert azok egy része közvetlenül telelőre vonul, elteszi magát jövőre, arra az esetre, ha a gyümölcsösben a második
nemzedék a permetezés miatt kihalna.

Jövőre előlről kezdhetjük az almamoly elleni küzdelmet.

Mikor permetezzünk az első nemzedék ellen? Diósban soha, de szólhatunk a szomszéd almáskert gazdájának, hogy mikor
permetezzen. De csak akkor szóljunk, ha nem veszi sértésnek. És akkor, ha a tavaszi hőösszeg-számítást elvégeztük. Ennek
menete: Minden este 9-kor megmérjük a hőmérsékletet, és ha az meghaladja a 16 C°-ot, attól kezdve a napi
átlaghőmérsékletből (ami jó közelítéssel megegyezik az esti hőmérséklettel - kivonunk 10-et, a maradékot összeadjuk.
Amikor a végösszeg eléri a 85-öt, lehet a granulovírust kipermetezni. Ekkor kezd az almamoly rajzani.

A termést veszélyeztető almamoly - második nemzedéke - ellen permetezés nélkül is kielégítő biológiai védelmet jelent, ha a
szomszédban almáskert van, ami magához vonzza az almamolyokat. Ez egy szerencsés eset. Aki nem ilyen szerencsés, annak
a feromoncsapdás védekezést ajánlom, amit kiegészítésként magam is alkalmazok, a maradék hímlepkék összefogására. Így
a dióférgesség ökológiai módon megelőzhető. De telepíthetünk is egy sor almafát a dióskert mellé, az majd magához vonzza a
dióskertbe tévedt molylepkéket. 

Nálunk még nem, de Kaliforniában már próbálkoznak a Trichogramma platneri nevű parazita darázzsal is az almamoly ellen,
amely az almamoly petéjét fogyasztja. Állítólag a molyfertőzést 70 %-kal is képes csökkenteni.  

LEVÉLTETVEK

Mint említettem, a sikeres védekezéshez ki kell billentenünk a dióültetvényt a
természetes egyensúlyából. Elősegíthetjük az egyensúlynak a saját javunkra
változását egyes művelési beavatkozásokkal is, amelyek nem a kártevőket irtják
közvetlenül, hanem áttételesen hatnak. A levéltetvek esetében is.

Például a zengőlegyek (Syrphidae) lárvái a dió levéltetveit pusztítják. Tetszik
tudni, az az apró légy, amelyik egy helyben megáll a levegőben, utána pedig egy
pillanat alatt áll tovább.

A kifejlett zengőlegyek fő tápláléka a legkülönbözőbb gyomvirágok nektárja. Ha
a kertünket nem kaszáljuk olyan sűrűn, - pl. évente hatszor, - és hagyunk két
kaszálás között időt a gyomoknak kivirágozni, ezzel a módszerrel elősegíthetjük
a zengőlegyek állományának növekedését. Persze kérdéses, egy fiatal
dióültetvényben mi a nagyobb kár, a levéltetvek károsítása, vagy a gyomok által
a diófa elől elszívott víz és tápanyag. Mérlegelni kell.

Mindenesetre a zengőlegyek érdekében tartsunk fenn a dióskert mellett egy kis
füves területet, ahol vadvirágok virágozhatnak. Egy zengőlégy, a tarka
darázslégy (Sphaerophoria scripta) aprószulák virágán, a diófák között: 



(Van a darázslégyről jobb képem is, de annak két hibája van. Nem dióskertben készült, és nem én készítettem.) 

Magyarországon a mutatott tarka darázslégy mellett az Episyrphus balteatus (ékfoltos zengőlégy) és a Melanostoma
mellinum gyakori még, de itt él még kb. 600 másik zengőlégy faj is. 



Persze, a biológia, a dióültetvény biológiai növényvédelme nagyon bonyolult dolog. Elszaporítjuk a zengőlegyeket egy külön a
számukra fenntartott virágoskertben, és ők képesek nem a diófa, hanem más növények levéltetveit fogyasztatni lárváikkal.
De a következő képen táplálkozó zengőlégy-lárva valószínűleg diólevéltetűt eszik. 

Viszont az Eristalis interruptus zengőlegyet már nem a diólombban sikerült lekapni: 



A levéltetvek monitorozására a legjobb és máig is legkorszerűbb módszer a diólevél szemrevételezése. A diósgazda részéről
akkor kell beavatkozni, ha egy levélkén 15-nél több levéltetvet lát.

A levéltetveknek - szerencsére - elég nagy számú ragadozó rovar ellenségük van. Közismertek közülük a katicabogarak
(Coccinellidae), amelyeknek nemcsak kifejlett egyede, hanem lárvája is megeszi a levéltetveket.

A következő képen katicabogár látható április 20-án, a dió csücsrügyének kibomlásakor. Ugyanazért tartózkodik ott, mint a
hangyák, mindnyájan a saját hasznukra kívánják fordítani a levéltetvek megjelenését. A hangyák az édes levéltetű-ürülékért,
a katicabogár pedig a levéltetvek elfogyasztásáért keresi fel a diófát. 

A sárga dió-levéltetű és a tarka dió-levéltetű bár rendszeres lakói a dióskertnek, kártételük nem szokott olyan mértékű lenni,
ami a vegyszeres beavatkozást szükségessé tenné.

A levéltetvek állományának kordában tartásába tehát besegítenek a katicabogarak is, már a rügypattanástól kezdve járják
és vizsgálják a diófákat, keresik a levéltetveket.

Katicabogár koratavasszal, rügypattanás előtt a diófa ágán: 



Katicabogár tavasszal, virágzáskor: 

Katicabogár májusban, a szerelem hónapjában: 



Katicabogár júniusban: 

A katicabogár petéi diólevélen: 

A katica-lárva nem tévesztendő össze a zengőlegyek és a fátyolkák lárvájával, bár alkatra, nagyságra hasonlók. A
katicalárva a legszínesebb, szürke-sárga, a fátyolka-lárva barnás, hosszanti mintázattal, a zengőlégy lárvája pedig jellegtelen.



Ha a levéltetvek szempontjából nézzük a katica-lárvákat, tiszta horrort látunk. Az első képen a katicalárva, a másodikon a
bogár eszi a levéltetvet. 

A katicák koratavasztól őszig, amíg egyáltalán levéltetű van a diófán, szüntelenül pusztítják azokat. Azt hihetnénk, még a
diólevél sárgulása-barnulása idején is.

Pedig nem. Amikor a diólevélből a tápanyagok - amiket a levéltetvek annyira szeretnek - elkezedenek a fás részekbe
visszaáramlani, a levéltetvek beszüntetik életciklusukat. A katicák is.

Szenzációs felvételnek szántam, amint a barna, lehullás előtti diólevélen még katicát láttam. Csak amikor kinagyítottam,



vettem észre, hogy a katica már nem él, élettevékenységét tetveknek adta át. Hát, igen, az ökológiai szemléletű
dióültetvényből a bomló szerves anyagokkal táplálkozó tetveket se tilthatjuk ki, azoknak is meg kell élniük. 

A hétpettyes katicabogár mellett másik katicabogár-faj is megjelent Magyarországon, állítólag erős, veszélyes konkurense
lesz a mi katinkánknak. Olyan, ami ki is szoríthatja, a létfeltételekért vívott harcban.

Életrevalóságát mutatja a következő kép is, már akkor petézik a diólevélen, amikor a levéltetvek még csak a szomszédos
levelet károsítják. 



És már itt jön elő a harmadik is. Ez állítólag ázsiai. 

A katicabogarak nagyon sokfélék. Ez a tizenhétpettyes is megél a diófa levéltetvein. 



A fátyolkák (Neuroptera) közül az aranyszemű fátyolka (Chrysopa perla) lárvája pusztítja a levéltetveket, a barna
fátyolkának (Micromus angulatus) a lárvája is, imágója is. 

Fátyolkapeték diólevélen: 



A fátyolka-lárvák táplálkozását vételezhetjük szemre a következő képeken. A felvételek április 26-án, május 4-én és
szeptember 8-án készültek.

 



 

A levéltetvek ellen Kaliforniában biológiai védelmet találtak egy parazita darázs, a
Trioxys pallidus személyében. Ott régóta alkalmazzák. Tapasztalat szerint képes igen
alacsony szintre csökkenteni a levéltetvek létszámát.

A fürkészdarazsak levéltetűölő szerepéről francia szerzők is szólnak. Egy elhalt
levéltetvet látunk a diófa levelén. Ha megfigyeljük, a fekete pötty a fürkészdarázs
lárvájának kimeneti nyílása, miután kifejlődött a levéltetűben. 



És van itt egy hosszúcsápú lepke, a nevét nem tudom. Bár a kép életlen, higgye el tisztelt növényvédő Kollégám, hogy ez a
lepke is a levéltetvek céljából kereste fel a diófa levelét. Ez biztos, a mozgásából állapítható meg, ahogy egyik levélkéről a
másikra vándorolva a levélke főere mentén keresgél hosszú csápjaival. Vagy levéltetűt akar enni, de szerintem valószínűbb,
hogy édes levéltetű-ürüléket, mézharmatot akar inni. Ha nem is irtja a levéltetveket, mindenesetre biodiverzitás a javából. 

Még gombák is fogyasztják a diófa levéltetveit, bár jelenlegi ismereteim szerint arra nincs módszer, hogy ebbe a folyamatba
beavatkozzunk. Gomba által elpusztult kifejlett levéltetű és lárvái láthatók - diólevélen. 

 

Ha pedig a levéltetvek ellen mégis vegyszerrel akarunk védekezni, az aktuálisan engedélyezettek közül válasszunk. Egy sor
természetes alapú, az ökológiai termesztésben engedélyezett szerrel rendelkezünk.

Természetes alapú piretrinek, etil-alkoholos növényi kivonatok, alifás zsírsavak, növényi olajok és egyéb olajok
használhatók, pl. újabban a Vektafid A és a Biola is, amelyek a következőkben említett pajzstetvek és atkák ellen is
engedélyezettek. Fontos, hogy pontosan derítsük fel, mely ültetvényrészek, esetleg fák fertőzöttek és csak itt végezzünk helyi
kezeléseket.

PAJZSTETVEK



Az akác pajzstetű (Eulecanium corni) és a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) ellen Magyarországon az
ökológiai gazdálkodásban felhasználható növényi kivonatok és ásványi olajok közül kell védekezőszert választani, mert
nincsenek engedélyezve a Kaliforniában már használatos rovarkészítmények.

Ott természetes körülmények között két bogárfaj, a Chilocorus orbus és a Cybocephalus californicus gyakran nagy számban
keresi fel a diófák pajzstetveit, és azok számát erősen vissza tudják szorítani. És létezik két parazita darázs faj, az Aphytus és
a Prospaltella is. Nálunk ilyen kutatásról még nem hallottam.

A közönséges teknős pajzstetű (Parthenolecanium corni) ellen fürkészdarazsakat, a Coccophagus, Encyrtus és Metaphycus
fajokat vetik be a világ fejlettebb vidékein.

Idehaza a pajzstetvek elleni védekezés a diófák mérete miatt szinte csak a rügypattanás előtti lemosó permetezésre
korlátozódik. Védekezésre ajánlott a poliszulfidkén+vazelinolaj és a vazelinolaj. A nyári időszakban, új nemzedékű
pajzstetűlárvák elleni védekezéskor az atkák és a levéltetvek ellen használatos szerek pusztító hatására hagyatkozhatunk.

ATKÁK

A szemölcsös gubacsatka (Aceria tristriata) a magyar fajtákat kevésbé
veszélyezteti, a nemezes gubacsatka (Aceria erinea) kártétele nem jelentős. Ha
mégis erősebb fertőzést tapasztalnánk, atkák ellen ragadozó atkákat vethetünk be.
Ilyen például a külföldön ajánlott Metaseiulus occidentalis, vagy a hazai gyümölcs-
és szőlőkultúrákra ajánlott Amblyseius andersoni, A. finlandicus, A. aberrans,
Typhlodromus tiliarium. Egy ragadozó atka képe jobbra látható: Euseius
finlandicus.

Ezeknek a ragadozó atkáknak sajnos, közös jellemzője, hogy más rovarokhoz
viszonyítva rendkívül lassú a felszaporodásuk, és nem terjednek gyorsan nagy
távolságra. Több év eltelik, mire az erős atkafertőzést elkezdik mérsékelni. És az élettevékenységükhöz jelentős létszámú
táplálék-atka kell. Vagyis addig, amíg fel nem szaporodtak, nem érvényesül a hatásuk, és utána is csak mérsékelten.

A ragadozó atkák megélhetéséhez levélatkák kellenek. Ezt hívják biológiai egyensúlynak.

Ha a ragadozó atkákra nem számítunk, használhatunk a levélatkák ellen a biogazdálkodásban engedélyezett kénes és olajos
készítményeket. De tudjunk róla, hogy az atkák elleni vegyszerek a ragadozó atkákat is irtják, főleg a piretroidokra és a
karbamátokra érzékenyek. Ha a vegetációs időben erős az atkakártétel, akkor alkalmazzunk nyári hígítású mészkénlevet,
növényi olajat és kén tartalmú készítményeket.

Nálunk engedélyezett ragadozóatka-készítményről egyébként nem tudok, azokat természetes úton kell elszaporítanunk. Hát,
ha tudjuk. Léteznek egyébként atkákkal táplálkozó egyéb ragadozó rovarok is, többféle. Atkászböde, fátyolka,
virágpoloskák, sőt, állítólag a katicák is.

EGYÉB ROVAROK

Rovarok lárvái ellen azok mesterséges baktériumfertőzésével, Bacillus thuringiensis kipermetezésével védekezhetünk.
Természetesen ehhez a módszerhez az kell, hogy a lárvák a permetlé számára elérhetők legyenek, mint a szövőlepke lárvái,
de diósban az olyan rejtett életmódú lárvák ellen, mint az almamoly vagy a farontó lepkék lárvája, nem jó. De jó, eredményes
a szövőlepke lárvái ellen. 

De a Bacillus thuringiensis-szel erős fenntartásaim vannak. Rovarmérget termel! Ha a biogazda ilyen bacillust permetez ki,
azzal súlyosan beleavatkozik a természet biológiai egyensúlyába, és méreganyagától pusztulnak a pusztítani nem kívánt
rovarok is, például vándorlepkék, amint azt Allacherné Szépkuthy Katalin cikkéből tudjuk. Nem tekintem bio-módszernek,
akkor se, ha a biotermesztésben engedélyezett, és használata általános.

Rovarlárvák, bábok parazita-rovarok kijuttatásával irthatók, de ez esetben is feltétel a hozzáférhetőség. A
fürkészdarazsak lárvái jellemző rovarparaziták (Trichogamma fajok). Kijuttatásukkal a rovarlárvák száma
mérsékelhető. Amerikai dióskertekben alkalmazzák a Goniozus legneri és a Pentalitomastix plethoricus fürkészdarazsakat
is, de arról számolnak be, hogy a kártevők számának csökkentéséhez ezek a darazsak érdemben nem járulnak hozzá.

Az alábbiakban mutatok néhány képet az Amerikában előforduló diókárosító, az Amyelois transitella parazitás,



fürkészdarazsas módszerű irtásáról. Kérem, a gyengébb idegzetűek forduljanak el, a képeket ne nézzék meg. Szegény
Tranzit Ella! 

   

Amerikában a sárga gyapjas hernyónak nevezett diólevélrágó (Spilosoma virginica) ellen is a hernyó természetes
parazitáival, fürkészdarazsakkal végzett mesterséges fertőzést alkalmazzák. 

A hazai károsítók elleni biológiai védekezési módszerekre visszatérve: A nagy farontó lepke
(Cossus cossus), a kis farontólepke (Zeuzera pyrina), a fadarázs (Xyphydria logicollis) és a
mogyorócincér (Oberea linearis) akkor okoz nagyobb kárt, amíg fiatal a fa, mert a leendő
vázágat (esetleg a törzset) teszi tönkre. Ellenük alapjában csak kézi, fizikai védekezés
képzelhető el. Ezért fertőzés esetén a dióskertet rendszeresen végig kell járni, figyelni kell a
friss lyukakat, szöget, drótot beleszúrni, és járatukba az ökológiai gazdálkodásban
felhasználható ásványi olajok valamelyikét kell kevés vattán betömni.

A farontók lárváit a harkályok is keresik, és fogyasztják. A károsítók bemutatásakor
mutattam két képet a zöld küllő által e célból vágott nyílásról és ugyanannak a nyílásnak a
háromnegyed évvel későbbi begyógyulásáról. Szóval, valóban bízhatunk a természetben is.

A lombrágó kártevők ellen vegyszermentes védekezést kell alkalmazni. Az erdei cserebogár
(Melolontha hippocastani) élőhelyét adó nyárfákat, fűzfákat a diós mellől ki kell vágni. Az
áprilisi cserebogár esetében bízhatunk a természetben. Egyrészt amikor megjelenik, a
diórügyek még nem bomlottak ki, másrészt a ragadozók, pl. a pókok már meglehetős éhesek. 



A nagy pávaszem (Saturnia pyri) meglehetősen ritka, nagy károkat nem okoz, ugyanígy a levélbarkó (Phyllobius fajok) sem.
A levélbarkók fertőzése két hét alatt lemúlik, és amúgy az ültetvénynek csak kis részére terjed ki.

A fehér szövőlepke (Hyphantria cunea) ellen fizikai módszert kell alkalmaznunk, a fertőzött lombrészek lemetszésével, amíg
az elérhető. (Már kaphatók 5 m hosszúságra kihúzható metszőollók is.) A már szétmászott, idősebb hernyók ellen pedig
megfelelő fizikai védelem lehet a fiatal - legfeljebb 5-6 éves - diófák erős megrázása is, mert a hernyók nagyrészt
lepotyognak. Viszont igen hamar, perceken belül a törzsön visszamásznak, igaz, ekkor jól pusztíthatók. Fizikailag.
Szerencsére a szövőlepkés fertőzés a dióültetvényben néhány fára szokott csak korlátozódni. Ha a fák növekedése a
későbbiekben a mechanikai módszert már nem teszi lehetővé, a védekezésre Bactucid P, az ökológiai gazdálkodásban
felhasználható mikrobiológiai készítményt kell alkalmazni, vagy Bacillus thuringiensist. A védekezést május vége és
augusztus közepe között folyamatosan végezni kell.

EGYÉB BAKTÉRIUM- ÉS GOMBAKÁRTÉTELEK

Az agrobaktériumos gyökérgolyva (Agrobacterium tumefaciens) nem gyógyítható. Ha vásárolt diócsemeténk gyökerén apró
tumorokat látunk, a gyökeret az egészséges részig metsszük vissza, és mártsuk réztartalmú növényvédőszert tartalmazó híg
agyagpépbe.

Hasonló a biológiai védekezés módszere is, csak az agyagpépbe nem növényvédőszert kell keverni, hanem az Agrobacterium
radiobacter baktériumfajt tartalmazó készítményt. Ez a baktérium antibiotikumot termel, az agrocint. Galltrol-A és Norbac
84C nevű készítményekben kapható, a készítményekből gyökérbemártásos anyag készíthető, és a baktérium kolóniákat
képez a sebzett gyökérfelületeken, és meggátolja az Agrobacterium tumefaciens behatolását. E készítmények
továbbfejlesztett változata Nogall néven kapható.

Ezek mind preventív szerek, a fertőződést viszont nem gyógyítják. Lehet, hogy majd nálunk is kaphatók lesznek. A védekezés
nem annyira a gyakorló diótermesztők feladata, mint a faiskolásoké.

A pisztricgomba (Polyporus squamosus), a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és több más farontó gomba a fák
pusztulását okozza, szinte felismerhetetlen a jelenlétük. Csak egyféle védekezést tartok elképzelhetőnek: A metszéskori
nagyobb sebeket, amelyek egy éven belül várhatóan nem tudnak beforrni, sebkezelő anyaggal kell lezárni. És az ágletörések,
egyéb mechanikai károk helyét is. A kisebb metszésfelületek azért nem érdekesek, mert ha ott be is jut a gomba,
életbenmaradásához levegő kell, és ha a fa maga zárja le a sebet, az ottlévő gomba elpusztul.

A gyökérpenész (Rosellinia necatrix), az armilláriás gyökérpusztulás (Armillaria mellea) és a Phytophthora fajok elleni
ökológiai védekezést jelenti, ha az ültetvény szántóföldön létesül, nem gyümölcsös vagy szőlő területén, így a kórokozó
várhatóan nem fog jelentkezni (vagy csak később, amikor fáink már megerősödtek).

Fitoftóra-fertőzés ellen kétféle biológiai védelem létezik. Vagy tudunk ellenálló alanyú diócsemetéket beszerezni, vagy
kerülnünk kell a fertőzött talajra való (újra-) telepítést.

EMLŐSÖK, EGYEBEK

A pocokkár és a kószapocok kártétele ellen a diótelepítés fiatal korában a területre kihelyezett ülőfákkal segíthetjük elő a
biológiai védekezést. A ragadozó madarak a pockokat szívesen fogyasztják. A baglyok is, egérszőrös köpetüket gyakran
találhatjuk a dióskert területén.



A kószapocok ellen viszont nem jó a bagoly, nemigen fogyasztja. Próbálkozhatunk a kószapocok ellen a vakondnál már
bevált módszerrel: Ricinusmagot helyezünk a járatába. Ahol a vakondtúráshoz hasonló pocoktúrás a ricinus számára jó
talajt biztosít, a ricinus megnő, és reményeink szerint a kószapocok elkerüli azt a környéket, mert nem szereti. Egy ilyen
próbálkozást mutat a következő két kép.

 

A kedves, de nagyon bosszantó mókusok ellen nincs biológiai védelem? Dehogynem. A házikerti diófa termésének egy része
megvédhető, ha macskát tartunk. Feketedió-fát csak fekete macskával! 

A diófán megtelepedett fagyöngy biológiai módszerekkel történő pusztítására is folynak biztató kísérletek, amelyeknek a
lényege az, hogy a Botryosphaerostroma visci nevű gombával fertőzik meg a fagyöngyöt. Ez a gomba a fagyöngy leveleit,



hajtásait, bogyóit károsítja, és gyakran teljesen el is pusztítja a fagyöngyöt.

 

 

A diófa gyökérzetének hatása

Mottó: 
„Ennek a kislánynak dombon van a háza, 
Aranyos diófa van az udvarába.” 
(Magyar népdal)

A diófának közismerten nagy, terebélyes gyökérrendszere van. Terebélyesebb, mint a lombja, pedig az már nagy szó.
Gyökerének jelentős talajmegkötő hatása van, ezért lehet a mottó szerinti kislánynak dombon a háza, mert az udvarban álló
diófa gyökérzete meggátolja, hogy a domb lemosódjon.

Az erózió ellen szívesen használnak diófákat, például Kanada déli részén, az erdőirtások újratelepítésére.

Ha a környezetvédő, eróziógátló cél a legfontosabb szempont, lemondanak a gyümölcstermő, diótermő célról, és fatermelési
célra ültetik a diót. Különösen igaz ez szabálytalan alakú birtokok sarkaiban, valamint a birtokok meredekebb lejtőin.

Törökországban külön projektet indítottak az eróziónak kitett hegyoldalak diófával való megkötésére. A projekt néhány
képe:

Itt egy meredek hegyoldal látható Törökországból, amelyen természetes - hogy azt ne mondjam, vad - diófák nőnek. 

Kiültetett és kiültetésre váró diócsemeték Törökországban: 

 

Olaszországban programot indítottak a mezőgazdasági művelésből kivont földterületek renaturalizációjáért, vagyis újból
természetes állapotba hozásáért. A programba bevonták a diófát is. Az alábbi képeken a program során telepített, tehát nem
diótermelési vagy fatermelési célú diócsemeték láthatók. 



 

Spanyolország Murcia tartományában a hegyek igen kietlenek erdő nélkül. Egy nagyobb erdőtűz nagy területen pusztította el
az erdőket, a természetes újraerdősödés viszont igen lassú. Az erdő hiányában szabaddá vált talaj pedig az erózió prédája.

A gyors újraerdősítést nagyarányú diófaerdő-telepítéssel oldják meg. Nem a diótermelés a cél, de a faanyagtermelés sem.
Kizárólag a tájrehabilitáció, a talaj megkötése, a dús növényzet kialakítása.

Erre a célra a diófa tökéletesen megfelel. A következő képek ennek a nagyarányú projektnek a megvalósítását mutatják.
Természetesen csak állandó öntözéssel képzelhető el a diófák életbenmaradása, de ha van víz, szépen, gyorsan fejlődnek. Ez
a képekről is látszik. 

 

 



A következő, negyedik képen azonban az is látszik, hogy az ilyen munkát még nagyobb gondossággal kell végezni. Nem
szabad a képen látható módon a lejtő irányában művelni a hegyoldalt, mert az fokozottan erózióveszélyes. 

A kietlen környezetben ha megvan a víz, a diófák szépen fejlődnek, és a murciai diófaerdők ma már a világűrből is jól
láthatók: 



 

Erdőregeneráció diófákkal

A diófákat vegyes erdők kialakítására, felnevelésére is használják. A fenti, spanyolországi példával ellentétben egy hazai,
kisalföldi erdőtelepítésről készített tanulmányt Karakai Tamás, akinek ezirányú értekezését változatlan formában
ismertetem. A diófákkal vegyesen telepített erdő Egyed község területén látható. Ha másról nem, Somogyi Gyuláról biztosan
ismerős a község tisztelt Kollégámnak is, ő felejthetetlen ember, ott volt agronómus.

Ez esetben - eltérően az eddigi példáktól - nem a diófa gyökérzetének talajmegkötő hatása volt fontos, hiszen a község
teljesen sík területű, hanem a diónak a biodiverzitásban, az erdő közösségében betöltött szerepe. Vagyis tisztán az ökológia.

"Egyed község mellett szintén többféle állapotból és időben indult meg az erdőregeneráció. Az egyik területrészen gyep és
félintenzív gyümölcsös volt, a szegélyben sarj eredetű fasorral, diófákkal és mogyoró cserjékkel. 1996-ban a belvíz sok
barackfát elpusztított, és a talaj elárasztása révén előkészítette a terepet az érkező fűzmagvak csírázásához. A terület
gazdája beszüntette a kaszálást, a mély részeken pár év alatt számottevő fűz újulat jelentkezett. Ezeket fűz dugványokkal
egészítette ki, és a magasabban fekvő részre szelídgesztenye csemetéket ültetett. A korábban ültetett mogyorócserjék és
diófák a későbbiekben szerves részét képezhetik az erdőnek. A terület gazdái 2000 tavaszán égercsemetéket ültettek. A
másik területrészen, amely szántó volt, 1999 őszén kezdték meg az erdőtelepítést erdőregenerációs céllal. Ennek során ősszel
makkvetést végeztek elegyítve dió, korai és mezei juhar, és hárs magokkal. A szegélybe vadgyümölcsfákat ültettek és
juharmagot vetettek. Tavasszal foltos elegyítésben ültettek mézgás égert, szelídgesztenyét, fekete és fehér nyárat, bibircses
nyírt, a szegélybe pedig somot, málnát, szedret, borbolyát, bodzát, és szintén fekete és fehér nyárat a szegélyek korábbi
záródásának, a szélhatás gyors csökkentésének elősegítése céljából. Az itt alkalmazott módszer néhány szukcessziós lépcső
átlépését jelenti, így a facsemeték bizonyos ideig és mértékben igényelhetik az emberi segítséget a lágyszárúak leküzdésében.
Ezért (a kaszálás megkönnyítése érdekében) a terület gazdái a sorba vetés mellett döntöttek, a sorokat azonban megtörték,
hogy elősegítsék a későbbi egészséges erdőszerkezet (mozaikosság) kialakulását. A sortávot 1,4 m-ben határozták meg (az
erdészeti gyakorlatban ez kicsinek számít), és a kaszálás során igyekeznek a sorközben kelő csemetéket is életben hagyni. A
jövőben a kaszálás felhagyását, és a csemeték és magok folyamatos területre juttatását tervezik. Ennek elsősorban a
sokféleség kialakításában van jelentősége. A kikelt és megeredt csemeték nagy száma itt is, és máshol is azt mutatja, hogy az
Erdő élni akar."

És benne a diófák is.  

Miért kell bio-módon gazdálkodni?

Mottó: 
„a dió ideális bio-gyümölcs, a szükséges növényvédelme bio-módon megoldható” 
(Dr. Szentiványi Péter)

Őszinte leszek: Nem tudom. Azt mondják, azért, mert a műtrágya- és növényvédőszer-használat káros az ember egészségére,
a természetes növény- és állatvilágra, a természetes vizekre és a talajra. Lehet. Nem értek hozzá, olyan adatokat, eseteket,
összefüggéseket nem láttam, amelyek ezeket a véleményeket bizonyítanák.

Ötven évet töltöttem a mezőgazdasági termelésben, mindenféle növényi és állati termék előállításában résztvettem, és ez idő
alatt olyan esettel nem találkoztam, hogy a műtrágyázás, valamint a növényvédőszer-használat bármely, általam ismert kárt
okozott volna. Műtrágyázással, növényvédelemmel magas, biztonságos növényi hozamok voltak elérhetők.

Mit is mondott Marx a mezőgazdasági termelés és az azon elérhető haszon növeléséről? "... az ásványi trágya tömege



feltétele a munka növekvő termelékenységének." Erről mondjunk le?

De mégis fogadjuk el, hogy vegyszerhasználat nélkül kell gazdálkodni. Ez azt jelenti, hogy a talaj termőerejét műtrágyázás
nélkül kell fenntartani, növelni. Tudjuk, szervestrágya a termőterület 5 %-ára sem elég az országban, tehát más módszert
kell találni a talaj tápanyagtartalmának szinten tartására vagy növelésére. A baktérium-, gomba- és állati kártevők ellen
pedig a hatékony növényvédő szerek használata helyett más módon kell küzdeni.

Értelmezésem szerint ez a követelmény azt jelenti, hogy nagyobb hozzáértéssel, a biológia alaposabb ismeretével, sajátos
módszerek kidolgozásával kell gazdálkodni. Az ökológiai szemléletű gazdálkodás nemcsak nagyobb szakmai hozzáértést
követel a gazdától, hanem több munkát, a hatékony eljárások helyett nagyobb költségráfordítást is. 

És a betegségek, károsítók fellépésének megelőzését. Ez aztán igazán nehéz. Ami nincs a dióskertben, az ellen úgy védekezni,
hogy ne is legyen. Mert ha már fellépett, a védekezésre nincs igazán bio-módszer.

Reális a kérdés, hogy belefogjunk-e egyáltalán a dió bioművelésébe, bármennyire is divat a bio, bármennyire is bio-jellegű a
diófa.

A kérdés anyagi része egyszerűbben megoldható. Ha a fogyasztó hajlandó a bio-dióért többet fizetni,
akkor gondolkozni se kell, vegyszermentesen kell gazdálkodni. Dehát én - sajnos - még nem
találkoztam olyan vevővel, aki a bio-dióért hajlandó lett volna többet fizetni, pedig egy sor
bioélelmiszer-kereskedőt végigkérdeztem. A bio-diót egyik se volt hajlandó megvenni. De a bio-
pékség sem, mert ők meg a házikerti - tehát ellenőrizetlen termelésű - dióbelet vásárolják fel. A
mellékelt képen diós biosajt látható. Biztosan nagyon egészséges ennivaló, de azt tessék biztosra
venni, hogy a benne lévő dióra nincs bio-minősítés. Attól még nagyon jó, csak azt akarom mutatni,
hogy nem mind bio, amit akként hirdetnek.

Tehát nagyon egyszerű a kérdés, ha a fogyasztó nem fizeti meg a többletmunkát, többletköltséget, akkor addig érdemes a
bio-termelést folytatni, amíg az állam - és az EU - megfelelő mértékben támogatja azt. Azért, hogy keveset termeljünk, ne
sokat.

A fogyasztó magatartása, vagyis a nemfizetés teljesen érthető. Ha a bio címen kínált dióbél olyan rossz minőségű, hogy
Magyarországon még takarmányozási célra használni se lenne gusztusunk, a gazdag amerikai fogyasztókat is joggal riasztja
el a bio-termékektől. Íme a napégett, károsodott bio-dióbél kínálata. Nem vicc, tényleg ilyen. 



Nehezebben értelmezhető a kérdés szakmai oldala. Amióta bio-termelők között forgok, szinte csak olyannal találkozom, aki
azért választotta a vegyszermentes termelést, mert nem ért a növényvédelemhez. Túlnyomó részük nemcsak hogy nem
növényvédő szakmérnök, hanem egyetemi vagy középiskolai szinten sem tanulták a mezőgazdaságot. Így érthető, ha
idegenkednek a komoly szakmai képzettséget igénylő vegyszerhasználattól.

Tessék megnézni, a mellékelt képen a diólevélen gombafertőzés (gnomónia), a terméskezdeményen
baktériumfertőzés (xanthomonasz) látható. És mennyi minden előfordul még!

A diót úgy tartják számon, mint jellemző bio-növényt, nem kell permetezni, műtrágyázni. (A házikertben
nem is lehet permetezni, mert nem tudjuk felnyomni a permetlevet a diófa magasságába.) De üzemi
körülmények között a diófák közelebb vannak egymáshoz, bármilyen fertőzés jobban terjed egyikről a
másikra, súlyosabb károkat okozhat. Növényünk megvédésének kérdését nem mellőzhetjük el, azzal
foglalkoznunk kell. Tessék csak az előző fejezetben szereplő károsítókat végignézni! Mennyi gond
fordulhat elő! Csak azt tudom mondani, ezekkel foglalkozni kell. Komoly tanácsot nem tudok adni a dió bio-művelésével
kapcsolatban, mert az előforduló problémák minden kertben mások, és én még a saját ültetvényemben is csak néhány komoly
kártétellel találkoztam (árvíz, farontó lepke fertőzés, stb.). Tessék állandóan a diófák között tartózkodni, figyelni őket, és a
jelentkező problémákat megoldani!

Az ökológiai szemléletű termeléssel, de különösen a diótermeléssel kapcsolatban szinte nincs hazai irodalom, vagy ha a
címében szerepel is a biotermesztés, tartalmából hiányzik a kórokozók, kártevők elleni biológiai védekezési módszerek
ismertetése. A megjelent "szakirodalom" nagyobbik részének szinvonala Mark Twain "Hogyan szerkesszünk mezőgazdasági
lapot?" című írására emlékeztet. Lehet, hogy egy része abból van átvéve.

A vegyszerfelhasználást az ökogazdálkodás hivatalos szabályai tiltják. De kérdés, hogy mi minősül vegyszernek. Például a
réztartalmú szerek hol engedélyezettek, hol tiltottak, mikor hogy. Nem tudom, mikor számít a rézgálic vegyszernek és mikor
nem. (Most már évek óta engedélyezett a biotermesztésben is.)

Hasonló a helyzet a trágyáknál. Hirdetnek ökológiai gazdálkodásban használható guano-tartalmú trágyát. Csak csendben
kérdem meg, hogy a guanóban lévő nitrát miért jobb a gyárinál? Elvileg. Az egyik gyógyszer, a másik méreg?

A nitrogén-műtrágyák hatóanyaga, a nitrát nagyon fontos a diófák számára. Ha nagyobb diótermést szeretnénk, a diófának
több nitrogénre van szüksége. Az ammónium-nitrát és a többi, nitrogéntartalmú műtrágya használata tiltott a
diótermesztésben. Ha illetékes helyen felvetjük a kérdést, hogy hogyan végezzünk nitrogéntrágyázást a dióültetvényben,
gyakran kapunk olyan választ, hogy marhatrágyával. Rendben van, de a füves talajfelszínű diósban nem tudjuk a
marhatrágyát beforgatni a talajba, mert szántáskor a diófák gyökere menne tönkre. Erre is van hivatalos válasz, híg
marhatrágyalevet locsoljunk ki.

Dehát emberek! Éppen napjainkban tört ki tömeges halálos kóli-járvány Németországban amiatt, mert a híg trágyalével
öntözött biozöldséget ették. És az tele volt, természetesen, kólibaktériummal. A tiszta ammóniumnitrát-műtrágyában nincs
baktérium, semmilyen, olyan se, ami megbetegítheti az embert. A híg trágyalé pedig a tehenek bélcsatornájából kiürült
baktériumok tömegét tartalmazza.

Ez a hígtrágya. De térjünk vissza egy megjegyzés erejéig a szervestrágyára. Máig a fülemben cseng egyetemi tanáromnak,
dr. Kolbai Károlynak, az Agrártudományi Egyetem akkori rektorának több mint ötven évvel ezelőtti előadása.

"Mert mi is a szervestrágya? Erről nem lehet egyetemi katedráról beszélni." Lelépett a katedra elé, és folytatta: "Szar, húgy,
..." Visszalépett a katedrára, és folytatta: "...és szalma."

Világos. Az állati szervezet anyagcseréjének fölösleges, káros, kiválasztott anyagai. És szalma. Nem vitatom, hogy a talaj
mikroélőlényeinek számára nagyon jó anyag, de nagyon óvatos lennék, hogy az emberi táplálék előállításának alapanyagát
lássam benne.



Végiggondolta egyáltalán valaki a biotermesztés követelményeit, mielőtt előírta volna? Már tíz éve vagyok ellenőrzött, igazolt
biotermesztő. De meggyőzve még nem vagyok. Hiába keresem, a biotermesztés axiómáit sehol se látom leírva. És ahány
ország, ahány biokulturális szervezet, ahány irányzat, ahány lelkes próféta, annyiféle szemléletmód. Melyik az igazi?

És van még egy nagy kérdése az ökológiai gazdálkodásnak, ez pedig a génmanipuláció. Magyarországon génmanipulált
növény nem kaphat bio-minősítést. Pedig a leghatékonyabb, vegyszermentes védekezés éppen ezen az úton valósítható meg.
Már utaltam rá, hogy Kaliforniában az Agrobacterium elleni védelmet a baktériummal szembeni ellenállóságot biztosító gén
beültetésével kívánják megoldani, ha már meg nem oldották. Vegyszer nélkül. A környezet legnagyobb fokú kímélésével.
Nem tudom, ez miért rossz. Jelenleg Európában mindenesetre még nincs, nem forgalmazható, nem kapható génkezelt diófa.

Pedig különválaszthatnánk például a diófa nemes részét, az alanyra oltott diófajtát az alanytól. A kettő - mint már sok helyen
írtam - akár külön diófaj is lehet. Ha az alanyt akár génbeültetéssel is, de ellenállóvá tennénk az agrobaktérium és a
nematódák ellen, az semmit nem változtatna a nemes dió bio-jellegén.

Dehát korunk Európája a génkezelés konok elutasításának idejét éli. Amerika - nem csoda - újabb lépéselőnybe kerül. A
kaliforniai dió itthonról is kiszoríthatja a hazait. Ezt akarjuk? A magyar vevő majd eheti az amerikai diót, pedig a hazai
mennyivel jobb!

Ellenőrzötten, igazoltan bio-minőségű dió egy bemutatón: 

Ellenőrizetlen bio-dió kínálat az Egyesült Államokból. Az ár reális, a minőség nem. 



A jelenlegi támogatási ciklusban (2009-2013) a támogatás elnyeréséért újabb követelménynek is eleget kell tennie a bio-dió
termesztőjének. Madárodukat kell kihelyezni a diósba! 

Ki is helyeztem kiskertembe 60 darabot, szabványosat, előírtat. Egy év alatt egyikbe se költözött madár.

Mondjuk, ez érthető is. Amikor a diófa növényvédelmi fejezetét átolvastuk, egyik rovarkárosítónál sem olvashattuk, - pedig
de sokról volt szó, - hogy valamelyik énekesmadár lenne a fő fogyasztója, amelyik kordában tartani, mérsékelni lenne képes
az adott rovarfaj jelenlétét. A diófa nem kedvez a kártevő rovarok tömeges elszaporodásának, maga termel juglon nevű
rovarölőszert, érthető, ha a rovarok nem szaporodnak túl, és érthető, ha az énekesmadarak máshol keresik megélhetésüket.

Több eszük van annál, hogysem a diófákra telepednének.

Mégis vannak, akik anélkül telepítenek madárodukat a diófára, hogy a támogatási rendszerből hasznuk lenne. Egy külföldi
odu. De madár itt sincs. 

 

Helytelen vélemények:

Egy, a biokultúrával foglalkozó folyóirat egyik, 2002. évi számában jelent meg egy cikk az almamoly elleni biológiai
védekezésről. A következők olvashatók benne:



Az almamoly április végén, május elején jelenik meg. Előrejelzésükre használható csapdák:
fény, cefre és feromon. ... Leggyakrabban a diót, almát károsítja, de tápnövényei közé
tartozik a kajszi, szilva, birs, mandula, naspolya, körte. Május végétől fehérüröm, vagy
varádicstea permetezés illatfedésre. Hernyófogó övet június végén 20 cm-rel a talaj fölött
dróttal erősítsünk a törzsre, amelyeket ne égessünk el, hanem szitaszövettel borított ládába
helyezzünk, amelyen át a hasznos parazitoidok (fürkészek) ki tudnak jutni. A fák törzsét és
vastagabb ágait erős vízsugárral mossuk le, ez gyérítő hatású. A fa tányérjában riasztó
növény a sarkantyúka. Bacillus thuringiensis tartalmú szerrel a nyüvek ellen permetezzünk.

Hát... Ha ez komoly... Nyüvek!

És hasonló színvonalú cikk ugyanannak az újságnak egyik következő számából: „A diót
június végén, július elején az almamoly második nemzedéke károsíthatja. A törzsre
helyezzük fel a hernyófogó öveket. A lehullott termést szedjük fel.”

Szóval, az ilyesmi nem fogja diófáinkat megvédeni az almamoly-fertőzéstől. Az ilyesfajta
biózással nem jutunk előbbre, legfeljebb azt érjük el, hogy olyanok leszünk, mint Marguerite
Larmand jobboldalt látott diófa-figurája (címe: Egy zöld világért). Ezt azért, tisztelt biogazda
Kollégám, kerüljük el, mert mindenki rajtunk fog röhögni. Jogosan.

 

 

Biodiverzitás

Mottó: 
„Diólevélen halk futam: 
Hat láb, négy recés szárny suhan 
és két gömb-végű csáp kutat 
a levél síkságán utat.” 
(Weöres Sándor: Bogár)

A diófa a biodiverzitás jelképe.

Ezt nem én találtam ki, az olaszorsazági ökológiai irodalom használja gyakran ezt az
axiómát.

Biodiverzitáson azt értjük, hogy - a monokultúra ellentéteként - egy adott területen a
lehető legtöbbféle élőlény él együtt, a tájegységre jellemzően honos növény és állat,
tekintet nélkül azok gazdasági hasznosságára vagy esetleges károsságára.

Az ökológiai szemléletű dióültetvény valóban a biodiverzitás megtestesítője. Nézzük
például a következő, május elejei felvételt. A légy valószínűleg megtalálta életfeltételeit a diófa környezetében, és a pók is,
amelyik a képen nem látszik, de megfogta. És ott a lombrágó hernyó is, amíg a lomb meg nem nő, a barkavirágzaton él. 



Bizony, hogy megtalálta a pók is, a légy is, amit keresett! A különféle legyek egész nyáron találnak ennivalót a diófa
körzetében. 

 



Ez is légy. Frissen kikelt zengőlégy. 



A legyekre pedig a levelibékák vadásznak.

 



A füves felszínű dióskertben a virágokat zengőlegyek, földiméhek, lepkék, bundásbogarak látogatják. 



Ha betartottuk a biológiai növényvédelem szabályait, dióskertünkben el fognak szaporodni a hasznos élő szervezetek. Akinek
a diófáján a következő képek szerinti módon méhcsalád telepedett meg, bármiféle ellenőri jegyzőkönyv nélkül is igazolhatja,
hogy nem permetezett rovarirtószert.



A méhek tavasszal is felkeresik a diófát, mint kiegészítő virágporforrást. (Köszönet a képeket készítő méhésznek.)



 

És később, rajzás idején is felkeresik. Tisztelt méhész Kollégám helyesen teszi, ha elkóborolt méhraját először a diófán
keresi.



Egy pillanatra tekintsünk ki szűk hazánkból Ázsiába. Bár, lehet, hogy fölösleges volt, ott is ugyanazt látjuk. Méheket a
diófán. Ez az ázsiai (Pakisztántól Kínáig) méhfaj (Apis dorsata) sokanyás családokban él, és az enyhe indiai teleken sem
igényel méhlakást. Egész évben a diófán él, látjuk, télen is. Bár a beporzáskor hasznosak, nagyon veszélyesek. Minden
esetben tömegesen támadnak, szúrásuk nagyon fájdalmas, sokszor halálos. Ha a támadást nem tudjuk mozdulatlanul
elviselni, a legjobb messze elkerülni őket. Vagy az olyan diófát, amin ezt látjuk: 

A méhekhez hasonlóan másik, családot alkotó hártyásszárnyú is él a diófák között, a darázs. Leginkább földi üregben, de
bármely más védett helyen is kialakítja papírszerű fészkét. Jól érzi magát a diófák között.

 



 

 

Ugyanígy meggyőződhetünk a (rovarirtó) vegyszertől való mentességről, ha a diólevelek között ilyen pókfészkeket találunk.
Ezek szerint nemcsak a pókok élnek meg ott, hanem táplálék-rovarjaik is.



  

A vegyszermentes dióskertben változatos, máshol nem látható rovarvilág telepszik meg. Szitakötő a diófa lombjában és egy
elszáradt vesszőn.



Vagy akár a diólevélen. 



Persze, csak addig, amíg a szitakötő a légyhez hasonlóan nem válik a pók zsákmányává.

 



A biodiverzitás kérdésének tárgyalásakor nem illik felvetni a kérdést, hogy a
biodiverzitás résztvevői hasznosak vagy károsak-e a mi szempontunkból. A
biodiverzitás önmagában, önmagáért van, mintegy a Természetisten
megnyilvánulása.

Mégis, amikor, ha igazi biogazdák vagyunk, és feléje se nézünk dióskertünknek,
minden védekezést a természetre bízunk, bizony, előadódhat, hogy a mellékelt ábra
mintájára a diófák között 6-8 méter szélességben is beszövik a pókok a teret, és
hálójukat alul több szállal is a füvekhez kötik. Ezzel nemcsak azt bizonyítják, hogy
a kertben nem járt permetezőgép, hanem azt is, hogy milyen jól érzik magukat a
diófák között. Hogyne éreznék jól magukat, amikor nem permetezünk
rovarirtószerrel, és töméntelen sok táplálék-rovar szaporodott el a diófák között.

Bio-körülmények között a pókok kora tavasztól a diófán élnek. És állandóan szövik
hálójukat. 

Nézzük meg a következő képet. Tavasz van, május első fele, éppen csak hogy kinyílott a dió nővirága, de már be van szőve
pókhálóval, és ott a pók is, a magház aljánál.

 



De a dióskert gazdájának rendkívül bosszantó, ha minden fánál - akár többször is - az erősen tapadó, nyúló pókhálót kell az
arcáról valahogy lehúzni. Ilyenkor nemcsak a biodiverzitás kérdése, hanem egyáltalán az ökológiai művelés is többször
említésre kerül. Meg az is, aki kitalálta, és egy nagyvárosból elvárja, hogy olcsón szállítsunk neki bioterméket.

 



 

A dióskerti pókok hasznáról tehát nem tudok beszámolni. De hogy még egyik legkedvesebb segítőnket, a levéltetvekkel
táplálkozó aranyszemű fátyolkát is pusztítják, az több mint elgondolkoztató. 



Esznek a pókok mindent, amit a hálójuk kifog. Még kedvenceinket, a hártyásszárnyúakat is. 

Jogos a kérdés, mit keresnek a pókok a diófán, ha sem a diófa különböző részeit nem eszik, sem a diófát károsító rovarok
nem képezik a táplálékukat. És a pókok szempontjából ugyanilyen jogos a válasz, életteret keresnek. Az pedig megvan, a
hatalmas lombozatban, két diófa között, és az aljnövényhez is köthető a pókháló alja.

Ahol csak lehet, a pókok mindenhol ott élnek. Ne tévesszen meg bennünket a következő kép, a pók nem eszik diót, bár a
fotós "A pók szereti a diót" címet adta művének. Dehát, ugye, tisztelt fotós Kollégám, a fotósok többsége nem diósgazda.
Honnan is tudná, hogy mit fényképez!

A pók csak egyszerűen ott van, ott él. Mindenhol. Diverzifikálja a biodiverzitást. Ha éppen nincs más dolga. 

A pókok után a másik, diósgazda-bosszantó népes társaság a hangyák.

Az összetartozó ökoszisztéma, a tápláléklánc diófán élő jellemző képviselői a levéltetű-ürülékkel táplálkozó hangyák. Az a baj
velük, hogy amikor teleszívták magukat mézharmattal, sokkal egyszerűbb nekik, ha nem másznak le a diófáról, hanem csak
lepottyannak, hazafelé menet. A diósgazda nyakába.

Amikor tavasszal a tetvek megkezdik a nedvszívást, akkor a hangyák is megjelennek. Bár a katicák, a zengőlegyek és a
fátyolkák lennének ilyen szorgalmasak! Ha már nem permetezünk, és levéltetvekkel roskadásig megrakott diólevelekkel
várjuk őket, annyit elvárhatnánk cserébe, hogy elfogadják, amit kínálunk. Nem kérünk sokat. Csak annyit, hogy egyenek és
szaporodjanak. Olyan nagy kérés ez? 



Mert a hangyák valóban szorgalmasak. Még a dióvirág környékén is a levéltetveket kutatják. 



A diófák között valóban hosszú, többszereplős táplálékláncok alakulnak ki, amelyek csúcsán nem feltétlenül az ember áll, a
dióbél elcsemegézésével.

Például élhet a dióskertben kullancs is, ami nemcsak pockokon - amelyek szintén a dión élnek, - de más emlősökön is megél,
sőt, az emberen is. A kullancsban pedig vírusok, baktériumok, egysejtűek élnek. Végső soron ők a haszonélvezők.

Elképzelni nem tudjuk, hányféle rovar él a diófák alatt. Például itt egy poszméh, amely a diófák között nyíló zsályavirágból
táplálkozik. Őbelőle pedig egy - nem tudom beazonosítani - kullancs vagy atka. (Egyébként tágabb értelemben a kullancs is
atka.) 

További képek a biodiverzitás birodalmából: Egy, a diófára tévedt suszterbogár (Cantharis rustica). 



És egy poloska. 

Ez a bogár valószínűleg a katica rokona, de hogy mit keres a diófán, azt nem tudom. 



Egy általam nem ismert rovar, talán valami kabóca a kifeslő diórügynél: 

A diófalevelek között természetesen a ragadozó rovarok is találnak táplálékállatokat. Hiszen a diófa lombja valóban a
biodiverzitás, ott szinte mindenféle élőlény, rovar megfordul. Ragadozó-imádkozó - a kettő nem zárja ki egymást - sáska: 



Ősszel, novemberben már vége a vegetációnak, legalábbis ami a diófát illeti. De a biodiverzitásnak ősszel se szakad vége. A
lehullott diólombon is élnek rovarok. 

És át is telelnek a diófán. Ha kora márciusban a diófa kérge alá nézünk, ahol egy sebzés miatt kissé elvált, áttelelt rovarok
tömegét látjuk. 



Tavasszal, a talajon a tavalyi féldióban fülbemászó-lárvák tömege nyüzsög. 

Véleményem szerint ha a diófát nem károsítja, minden élőlénynek joga van a diófa közelében élni. És szaporodni, sokasodni.

Május, a szerelem hónapja a diólevélen: 



Nemcsak az állatok, a növények is képesek diverzifikálni a diófát. Mert az már határozottan diverziónak minősíthető, ha a
fűfélék a diófa odvába telepednek. Diverzánsok. 

Most már, azt hiszem, kellően bemutattam, hogy a diófa maga a biodiverzitás. És miután ezt leírtam, olvastam az Erdészek a
Fejlődésért zürichi szervezet megállapítását: "A diófa a biodiverzitás egyedülálló példája." Alátámasztásként pedig a kirgiz
diófaerdőkből hoznak példát, amelyekben a diófa az erdőalkotó fafaj, és kívüle még 180 fafaj él meg a diófaerdőkben,
továbbá 150 madárfaj és 40 emlősfaj.

Magyarországon ilyen biodiverzifikációs kutatást még senki se végzett, a biokultúra hivatalos szervei (egyesület,
kutatóintézet) se, és a bio-bizniszből profitáló magánvállalkozások se. Pedig lenne mit vizsgálni a diófa körül. Például a diófán
élő madárfajokat. A harkály a diófa odvában is, kérge alatt is megkeresi táplálékát: 



És ez még csak az, amit látunk. De ami nem látszik, de attól még létezik, a mikroszervezetek világa. A gombák, baktériumok
jelentős része károsítja a diófát, túlnyomó többsége békésen megél a diófa mellett, egy kisebb csoportjuk pedig kimondottan
kedvez a diófának. Ilyen a talajlakó Agrobacterium rhizogenes, amely a dió gyökérnövekedésére serkentő hatással bír,
egyébként pedig a diófát is károsító A. tumefaciens testvére.

Igen, a diófa maga a biodiverzitás. Ezt állapították meg a témával foglalkozó svájci természetvédők is. Svájci alapossággal.
Vagyis, az összes diófát, ami a gazdája szerint értéket képvisel, nemcsak számbavették, hanem elnevezték, és megőrzés
céljából vegetatív szaporítással legalább néhány utódot nevelnek tőle. Még csak a kezdetén tartanak a munkának, de ami
eddig megismerhető volt belőle, azt mellékletben én is leírom.

A biodiverzitás fogalomkörét magunk, diósgazdák is tágíthatjuk, ha a következő képen látható francia bioültetvény
gazdájának példáját követjük. 



Felül látszik az ültetvény, alul, a kép nagyobb részében pedig a vadvirágos mező. Hogy a kettő hogy jön össze? Ügyesen. Azt
mondja a francia bio-diót termesztő Kollégánk, hogy a mező is dióültetvény, csak nem ültette be diófával, mert kell a
biodiverzitásnak hely. És arra is felveszi az uniós környezetgazdálkodási támogatást, a francia nemzeti kiegészítéssel együtt.
Ügyes.  

Demeter

Most veszem észre, tisztelt ökológus Kollégám, hogy eddig még meg se határoztam, sőt, körül sem írtam, hogy mi az a bio-
dió. Az a mentségem, hogy ezt még más se határozta meg. Nem is lehet. A fogalom országonként is eltér, - például a franciák
bionak tekintenek minden olyan paraszti módszert, ami a mezőgazdaság gépesítése előtti korból származik, - és mást
tekintenek bionak az élelmiszer-termelésben, mást a gyógyászatban, stb.

A bio, mint fogalom, szerintem nem is létezik.

Nagy általánosságban az tekinthető biotermesztésnek, amelynek eljárásai között nem szerepel természetidegen anyag
(növényvédőszer, műtrágya, stb.) felhasználása. És nemcsak tartózkodni kell az ilyen anyagok használatától, - mert hiszen
mindenki azt mondja, hogy bio-diót állít elő, - hanem egy elfogadott ellenőrző szervezettel a követelmények betartását
igazoltatni is kell.

A bio-dió termesztői számára kézenfekvő, hogy az ökológiai termesztés során a hazai legnagyobb, legelismertebb ellenőri
szervezet, a Biokontroll Hungária Kht ellenőrzési és tanúsítási rendszeréhez csatlakozzanak. A Biokontroll feltételrendszere
az Európa többi országaiban is legelterjedtebb ökológiai gazdálkodási rendszereket integráló szervezetek
feltételrendszeréhez áll közel, a Biokontroll tanúsítványát Európában elfogadják. Hasonló az Ökogarancia eljárása is.
Németországban a Naturland felel meg ezeknek.

A termesztő számára is követhető, betartható, elfogadható a Biokontroll rendszere. Racionális alapokon nyugszik.
Ugyanakkor garantálja a vegyszermentességet.

Ehhez képest két irányú az eltérés.

Létezik itthon is az úgynevezett integrált rendszer, ami csökkentett vegyszerfelhasználást ír elő, és a növényvédő szerek közül
csak a természeti környezetet kevésbé károsítókat tartja elfogadhatónak. Amerikában, a kaliforniai diótermesztők körében
ilyen a BIOS rendszer, amely szintén biológiailag integráltat jelent.

Nagy hiba lenne, ha a vegyszerfelhasználást megengedő integrált rendszert összetévesztenénk a biotermesztéssel. Pedig ezt
sokan megteszik. Bionak mondják az integráltat.

És van a másik kilengés.



Az általánosan elfogadott bioművelési rendszerekkel szembenálló, azokat sem
elfogadó biotermesztési elméletek, hogy azt ne mondjam, rendszerek. Ilyen például a
Demeter is, ami német és holland vidékeken ütötte fel főleg a fejét. Ez azért lényeges,
mert a magyar bio-dió termesztői a német piacon az ott általános Naturland-
rendszeren kívül (amelyik a Biokontroll előírásainak nagyjából megfelelő
követelményeket támaszt) a Demeter-féle bio-elképzelésekkel is találkoznak.

Demeter görög istennő volt, a klasszikus görög kultúrában. A Föld, a termékenység,
a termés istennője. Szimpatikus egy istennő volt. Nevének kölcsönvétele egy
alternatív növénytermesztési, gyümölcstermesztési rendszer számára azt sugallja,
hogy a termesztés - bio-dió termesztés - során a racionális, tudományosan
megalapozott módszerek helyett kozmikus, mágikus, vallási elképzeléseket, hiedelmeket kell figyelembevenni. És ezzel le kell
térni a racionalitás útjáról.

No, ez az, amit képtelen vagyok elfogadni.

Amikor hozzánk, Hevesre először hozták be az ökológiai, vegyszermentes növénytermelés gondolatát azt lelkesen propagáló
holland és német "hittérítők" az 1980-as években, történt a következő eset.

Nagy tételű napraforgóra, tökmagra és már nem emlékszem, még mire kötöttek velünk szerződést egy holland biokereskedő
cég megbízottai. Főagronómusunk kikísérte őket a hevesi határnak arra a táblájára, ahova a szerződött növényeket
elvetettük. Megmutatta nekik a vetést. Megkérdezték, van-e a gazdaságunkban tehén. Volt, természetesen. Akkor adjunk
nekik négy tehénszarvat. De tehénszarv-készletünk nem volt, mert a szarvak a tehenek fején voltak. De akkor is kell
tehénszarv. Ha kell, hát kell, Gyöngyösről, a vágóhídról hoztunk. Ezt a négy szarvat a holland hölgy sajátkezűleg ásta el a
bionapraforgó-tábla négy sarkán. És utána letérdelt, és imádkozott a jó termésért.

Főagronómusunk, aki vele volt, ezt már nem bírta ki nevetés nélkül.

Ekkor találkoztunk először a Demeter-irányzat követőivel.

Mindezt csak azért mondtam el, mert a Demeter-féle követelmények szerint is
termesztenek bio-diót, amint a mellékelt képek is mutatták. A képek egy erlangeni
biokereskedőtől származnak, aki forgalmazza ezeket a diókat. Az utóbbi kép "zöld"
dióbelet ábrázol, ez a jelző nehezen értelmezhető. Valószínű, hogy a "zöld" azt jelenti,
hogy ökológiai termesztésű, nem pedig azt, hogy a még zöld burkú dióból kinyert friss
dióbélről lenne szó. Mert tudjuk, a diótermesztésben a zöld dió egészen mást jelent.

De erről nem minden erlangeni biokereskedő tud.

A bio, az öko, az ökológiai, hagyományos, alternatív, organikus, stb. fogalmak annyira rokon fogalmak, hogy alig lehet
köztük különbséget tenni. Az élelmiszertermelésben még nagyjából elő lehet írni, hogy mi a bio és mi nem, de az előírások
egzakt meghatározottsága és főleg természettudományos megalapozottsága már erősen kérdéses.

De nemcsak az élelmiszert, azon kívül minden mást is bio jelzővel kívánnak nekünk eladni. Bio króm, bio cigaretta, bio
ablaktisztító szer, bio fehérítő mosószer, bio egérméreg, bio szemétszállítás, bio hajvágás. Minden bio.

Annak meghatározásával, hogy mire húzható rá a bio jelző és mire nem, senki se foglalkozik.

Persze, bio az, ami védi az embertől a természetet, és véd minket minket a természettől. Nemes a törekvés, de nincs
végiggondolva. Egy példa: Rendkívül sok biokozmetikum kapható. Nem feladatom értékelni, de egyre rámutatnék. Tisztelt
bio-Kollégám látott már olyan biokozmetikumot, amit nem műanyag kiszerelésben árultak? Nekem is sokáig kellett
keresnem, de egy amerikai kisvállalkozó hölgy kínálatában találtam végre. Bio körömvirág krémet: 



Egy a tanulság: Ami nem dió, az nem bio.

Orosz PĂ©ter: KĂ¶nyv a diĂłrĂłl 

 

 

Bio-diĂł termesztĂµk

A biotermelĂ©s nehĂ©zsĂ©gei ellenĂ©re vannak, vagyunk bio-diĂł termesztĂµk itthon is Ă©s a vilĂˇgon mindenhol.
MirĂµl lehet felismerni Ăµket? A kĂ¶vetkezĂµ kĂ©p tĂˇjĂ©koztat, a "Megismerni a kanĂˇszt" nĂ©pdal mintĂˇjĂˇra. 

Az igazi bio-diĂł termesztĂµk ritka emberek, nem tĂ©vesztendĂµk Ă¶ssze akik csak papĂron azok, a tĂˇmogatĂˇs
igĂ©nybevĂ©telĂ©Ă©rt. Az igazak a termĂ©szetessĂ©g elhivatottai. DiĂłfĂˇikat - a kĂ©pen lĂˇthatĂł Bill Nuneznek csak
egy van - nem gondozzĂˇk, hadd Ă©ljenek-haljanak, ahogy tudnak, fĂ¶ldjĂĽk gazos. DiĂłtermĂ©sĂĽk nagyon kevĂ©s,
bĂˇr ĂˇllĂtĂˇsuk szerint Ăzletesebb, mint a mĂ»velt kertek diĂłi. Gyakorlatilag nincs Ăˇrujuk, bevĂ©telĂĽk minimĂˇlis.
EzĂ©rt nem tudnak rendesen Ă¶ltĂ¶zkĂ¶dni, szakadt gĂ¶ncĂ¶kben jĂˇrnak. Hajuk rendezetlen, szakĂˇllasok, borotvĂˇra
sincs pĂ©nzĂĽk.

Viszont termĂ©szetesek, Ă©s Ăµk kĂ©pviselik a jĂ¶vĂµt.

Ne tessĂ©k ezeket gĂşnyolĂłdĂˇsnak venni, Ă©n is ilyen vagyok. Ez csak Ă¶nkritika.

A vilĂˇgon mindenhol vannak ilyen emberek, elĂµbb a hazaiakrĂłl ejtek szĂłt.



Ăšgy tudom, a beregi rĂ©szen dolgozik 3-4 bio-diĂł termelĂµ, de diĂłskertjĂĽk mĂ©g egĂ©sz
fiatal, nĂ©hĂˇny Ă©ves, rĂłluk nem tudok mit mondani.

Viszont erĂµsen hirdeti magĂˇt egy tarpai cĂ©g, a nĂ©met piacot cĂ©lozva meg bio-diĂłjĂˇval.
Ă•k nem sajĂˇt ĂĽltetvĂ©nyen gazdĂˇlkodnak, hanem felvĂˇsĂˇrolt diĂłt Ă©rtĂ©kesĂtenek bio-
diĂłkĂ©nt. BĂˇrmennyire meglepĂµ, ez tĂ¶rvĂ©nyes, mert ha a Tisza ĂˇrterĂ©ben vadon nĂµtt
diĂł termĂ©sĂ©rĂµl van szĂł, az nem minĂµsĂĽl termesztettnek, hanem eleve megkapja a bio-
minĂµsĂtĂ©st. AkĂˇr van ciĂˇnos, nehĂ©zfĂ©mes ĂˇrvĂz, akĂˇr nincs. DehĂˇt az ĂˇrtĂ©rben sem
vadon nĂµnek a diĂłfĂˇk, hanem a vĂzĂĽgyi igazgatĂłsĂˇg telepĂtette azokat az ĂˇrvĂzvĂ©delmi
gĂˇt mindkĂ©t oldalĂˇra. Ă‰s aztĂˇn ember legyen, aki meg tudja kĂĽlĂ¶nbĂ¶ztetni, a gĂˇt
melyik oldalĂˇn melyik diĂł termett. PlĂˇne, ha a gĂˇtĂµr a felvĂˇsĂˇrlĂł, mint pl. TiszakĂłrĂłdon,
aki a hĂˇzi kertekben termett diĂłt ugyanĂşgy megveszi. De ha lehet, miĂ©rt ne! 

A cĂ©g Ă©vente 5-10 tonnĂˇnyi diĂłbelet Ă©rtĂ©kesĂt NĂ©metorszĂˇgban. Feldolgozott formĂˇban is, mĂ©zes
diĂłkĂ©nt. (EgyĂ©b tĂˇjjellegĂ» kĂ©szĂtmĂ©nyeik is vannak, lekvĂˇr, pĂˇlinka.) A mennyisĂ©g, lĂˇtjuk, visszafogott,
inkĂˇbb a minĂµsĂ©gre tĂ¶rekszenek, a milotai diĂłt propagĂˇljĂˇk. 

ValĂłdi bio-diĂł termesztĂµ viszont ugyanarrĂłl a vidĂ©krĂµl, KisarrĂłl Nagy KĂˇroly, akinek felmenĂµi sok generĂˇciĂłn
keresztĂĽl - egyĂ©b mezĂµgazdasĂˇgi elfoglaltsĂˇg mellett - diĂłsgazdĂˇk voltak. Neki nemcsak vĂ©rĂ©ben van a
mezĂµgazdĂˇlkodĂˇs, de tanult szakmĂˇja is. 10 hektĂˇrt meghaladĂł diĂłterĂĽlete van, igaz, legalĂˇbb nĂ©gy tagban.
Legnagyobb Ă¶sszefĂĽggĂµ diĂłskertje kb. 4,5 ha terĂĽletĂ», kĂ¶rbekerĂtett, gondosan mĂ»velt. A vilĂˇgĂ»rbĂµl is
lĂˇtszik, Ăgy nĂ©z ki: 



A kert a Tisza ĂˇrvĂzvĂ©delmi tĂ¶ltĂ©sĂ©nek aljĂˇban, a mentett oldalon, egy termĂ©szetvĂ©delem alatt ĂˇllĂł erdĂµ
szomszĂ©dsĂˇgĂˇban helyezkedik el. Valamikor a Tisza rĂ©ges-rĂ©gi kanyarja Ă¶lelte kĂ¶rĂĽl, amibĂµl mĂˇra mĂˇr
csak az lĂˇtszik, hogy a valahai Tisza-Ăˇg terĂĽlete mĂ©lyebben fekszik, a mĂ©lyedĂ©s a kerten kĂvĂĽl vonul el. JĂłl
termĂµ, gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶snek, diĂłnak alkalmas a fĂ¶ld.

 

A kertben M-10-es fajtĂˇjĂş diĂł terem, 9x10 m-es tĂ©rĂˇllĂˇsban, Ă©s amikor gazdĂˇja telepĂtette, mĂ©g az volt az
uralkodĂł szakmai vĂ©lemĂ©ny, hogy porzĂł diĂł is kell bele. EzĂ©rt a kb. 600 fĂˇbĂłl 20 db A-117-es, porzĂłnak. Ma
mĂˇr a gazda nem telepĂtene kertjĂ©be porzĂł diĂłt, mert az ĂˇrvĂzvĂ©delmi tĂ¶ltĂ©s tĂşloldalĂˇn, 200 m-re mĂˇr
kezdĂµdik a hĂres kisari dzsungel-gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶s, amelynek uralkodĂł fĂˇja a vadon nĂµtt magoncdiĂł. ĂŤgy a
megporzĂˇs mindenkĂ©ppen biztosĂtott, talĂˇn tĂşlsĂˇgosan is.



 

A kertben eleinte kĂ¶ztesmĂ»velĂ©s folyt, de a fĂˇk 7-8 Ă©ves korĂˇban a terĂĽlet fĂĽvesĂtĂ©sre kerĂĽlt, vegyes
fĂ»maggal, amit mĂ»trĂˇgyaszĂłrĂłval szĂłrt szĂ©t a gazda. AzĂłta szĂ©p, egyenletes, kaszĂˇlĂˇssal alacsonyan tartott
fĂ» borĂtja a talajt. A fĂˇk tĂ¶rzse meglehetĂµsen alacsony, ezĂ©rt fĂ»kasza csak a sorkĂ¶zben jĂˇrt, a fĂˇk sorĂˇt
kĂ©zzel kaszĂˇltĂˇk. A fĂˇk tĂ¶vĂ©ben - egĂ©szen szĂ»k kĂ¶rben - kapĂˇval lazĂtottĂˇk a talajt. A kĂ©zi kaszĂˇra nem
lesz tĂ¶bbĂ© szĂĽksĂ©g, mĂˇr megvĂˇsĂˇroltĂˇk az oldalazĂłval kiegĂ©szĂtett 1,75 m mĂ©lyen kinyĂşlĂł nagyteljesĂ
tmĂ©nyĂ» fĂ»kaszĂˇt, Ă©s rendelkezĂ©sre Ăˇll a meghajtĂˇsĂˇhoz szĂĽksĂ©ges kĂ¶zel 100 LE-s traktor is. 



A fĂĽves felszĂn nem teszi lehetĂµvĂ© a mĂ»trĂˇgyĂˇzĂˇst, a mĂ»trĂˇgya bedolgozĂˇsĂˇt. EzĂ©rt a nitrogĂ©npĂłtlĂˇst
szervestrĂˇgyĂˇval oldja meg a gazda. VĂ©letlenszerĂ» eloszlĂˇsban billentett le trĂˇgyakupacokat, Ă©s kĂ©zi erĂµvel
szĂłratja majd szĂ©t a fĂˇk kĂ¶rĂĽl. A nitrogĂ©n-bemosĂˇst a csapadĂ©k fogja elvĂ©gezni. A szervestrĂˇgya-
maradvĂˇnyok a talajĂ©letet gazdagĂtjĂˇk. 

A diĂł betegsĂ©gei ellen engedĂ©lyezett rĂ©ztartalmĂş szerrel vĂ©dekezik Karcsi bĂˇtyĂˇnk. Eddig kĂ©t
szĂłrĂłpisztollyal ellĂˇtott, Ă¶nĂˇllĂł motorral felszerelt permetezĂµgĂ©ppel dolgozott, de annak nagy munkaerĂµigĂ©nye
miatt egy nagy teljesĂtmĂ©nyĂ» axiĂˇlventillĂˇtoros permetezĂµt vĂˇsĂˇrolt.

A diĂłszĂĽretet kĂ©zzel vĂ©gzik. Nem sietik el, megvĂˇrjĂˇk, amĂg a diĂł nagyrĂ©sze lehull, Ă©s akkor Ăˇll munkĂˇba a
diĂłverĂµ Ă©s -felszedĂµ brigĂˇd. A bemutatott kerttel egyĂĽtt hĂˇrom tagban helyezkedik el a termĂµ diĂłs, mert a
negyedik mĂ©g egĂ©szen fiatal. A mĂˇsik kĂ©t tagban igen Ă¶reg diĂłfĂˇk vannak. Hatvan Ă©vnĂ©l idĂµsebbek.
Vegyesen teremnek, magoncok. DiĂłik szĂ©pek, nagymĂ©retĂ»ek, tiszahĂˇti tĂˇjjellegĂ» diĂłk. Az egyik idĂµs parcella -
nem mondhatĂł kertnek, inkĂˇbb ligetnek - a mentett oldalon, valamikori holtĂˇgak kĂ¶zĂ¶tt, mĂˇs vegyes diĂłsok Ă©s
szĂˇntĂłfĂ¶ldek kĂ¶zĂ¶tt helyezkedik el.



 

 

A mĂˇsik pedig az ĂˇrtĂ©ren, a dzsungel-gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶sben. Itt a gazda kivĂˇgatta a vegyes almĂˇs-szilvĂˇs-kĂ¶rtĂ©s-
meggyes ĂˇllomĂˇnyt a diĂłfĂˇk kĂ¶zĂĽl, Ă©s a helyĂĽkre elszĂłrtan oltvĂˇnydiĂłt telepĂtett. Ez a gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶s is Ă©s



az elĂµzĂµ diĂłliget is minimĂˇlis mĂ»velĂ©sben, Ă©vi 1-2 fĂ»kaszĂˇlĂˇsban rĂ©szesĂĽl csak.

 

 

 



A termĂ©szetessĂ©gre tĂ¶rekvĂ©s, a minimĂˇlisan szĂĽksĂ©ges munkĂˇk elvĂ©gzĂ©se jellemzi diĂłsgazdĂˇnk
tevĂ©kenysĂ©gĂ©t. ĂŤgy is emberfelettinek mondhatĂł az a munka, amit Ăµ maga Ă©s csalĂˇdja vĂ©gez 64 helyen
szĂ©tszĂłrt, sokszor az 1 ha-t sem elĂ©rĂµ aprĂł terĂĽletein. Hiszen meggyel, almĂˇval, szilvĂˇval, egy sor szĂˇntĂłfĂ¶ldi
nĂ¶vĂ©nnyel Ă©s kaszĂˇlĂłval is foglalkozik a diĂłn kĂvĂĽl. UborkafĂ¶ldjĂ©nek sarkĂˇban is Ăˇll egy nagy, Ă¶reg
magonc-diĂłfa. GyĂ¶nyĂ¶rĂ» termĂ©se van, Ă©rdemes lenne szelekciĂłs nemesĂtĂ©be vonni.

 



 

JĂł idĂµjĂˇrĂˇs esetĂ©n nincs nagy gond a diĂł szĂˇrĂtĂˇsĂˇval, amire vĂˇltoztathatĂł tĂĽzelĂµanyagĂş diĂłszĂˇrĂtĂł
beszerzĂ©sĂ©vel kĂ©szĂĽltek fel. A diĂł jelenleg hĂ©jasan kerĂĽl Ă©rtĂ©kesĂtĂ©sre, de mĂˇr rendelkezĂ©sre Ăˇll egy
francia gyĂˇrtmĂˇnyĂş, hatlĂˇncĂş, az Ăˇltalam ismert hazai diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©pek kĂ¶zĂĽl a legnagyobb teljesĂtmĂ©nyĂ»
diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©p is.

MagyarorszĂˇg kĂ©t legellentĂ©tesebb vĂ©rmĂ©rsĂ©kletĂ» vĂˇrosĂˇban, BĂ©kĂ©sen Ă©s Hevesen egyarĂˇnt dolgozik
egy-egy bio-diĂł termesztĂµ. Az elĂµbbi BĂ©nyei GĂˇbor, az utĂłbbirĂłl pedig szerĂ©nysĂ©gem nem engedi szĂłlnom.
EzĂ©rt BĂ©nyei Ăşr kĂ¶vetkezik.

BĂ©kĂ©s kĂĽlterĂĽletĂ©n, MezĂµberĂ©ny irĂˇnyĂˇban kĂ¶zvetlenĂĽl az Ăşt mellett talĂˇlhatĂł BĂ©nyei GĂˇbor
DiĂłstanyĂˇja. Az elnevezĂ©s inkĂˇbb csak hangulatkeltĂ©sre jĂł, arra nagyon is, mert ki ne szeretne egy igazi diĂłs
tanyĂˇt megnĂ©zni, de a tanya mellett a diĂłfĂˇk csak dekorĂˇciĂłk, Ă©s bĂˇr termĂ©sĂĽk biominĂµsĂ©gĂ»,
tulajdonosuk nem a diĂłtermĂ©s eladĂˇsĂˇbĂłl fog meggazdagodni. De lehet, hogy tĂ©vedek. Sokat el lehet adni arrĂłl a
nĂ©hĂˇny fĂˇrĂłl, ha van rĂˇ kereslet. MĂˇr tĂ¶bb komoly vevĂµjĂ©vel talĂˇlkoztam. HĂˇt, igen, mindenki abbĂłl Ă©l,
amije van. 



BĂ©nyei GĂˇbortĂłl kapott nĂ©hĂˇny fĂ©nykĂ©p a szĂ©p diĂłskertrĹ‘l: 



Hangulatos piknik a diĂłfĂˇk tĂ¶vĂ©ben: 



FĂµleg kecskĂ©ket tartanak a DiĂłstanyĂˇn, Ă©s azok bio-minĂµsĂ©gĂ» tejĂ©bĂµl kĂ©szĂtenek kecskesajtot.
Mindenesetre a diĂłfĂˇk Ă©s a kecskĂ©k jĂłl megfĂ©rnek egymĂˇs mellett, a kecskĂ©k szeretik a diĂłfĂˇt, annyira, hogy
majd' megennĂ©k. 

A BĂ©nyei csalĂˇd diĂłolaj Ă©s diĂł kĂnĂˇlata egy kiĂˇllĂtĂˇson: 



SzintĂ©n BĂ©kĂ©s megyĂ©ben, CsorvĂˇson tevĂ©kenykedik biogazdakĂ©nt Major PĂˇl. 4-5 hektĂˇr terĂĽletĂ»
gazdasĂˇgĂˇban dinnye, szamĂłca Ă©s sok egyĂ©b mellett diĂł is terem. VĂ¶rĂ¶sbĂ©lĂ» is. Persze, csak kevĂ©s.

KĂ©rdezik tĂµle: 
- Ă‰s megĂ©ri? 
- Igen, nagyon megĂ©ri. 
- Anyagilag? 
- ErkĂ¶lcsileg. 

VĂ©gĂĽl, mivel az Ăˇltalam ismert hazai bio-diĂł termesztĂµk felsorolĂˇsĂˇnak vĂ©gĂ©re Ă©rtem, meg kell mĂ©g emlĂ
tenem Klapka GyĂ¶rgyĂ¶t, Ăµ is emlĂtette mĂˇr a tv-ben is, hogy Ăµ az egyetlen bio-diĂł termesztĂµ.

KĂ©t szĂ©p diĂłskertje van, az idĂµsebb BogyoszlĂł hatĂˇrĂˇban, a fiatalabb Osliban, az Ă–ntĂ©si hatĂˇrrĂ©szen.
MindkĂ©t kert kb. 20 ha terĂĽletĂ». A fĂˇk tĂ©rĂˇllĂˇsa 7x7 m, fajtĂˇja AlsĂłszentivĂˇni 117, 1 % porzĂłfĂˇval
kiegĂ©szĂtve. 



A porzĂłfĂˇk tĂ¶rzse fehĂ©rre van festve, Ăgy diĂłszĂĽretkor a porzĂłfĂˇk termĂ©se kĂĽlĂ¶n szedhetĂµ.

 



A diĂłskertek a KisalfĂ¶ld jĂł vĂzgazdĂˇlkodĂˇsĂş terĂĽletĂ©n terĂĽlnek el. Az osli kert hĂˇrom oldalrĂłl vĂzlevezetĂµ
csatornĂˇval hatĂˇrolt, Ă©s a kertbĂµl kĂ©zi ĂˇsĂłnyommal vezetik ki a tĂ©lvĂ©gi vĂztĂ¶bbletet. 

A talajvĂzszint itt, a FertĂµ-tĂł szĂ©lĂ©ben nyĂˇron is kedvezĂµ, a diĂłfĂˇk fĂµgyĂ¶kere ĂˇllandĂłan vĂzhez jut. A
vidĂ©k termĂ©szeti adottsĂˇgainĂˇl fogva jĂł diĂłtermĂµ terĂĽlet. Nemcsak a szomszĂ©dos falvakban lĂˇtni szĂ©p
diĂłfĂˇkat, hanem pĂ©ldĂˇul az osli kerten kĂvĂĽli vĂzlevezetĂµ Ăˇrkok vadon nĂµtt termĂ©szetes diĂłfĂˇi is ezt
mutatjĂˇk.

 



A fĂˇk egĂ©szsĂ©gi Ăˇllapota jĂł, szĂ©p a nĂ¶vekedĂ©sĂĽk, kĂĽlĂ¶nĂ¶sen a fiatalabb kertben, ahol a kĂ©p kĂ©szĂ
tĂ©sekor hat Ă©vesek a fĂˇk. Pedig az idĂµsebb kertet is szakemberrel telepĂttette el a tulajdonos, de Ăşgy lĂˇtszik, a
kĂ©sĂµbbi gondozĂˇs nem volt megfelelĂµ, Ă©s az utĂłbbi Ă©vekben hoztĂˇk helyre a telepĂtĂ©st kĂ¶vetĂµ Ă©vek
gondozĂˇsi hibĂˇit. Ezek kĂ¶zĂĽl a tĂµsarjazĂˇs elmaradĂˇsĂˇt kell kiemelni, a fĂˇk tĂ¶vĂ©nĂ©l ez mĂ©g most is
lĂˇtszik. De a tĂ¶rzsnevelĂ©s is problĂ©mĂˇs volt. 

Az Ăşjabb kert mĂˇr mindent megkapott, amit a tulajdonos Ă©s a munkavezetĂµ jĂłnak lĂˇtott. A telepĂtĂ©shez az
ĂĽltetĂµgĂ¶drĂ¶ket 60 cm szĂ©lessĂ©gĂ» traktoros gĂ¶dĂ¶rfĂşrĂłval fĂşrtĂˇk. A gĂ¶dĂ¶r aljĂˇra Ă©rett juhtrĂˇgyĂˇt
tettek, arra egy rĂ©teg fĂ¶ldet, aztĂˇn kĂ¶vetkezett az ĂĽltetĂ©s. Az osli kertben mĂˇr a fĂˇk helyĂ©nek
kitĂ»zĂ©sĂ©ben se lĂˇtni pontatlansĂˇgot, hosszĂˇban-keresztben tĂ¶kĂ©letesen egyenesek a sorok.

Egyik kertben se hiĂˇnyos az ĂĽltetvĂ©ny, a bekĂ¶vetkezett kipusztulĂˇsokat minden Ă©vben folyamatosan pĂłtoltĂˇk. A
legelsĂµ Ă©vekben a csemetĂ©ket erĂµs karĂłkhoz kĂ¶tĂ¶ttĂ©k. 



MindkĂ©t kert talaja jelenleg fĂĽvesĂtve van, az elsĂµ Ă©vek talajmĂ»velĂ©se utĂˇn. ValĂłszĂnĂ»nek tartom, hogy az
idĂµsebb kert termĂ©szetes Ăşton fĂĽvesedett be, a fiatalabbat pedig nemrĂ©g, egy Ăşjabb szervestrĂˇgyĂˇzĂˇs utĂˇn
fĂĽvesĂtettĂ©k, angolperjĂ©vel. A fĂ»kaszĂˇlĂˇs mintaszerĂ». A kaszĂˇlĂˇst kĂ¶rforgĂł szĂˇrzĂşzĂłval oldjĂˇk meg,
amit oldalozĂł egĂ©szĂt ki. 80 LE-s MTZ-traktor az erĂµgĂ©p.

A fĂ» szĂne Ă©lĂ©nkzĂ¶ld, buja nĂ¶vekedĂ©sĂ». A fĂĽvĂ¶n ugyanĂşgy, mint a fiatalabb kert fĂˇin erĂµs vegetatĂv
tĂşlsĂşly, jĂł nitrogĂ©nellĂˇtottsĂˇg lĂˇtszik. A diĂłfĂˇk elĂµzĂµ Ă©vekbeli erĂµs hajtĂˇsnĂ¶vekedĂ©se is ezt mutatja. 

A szĂĽksĂ©ges munkĂˇkat mindig idĂµben el tudjĂˇk vĂ©gezni, mintegy 20 fĂµ dolgozik ĂˇllandĂłan. Ha mĂ©gis lehet
szakmai kritikĂˇm, - miĂ©rt ne lehetne, a szaktanĂˇcsot olcsĂłn osztom, - annyit jegyeznĂ©k meg, hogy most mĂˇr abba
lehet hagyni a fĂˇk tĂˇnyĂ©rozĂˇsĂˇt, mert a fĂˇk nĂ¶vekedĂ©sĂ©vel a felszĂnhez kĂ¶zeli gyĂ¶kerek legaktĂvabb
rĂ©sze jĂłval kintebb terjedt, mint a tĂˇnyĂ©r. 



Az Ă¶ntĂ¶zĂ©st elĂ©g sok kĂ©zi munka rĂˇfordĂtĂˇssal oldjĂˇk meg, lajtkocsival hordjĂˇk a vizet gyakorlatilag egĂ©sz
nyĂˇron, Ă©s kĂ©t tĂ»zoltĂłtĂ¶mlĂµvel juttatjĂˇk a fĂˇk alatti tĂˇnyĂ©rokba. TehĂˇt elĂ©g kevĂ©s vizet hĂˇrom
dolgozĂł Ă©s egy erĂµgĂ©p juttat ki.

A fĂˇk nevelĂ©skori metszĂ©se rendszeres, metszĂ©s utĂˇn azonnal le is kezelik a sebeket. A kialakĂtott tĂ¶rzsmagassĂˇg
szĂˇmomra meglepĂµen alacsony, remĂ©lem, a mellĂ©kelt kĂ©pek ezt visszaadjĂˇk. Az alacsony tĂ¶rzsmagassĂˇggal a
gyors termĂµre fordulĂˇst Ă©rik el, viszont hamarosan gond lesz a fĂˇk megkĂ¶zelĂthetĂµsĂ©gĂ©vel. A nyesedĂ©ket a
kerten kĂvĂĽl Ă©getik el. 

A munkavezetĂµ tĂˇjĂ©koztatĂˇsa szerint a gomba Ă©s baktĂ©rium elleni permetezĂ©seket a megyei
nĂ¶vĂ©nyegĂ©szsĂ©gĂĽgyi ĂˇllomĂˇs Ăˇltal ajĂˇnlott, engedĂ©lyezett szerekkel vĂ©gzik, az almamoly ellen pedig
feromoncsapdĂˇs vĂ©dekezĂ©st alkalmaznak. ErrĂµl tanĂşskodnak az elĂµzĂµ Ă©vrĂµl Ă¶sszeszedett feromoncsapdĂˇk,
amik bizonyĂtjĂˇk, hogy nem volt erĂµs almamoly-fertĂµzĂ©s. 



A diĂłszĂĽret utĂˇni munkĂˇk gĂ©pesĂtĂ©sĂ©re Klapka Ăşr rendelkezik az orszĂˇgban a legmodernebb gĂ©psorral, ami
mĂ©g Ăşj, Ă©s a fokozatos termĂµre fordulĂˇs miatt eddig nem volt kellĂµen kihasznĂˇlva. A gĂ©psor a franciaorszĂˇgi,
Chatte-i Guillot-Blanc gĂ©pgyĂˇr termĂ©ke. Nekem leginkĂˇbb az egybeĂ©pĂtett buroktalanĂtĂł Ă©s mosĂł henger
tetszett, amit szabĂˇlyozni lehet, hogy a mosĂˇs mellett buroktalanĂtĂˇsi funkciĂłt is ellĂˇsson, ha kell. Ilyen nincs mĂ©g egy
az orszĂˇgban. 

Az ĂˇllĂł hengeres szĂˇrĂtĂłt mĂˇr mĂˇs diĂłtermesztĂµ kollĂ©gĂˇnĂˇl is lĂˇttam, Klapka ĂşrĂ©nak az a
kĂĽlĂ¶nlegessĂ©ge, hogy a henger nagy rĂ©sze ponyvĂˇbĂłl van, Ăgy a kĂ¶zponti csiga keverĂ©sĂ©re nem tĂ¶rik a diĂł.
A meleg levegĂµt gĂˇzfĂ»tĂ©s ĂˇllĂtja elĂµ. A feldolgozĂł Ă©pĂĽletet sajĂˇt Ă©pĂtĂ©sĂ» Ăşt kĂ¶ti be a faluba, ahonnan
a villanyt fĂ¶ld alatt vezettĂ©k a feldolgozĂłhoz. 



A feldolgozĂłt ugyancsak GB gyĂˇrtmĂˇnyĂş diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©p is kiegĂ©szĂti, - ez se ĂşjdonsĂˇg, van mĂˇsik
diĂłfeldolgozĂł ĂĽzemben is ilyen, - de eddig gyakorlatilag csak kiprĂłbĂˇlĂˇsra kerĂĽlt, mert a termĂ©s hĂ©jasan
kerĂĽlt exportra. 

Klapka Ăşr sajĂˇt diĂłjĂˇval vesz rĂ©szt rendszeresen a nĂĽrnbergi Biofach-on, Ă©s megrendelĂ©sben nem
szĂ»kĂ¶lkĂ¶dik. VĂˇsĂˇri kĂnĂˇlata: 



Az osli ĂĽltetvĂ©ny igen sĂ»rĂ», 7x7 m-es tĂ©rĂˇllĂˇsa az A-117-es fajta elsĂ»rĂ»sĂ¶dĂµ koronaszerkezetĂ©vel Ă©s a
korai Ă©vek erĂµsebb metszĂ©sĂ©nek hiĂˇnyĂˇval Ă¶sszekombinĂˇlĂłdva az ĂĽltetvĂ©ny 14. Ă©letĂ©vĂ©re igen
sĂ»rĂ» ĂˇllomĂˇnyt eredmĂ©nyezett. 

MĂ©g metszĂ©s utĂˇn is nagyon sĂ»rĂ». HĂˇt, bizony, lesz itt mĂ©g jĂ¶vĂµre is, kĂ©t Ă©v mĂşlva is metszenivalĂł. 



De vannak rajtunk kĂvĂĽl is, kĂĽlfĂ¶ldĂ¶n is bio-diĂł termesztĂµk.

KaliforniĂˇban, Brooks telepĂĽlĂ©sen Sam Bledsoe Ă©s felesĂ©ge, Caroline 3,2 ha-on termesztenek
bio-diĂłt. A Hartley fajtĂˇt termesztik. A talaj tĂˇperejĂ©t nitrogĂ©nmegkĂ¶tĂµ baktĂ©riumokkal,
pillangĂłsvirĂˇgĂş kĂ¶ztesnĂ¶vĂ©nyekkel biztosĂtjĂˇk. Ezen kĂvĂĽl szerves komposztot is
hasznĂˇlnak. A gyomtalanĂtĂˇst rendszeres fĂ»kaszĂˇlĂˇssal oldjĂˇk meg. Ă‰ves diĂłtermĂ©sĂĽk 3
Ă©s 8 tonna kĂ¶zĂ¶tt vĂˇltakozik. VevĂµikhez postĂˇn kĂĽldik el a megrendelt diĂłbelet, 13 dollĂˇr/kg
Ăˇron. Plusz postakĂ¶ltsĂ©g.

KĂ©pek a Bledsoe-csalĂˇd diĂłtermesztĂ©sĂ©rĂµl:

Hartley fajtĂˇjĂş diĂł nyĂˇron Ă©s oktĂłberben: 

 

A diĂł rendre fĂşjĂˇsa Ă©s felszippantĂˇsa: 



 

Az utĂˇnfutĂłrĂłl kĂ¶zvetlenĂĽl a tĂ¶rĂµgĂ©pre lapĂˇtoljĂˇk a diĂłt, majd a belet kĂ©zzel vĂˇlogatjĂˇk: 

 

Ugyancsak KaliforniĂˇban, Winters kĂ¶zsĂ©gben mĂ»kĂ¶dik a Dixon Ridge farm, szintĂ©n ellenĂµrzĂ¶tten, igazoltan
termesztenek vegyszermentes diĂłt. TevĂ©kenysĂ©gĂĽket kĂ©pekkel illusztrĂˇljĂˇk: DiĂłfasor, DiĂł a fĂˇn nyĂˇron,
DiĂłrĂˇzĂˇs, SzĂˇllĂtĂˇs, vĂ©gĂĽl HĂ»tĂµhĂˇzban. 

   

Nagyon bĂĽszkĂ©k arra, hogy a termĂ©szettel harmĂłniĂˇban vĂ©gzik a diĂłtermesztĂ©st. Nem hasznĂˇlnak idegen
anyagot, a tĂˇpanyagpĂłtlĂˇst mindĂ¶ssze nĂ©mi pulykatrĂˇgyĂˇval oldjĂˇk meg. A diĂłskertben kĂ©pzĂµdĂ¶tt Ă¶sszes
mellĂ©ktermĂ©ket - metszĂ©si nyesedĂ©k, diĂłlomb, diĂłburok, diĂłhĂ©j, stb. - a fĂˇk alatt szĂłrjĂˇk szĂ©t, ahol azok
termĂ©szetes Ăşton bomlanak le, a bennĂĽk megkĂ¶tĂ¶tt tĂˇpanyagok helyben hasznosulnak. MĂ©g a patakban
Ă©rkezĂµ Ă¶ntĂ¶zĂµvĂz minĂµsĂ©gĂ©t is ellenĂµrzik, nehogy a kertbe kĂˇros anyag kerĂĽljĂ¶n be.



Ăšj-ZĂ©landiak: ElsĂµ kĂ¶zĂĽlĂĽk Jenny Ă©s Malcolm Lawrence West
MeltonbĂłl. A diĂłtermesztĂ©s mellett virĂˇgokkal is foglalkoznak, Ă©s
dĂ©lamerikai alpakkĂˇkat tenyĂ©sztenek.

A kĂ¶vetkezĂµkrĂµl viszont a nevĂĽkĂ¶n kĂvĂĽl mĂˇst nem tudok.
Calorgna Gardens, Kaiwhenua Farms, Rolling Downs Farm, Turtle Nut Farm.

SĂµt, ahol szinte nincs is kĂ¶zĂ¶nsĂ©ges diĂł, BolĂviĂˇban is mĂ»kĂ¶dik egy farm
Cycasur nĂ©ven, amely Ă©vente 18 t bio-diĂłt termel.

Minden elmĂ©leti Ă©s gyakorlati nehĂ©zsĂ©g ellenĂ©re kerĂĽl bio-diĂł a piacra. Itthon
is, kĂĽlfĂ¶ldĂ¶n is. Ha van rĂˇ kereslet, kĂnĂˇlat is akad. De ha a marketben bio-diĂłval
talĂˇlkozunk, nyugodtan kĂ©rjĂĽk el a bio-igazolĂˇsĂˇt, Ăşgyse fogjĂˇk tudni odaadni.
Pedig kĂ¶telezĂµ lenne. A nĂ©hĂˇny valĂłdi bio-diĂł termesztĂµ fejbĂµl is meg tudja
mondani, hova kerĂĽlt, hol kaphatĂł Ăˇruja, amivel tanĂşsĂtvĂˇnyt is adott. A tĂ¶bbi pedig
egyszerĂ» csalĂˇs. 

 

Honnan van ennyi bio-diĂł? FĂµleg a nĂ©meteknĂ©l, ahol diĂłfĂˇbĂłl is kevĂ©s
van, Ă©s mĂ©g kevesebb van diĂłtermesztĂµbĂµl? BiogazdĂˇbĂłl mĂ©g kevesebb,
nem beszĂ©lve a hĂˇrom Ă©ves ĂˇtĂˇllĂˇsi idĂµrĂµl, ami alatt nem lehet tanĂşsĂ
tvĂˇnyt kapni. NĂˇlunk.

Mi az, hogy Morgenland? Egy jĂł mĂˇrkanĂ©v.

Ă‰s mi van benne?

Ki tudja elolvasni, ha minden szĂłba egy x-et vagy egy q-t tettek?

EgyĂˇltalĂˇn, milyen nyelven van? A Morgenland nĂ©met, de nincs ilyen nĂ©met
szĂł. Az organic angol, a nĂ©met megfelelĂµje organisch. Ă‰s franciĂˇul
folytatjĂˇk. A francia cĂmkĂ©t egyĂ©bkĂ©nt is utĂłlag ragasztottĂˇk rĂˇ, mĂ©g
csak nem is passzol. Alatta milyen nyelvĂ» felirat van? Biztosan egy negyedik, amit
mĂˇr szĂ©gyellnek a nĂ©met vevĂµk elĂµtt. Biztosan keleteurĂłpai vagy tĂ¶rĂ¶k.
A lĂ©nyeg, hogy a vevĂµ megkeveredjen.

De ha egy ĂĽzlet, mint esetĂĽnkben a bio-diĂł biznisz beindul, az, tudjuk, megĂˇllĂ
thatatlan, Ă©s nem ismer hatĂˇrokat. Lassan mĂˇr minden diĂłt biokĂ©nt hirdetnek,
mĂ©g a tĂˇvoli, szĂˇmunkra ellenĂµrizhetetlent is. Itt van pĂ©ldĂˇul egy bio-diĂł
termesztĂµ, feldolgozĂł, vĂˇsĂˇrlĂł, Ă©rtĂ©kesĂtĂµ nagyĂĽzem. MĂˇrvĂˇnyba vĂ©sett cĂ©gnĂ©v, Ă©s ha felkeressĂĽk
weblapjukat, elhĂ»lve lĂˇtjuk, mi mindenĂĽk van. Nem sorolom fel. De tanĂşsĂtvĂˇnyuk van-e? ArrĂłl nem beszĂ©lnek. 



SzĂłval, vannak fenntartĂˇsaim. AzĂ©rt, mert tĂˇvoli, mĂ©g nem feltĂ©tlenĂĽl bio. Gondoljunk a dioxinos indiai guar-



gumira, a melaninos kĂnai tejre. Ă‰s a rengeteg egyĂ©b egzotikus termĂ©kre. KĂnĂˇban, IndiĂˇban Ă©s egyĂ©b tĂˇvoli
helyeken nincsenek is meg az eurĂłpai fogalmak szerinti minĂµsĂtĂµ, hitelesĂtĂµ szervezetek, amelyek igazolni tudnĂˇk a
termĂ©kek organikus eredetĂ©t.

Az EgyesĂĽlt Ă�llamokban lĂ©tezik hivatalos tanĂşsĂtĂˇs. ĂŤgy nĂ©z ki: 

Tartalmazza nemcsak a bizonyĂtvĂˇny kiĂˇllĂtĂłjĂˇt, hanem a gazdĂˇlkodĂł nevĂ©t, biotermĂ©keit, - a termĂ©kek
kĂ¶zĂĽl az elsĂµ sorban az utolsĂł a diĂł - Ă©s azt, hogy mikortĂłl meddig Ă©rvĂ©nyes a tanĂşsĂtĂˇs.

SzĂłval, kĂ©rjĂĽk csak el nyugodtan az ellenĂµrzĂµ szervezet tanĂşsĂtvĂˇnyĂˇt. Vagy megkapjuk, vagy nem. MindkĂ©t
esetben sok tapasztalattal leszĂĽnk gazdagabbak.

A hivatalosan ellenĂµrzĂ¶tt Ă©s tanĂşsĂtott diĂłskerteken kĂvĂĽl is lĂ©tezik egyĂ©bkĂ©nt valĂłdi bio-diĂł, ha igazolĂˇs
nĂ©lkĂĽli is. HĂˇzikertben, hĂˇzi hasznĂˇlatra, ha otthon is betartottuk a biotermesztĂ©s elĂµĂrĂˇsait. SajĂˇt
fogyasztĂˇsra jĂł, de ha eladjuk, nem szabad biokĂ©nt hirdetni. 

 

Az Ă¶ko-diĂł mĂşzeum

FranciaorszĂˇgban, PĂ©rigordban a bio-diĂłnak kĂĽlĂ¶n mĂşzeuma van. 



 

A bio-diĂł mĂşzeumot nem Ăşgy kell elkĂ©pzelni, mint a tĂ¶bbit, a holt tĂˇrgyak gyĂ»jtemĂ©nyĂ©t. Nem, a bio az Ă©let,
(a bio-diĂł kĂĽlĂ¶nĂ¶sen,) a pĂ©rigordi bio-diĂł mĂşzeum egy valĂłsĂˇgos tanya. A lĂˇtogatĂł megismerkedhet a diĂł
eredetĂ©vel, tĂ¶rtĂ©nelmĂ©vel, a diĂłsgazdĂˇk munkĂˇjĂˇval, a diĂłfĂˇval, stb. Ă‰s kĂ¶zben felfedezhetĂµ mindaz a
vĂˇltozatos nĂ¶vĂ©ny- Ă©s ĂˇllatvilĂˇg, ami az Ă¶kolĂłgiai mĂłdon mĂ»velt diĂłskertekben Ă©l. 

 

A lĂˇtogatĂł diĂłfĂˇk alatt piknikezhet, Ă©s egy eredeti diĂłmalomban sajĂˇt maga prĂłpĂˇlhatja ki a diĂłolaj kĂ©szĂ
tĂ©sĂ©t. 

 

De nem mindig. Csak jĂşniustĂłl szeptemberig, csak szerdĂˇnkĂ©nt. Csak Ă–nnek!

KĂ©t kĂ©p a mĂşzeumbĂłl: 



 

TovĂˇbb 

 

 

A diófa és környezete

Mottó: 
"Se scutur frunzele de nuc" 
(Diófáról a lomb szakad) 
(Eminescu)

A diófa növényölő hatásáról sokan írnak, az idősebb Plinius kezdte i.u. 77-ben, és azóta is mindenki, aki a dióról ír,
kötelességének tartja megemlíteni, mert különben az olvasó azt hihetné, a szerző nem ért a diófához. Az allelopátia fogalmát
is Plinius vezette be. Majd Molisch pontosította, 1937-ben. Az allelopátia egyes növények más növényeket károsító hatását
jelenti. Két ógörög szó összevonása: allenon (egyik a másiknak) és pathosz (szenved).

A környező növényzetre káros hatása miatt a diófát - és hasonló rokonait is - allelopatikus típusú fáknak nevezik. De ne
legyünk elfogultak a diófélék családjával szemben. Egyedül Magyarországon a dióféléken kívül legalább ötvenféle fának van
hasonló, allelopatikus tulajdonsága. És százféle egyéb növénynek.

Az élőlények között a létfeltételekért állandó harc folyik. A diófa
által ebben a harcban bevetett legfontosabb vegyi fegyver a
juglon.

A juglon gátolja a növények nagy részének csírázását, fejlődését.
Életműködésükre már igen kis mennyiségben is mérgező
hatással van. Hatásmechanizmusa abban áll, hogy a fehérjékhez,
például a növekedési hormonokhoz is kapcsolódik, és azokat is
gátolja. A csírázást, a légzést, a sejtosztódást, a víz és a
tápanyagok felvételét.

A diófa leginkább a gyökereiből bocsát ki juglont. Gyökereinek
juglonkibocsátó aktivitása a lombkorona szélén, a csurgón a
legnagyobb. A levélzetről és az ágakról az esővíz mos juglont a
talajra. A lehullott zöld dióburok és a lehullott diólomb bomlása
során is szabadul a környezetbe juglon, ami a talajban pl. a
talajvízzel terjed is.

A diófán belül pedig a rügyekben nagy a juglon-koncentráció.

A juglon a talajból kerül a károsodó növényekbe, azok gyökere
szívja fel. A diógyökér által kibocsátott juglont a
hajszálgyökerek közvetlen érintkezése útján, vagy a
talajnedvességből kapja a többi növény.

A talajban a juglon - gyenge oldhatósága miatt - nem vándorol
messze. A diógyökértől 1-2 cm távolságban hat csak. (Bár, tudjuk, a diógyökér a lombkorona szélétől legalább 2 m-re is
megtalálható.) Ha a talajviszonyok (tömődöttség-levegőzöttség, víztartalom, hőmérséklet, mikroszervezetek tevékenysége,
stb.) olyanok, a juglon fel is halmozódhat. Élnek a talajban olyan mikroszervezetek, amelyekre a juglon nem mérgező,
amelyek felveszik azt a talajból, és életműködésük során energiát és testépítő anyagot nyernek belőle, elbontják, átalakítják.

Nemcsak növényekre káros a juglon, a gombák és a baktériumok többségére is gátló hatású, a diófák levéllel, gyökérzettel
elért környezetében a gombák se tudnak jól megtelepedni. Tudjuk, a fás növények nagy részének gyökere szimbiózisban él
egyes talajlakó gombákkal. A juglonra érzékeny, károsodást szenvedő fák esetében sokszor nem is magát a fát mérgezi a
juglon, hanem a gyökerére települt gombákat, így a gyökerek víz- és tápanyagfelvevő képessége károsodik.



Az érzékeny növények juglonmérgezési tünetei (külön-külön vagy együttesen) a következők lehetnek:

Növekedésük csökken
A levelek sárgulnak, barnulnak, csavarodnak
A növények hervadnak, vagy csak egy részük, vagy az egész
Idővel elpusztulnak
Vízszállító szöveteik elszíneződnek

A tünetek gyorsan is jelentkezhetnek, amikor egy érzékeny növényt a diófa alá ültetünk, de a károsodás lehet fokozatos is,
amikor a növekvő diógyökér eléri az érzékeny növény gyökerét. A tünetek baktériumos és gombás megbetegedések
tüneteivel is összetéveszthetők, valamint gyomirtószerek hatásával is. Vagy egyszerűen csak aszállyal.

A juglon nemcsak a talajszinten, a lombkoronában is védi a diófát. Közismert, hogy a diófának jóval kevesebb lombkárosító
gomba- és baktérium-betegsége van, mint más gyümölcsfáknak. Ez nagyrészt a diófa juglontermelésének köszönhető.

Sajnos, mint minden alól, ez alól is van kivétel, a diófára káros farontó gombák - taplók, Armillaria, stb. - jól megélnek a
diófán, a diófa levelén élő gnomónia is érzéketlen a juglonra, nem beszélve a dió zöld részein élő Xanthomonasz baktériumról.

Illusztrációként nézzük meg a jobboldalt látott ábrát. A Göttingeni Egyetem illusztrálta így
a fentieket.

Általában azt mondhatjuk, hogy a jól szellőzött talajban a juglon viszonylag hamar
elbomlik. Illetve helyesebb úgy fogalmazni, hogy átalakul, polimerizálódik, végül hasznos
huminsavvá alakul. A laza, vízzel nem telített talajokon a diófa allelopatikus hatása kisebb.
Úgy is mondhatjuk, hogy művelt mezőgazdasági területen a diófa juglonjának károsító
hatása kisebb, mint a lakóházak mellé, nem bolygatott területre ültetett diófáké.

Mivel a fő juglonkibocsátó a diógyökér, a lakóházak mellett, házikertekben a diófa
gyökérrendszere kiterjedésének korlátozásával ültethetünk a diófa közelébe is
juglonérzékeny növényeket. Amerikai kiskerti tanácsadásban olvastam, hogy a diófa
lombkoronájának szélénél épített mesterséges akadályok - támfal, kocsibejáró, stb. -
megakadályozzák a felszínközeli diógyökerek továbbnövését, így azokon túl a terület
juglonmentes marad. Úgy látszik, kiskerti tanácsadást más is olvasott, és ilyen paradicsomágyást épített a diófák mellett: 

Mint mondja, többféle, nagyon jó paradicsoma termett.

És itt az ellenirányú tapasztalat, a juglonkárosodott padlizsán és paradicsom: 



 

Én azt hiszem, a juglonmérgezés kérdése el van túlozva. Itt van például a spárga. Érzékenynek mondják, és tessék megnézni,
spárgatermesztők mégis közvetlen a diófa alá ültetik. 

És ugyanígy a lucerna. 

Ezen a képen a lucerna szépen megél a diófa közelében. De ami nem látszik a képen, az az, hogy a diófának korához képest



jóval vastagabb törzsűnek kellene lennie. A lucerna nem jó társ a diófa számára, visszaveti a fejlődését.

Erre a jelenségre több helyen felfigyeltek. Olaszország középső részén többéves kísérletet végeztek néhány éve telepített
diósban. Nem részletezve a kísérlet metodikáját a végeredmény a következő volt. A legszebben a lucerna köztes nélküli
dióültetvény fejlődött. A második legnagyobb növekedést, törzsvastagodást lucerna köztes mellett a diófák sorát polietilén
fóliával takaró és azt mulccsal lerögzítő megoldás hozta, és ehhez képest 68 %-kal (!) gyengébb fejlődést mutatott az egyszerű
lucerna köztessel nevelt dióültetvény.

A tanulság: A diófa számára nem is annyira a lucerna vízelvonása, mint közelsége jelenti a nagyobb problémát.

És milyen messze ültethetjük érzékeny növényeinket a diófától? Vagy a diófát azoktól?

Mivel a juglon vízben rosszul oldódik, ezért a talajba jutott juglon nem vándorol messze. Arra kell számítanunk, hogy a diófa
- juglonkibocsátó - gyökere a lombkorona szélétől még több méter távolságban is aktív. És figyelembe kell azt is venni, hogy
a diófa közelébe ültetett például hársfa gyökérzónája ugyancsak túlnyúlik a hársfa lombkoronájának szélén. Ezért azt
szokták javasolni, hogy a diófa lombkoronájának szélétől 15 méter távolságban ne ültessünk érzékeny fát. Szerintem
bokrokat és egynyáriakat közelebb is lehet.

Egy kérés a nyájas olvasóhoz. Ahhoz, aki nem az én Kollégám, mert a diófával szemben más növényeket preferál, és a diófát
okolja, hogy alatta nem nőnek szépen, hanem sínylődnek kedvencei. Arra kérem, mielőtt a diófát hibáztatná, vegye
figyelembe, hogy a növények nagyobb része kimondottan szereti a napfényt, és kevés az árnyéktűrő. Ültesse hát kissé
távolabb a szívéhez közelebb álló virágokat, egyéb dísznövényeket. Nemcsak a diófától, hanem más, nagylombú fáktól is.

Amikor fák és egynyári növények küzdenek nemcsak a napfényért, hanem a talaj tápanyagaiért és a vízért is, általában
akkor is a fák a győztesek. Ezt is tessék figyelembe venni.

Mégis, mit csináljon, aki nem az én Kollégám? Ha észreveszi növényein a juglonhatás tüneteit - hervadás, részleges elhalás -
gyors öntözéssel és azonnali nitrogénműtrágyával talán még megmentheti őket.

Egyes gyomok pedig annyira tolerálják a diófát, a juglont, hogy a - korábban - művelt talajú dióskertekben komoly
mértékben el tudnak hatalmasodni:

 



 

 

 



A dióskertben gyomnövénynek tekinthetők azok a fák, cserjék is, amelyek - elviselve a juglonhatást - természetes úton
elszaporodnak, felnövekednek a diófák között. Mármint akkor, ha a kert gazdája azt tűri.

 

 



 

 

 



A feketediót még mérgezőbbnek tartják, mint a mi diónkat. Mégis, tessék
megnézni, koratavasszal is már milyen élet van a feketediófa tövében.

Van itt továbbá egy kérdés, amit véletlenül se lehet megkerülni, és amiben a
hozzáértő szakértők annyi összevissza véleményt szoktak mondani. Ez a
kérdés pedig az, hogy szabad-e a diólombot komposztálni, merthogy a levél
mérgező.

Az én véleményem az, hogy szabad. Nem kötelező, mert száraz őszön, és ha a
szomszédok nem morognak a füst miatt, el is égethető. A diófa alatt nem
célszerű hagyni, mert a füvet kiölheti. Ha komposztáljuk, viszonylag hamar
elbomlik a juglon. Már most az a kérdés, hogy mi az a viszonylag hamar. 2-6
hónap alatt, tehát tavaszra biztosan. Úgy lehet erről megbizonyosodni, hogy
a komposztdombra ültetünk tavasszal egy paradicsompalántát. Ha hervad,
van még juglon a komposztban. De a palántát locsoljuk meg, nehogy a
vízhiányt tévesszük össze a mérgezéssel!

A juglonmérgezés tünetei ugyanis hervadásszerűek. De míg a vízhiány miatt
az egész növény konyul, sárgul,a juglonmérgezéstől jellemzően csak egy
része.

Általában arra számíthatunk, a komposztált diólombban a juglon két hónap
alatt elbomlik.

Egy biztos, a komposztált diólevelet a következő ősszel nyugodtan
használhatjuk szervestrágyázásra, egyetlen növényünk se fog tőle károsodni.
A juglon a talajban viszonylag gyorsan átalakul, nem mérgező vegyületekké.
Figyeljük meg, ha kivágunk egy diófát, a helyére nyugodtan bármit ültethetünk, nem fog károsodni.

A diófa tehát nem károsítja a talajt.

Az ősszel lehullott diólomb juglontartalma még előbb, hetek alatt is elbomlik.

Kanadában külön is megvizsgálták a diófa talajba került juglonjának hatását a talaj ammonifikációjára és nitrifikációjára,
vagyis magyarra lefordítva, hogy a diófa juglonja káros-e a talaj nitrogén-háztartására, különös tekintettel arra, hogy a
talajélet sok szereplőjére, mikroorganizmusokra ártalmas. Nem részletezve a vizsgálatot - laboratóriumban is vizsgálták és
kint a diófák környezetében is - egyértelmű az eredmény: Semmi káros hatást nem tapasztaltak.

A diófa kérge is tartalmaz juglont. Ha mulcsot vagy komposztot készítünk belőle, hat hónapig ne használjuk olyan helyen,
ahol a juglon károsító hatásától tartunk. 



A dióhéjnak is lenne juglonhatása? Erről még nem hallottam. De az bizonyos, hogy mulcsozásra a dióhéjat is használják.
Abszolút környezetbarát, teljesen természetes anyag, ami a fakéreghez hasonlóan idővel elbomlik. Addig pedig hangulatosan
díszíti a virágoskertet, és mellesleg talán gyommentesít is. 

És amit eddig nem hangsúlyoztam, az a juglon rovarölő hatása.

A ház körüli kiskert és gyep rovartalanítására abszolút tiszta, vegyszermentes bio-megoldást kínál a diófa. Közismert, hogy a
rovarok nagy része nem bírja a diófa illatát, ezért ajánlják angol szakemberek, hogy a diófa levelének, kopáncsának
kiáztatott, kifőzött levét öntözzük a kiskertbe, a gyepre, távol tartja a nemkívánatos rovarokat.

A juglon nemcsak rovarokra mérgező, hanem halakra is. Régebben bevett halászati
technikát jelentett - Amerikában is, Japánban is - juglontartalmú dióburok vízbe szórása. A
juglon megbénítja a halak kopoltyúját, gátolja légzésüket, és a víz felszínéről összeszedhetők.
Ma már ez a módszer tiltott.

Mint említettem, van a diófa - és a feketedió fa - gyökeréből talajba jutó juglonnak gombaölő
hatása is. Ez a hatás azonban nem általános, a feketediónál megfigyelték, hogy gyökereinek
egyes gombafajokkal, a Glomus nemzetségbe tartozó gombákkal kialakított szimbiózisa
előnyös a diófa számára. Jobb tápanyagfelvételt, nagyobb növekedést eredményez ez a
kapcsolat.

Tisztelt természetkedvelő Kollégám, a biológia nagyon bonyolult dolog.

A feketedió fa részeinek juglontartalma magasabb, mint a közönséges dióé. És mégis, vannak
olyan gombák, amelyeknek annyira nem árt, hogy feketedióval táplálkoznak. Mint a jobbra
látható Luteopallens decomposer-nek nevezett gomba.

Mert hát köztudott tény, hogy a kiskertekben annyi kárt okozó diólevél is elbomlik előbb-
utóbb, megeszik a gombák és a baktériumok, hiába mérgező a juglon nagy általánosságban a gombákra és a baktériumokra.

Például ez a gomba is - bár tudnám a nevét - az ősszel lehullott diólevelet eszi. Annyira, hogy enyhe télelőn december elejére
már termőtestet is fejlesztett. 



A diófa a zuzmók számára is jó életteret alkot. A diófa törzsén nedves, párás időben megnőnek, szinte kivirágzanak a
zuzmótelepek. Ezek egyáltalán nem károsak a diófa számára, a fa kérgét csak szilárd aljzatul használják, a diófa csupán a
lakóhelyet adja élettevékenységükhöz. (Tessék elképzelni, találkoztam olyan, egyetemet végzett bio-ellenőrrel, aki
megkérdezte, hogyan védekezünk a dióskertben a zuzmók ellen! Hát, nehéz volt megmagyarázni, hogy sehogy.) 

Ha a zuzmókat említettük, nem mehetünk el szó nélkül a mohák mellett sem. Ők is alacsonyabbrendűek, és mint ilyenek, őket
is megilleti a kisebbségvédelem. De nem nagyon kell védeni őket, nemcsak megélnek, spóratokot fejlesztve szaporodnak is a
diófák, a diólomb alatt. 



Tisztelt ökológus Kollégám, most, hogy mindkettőnket kimerítő módon megtárgyaltuk a diófa juglonhatását, váltanunk kell
még néhány szót a diófa vegyifegyver-készletének másik eleméről, a csersavról (tanninról) is.

A tannin a növények - köztük a diófa - életében a növényi betegségekkel és a lombrágó állatokkal szembeni védekezésben
játszik nagy szerepet. A növényi betegségeket baktériumok és gombák okozzák. Ezek többségét vegyileg támadja, pusztítja a
diófa által termelt csersav.

Ami pedig a lombrágó állatokat illeti, ezek között egyaránt gondolnunk kell a lombrágó rovarokra és a legelő emlősökre is.

Közismert, hogy a diófának jóval kevesebb veszélyes, elhatalmasodó lombrágó rovarkártevője van, mint más
haszonnövényeinknek. Valószínűnek tartom, hogy ennek a kedvező helyzetnek főleg a diólevél viszonylag magas
csersavtartalma az oka. A rovaroknak is van annyi eszük, hogy az ízletesebb, kevésbé csersavas leveleket szeressék.
Nemcsak én tartom valószínűnek, már olasz szerzőtől is olvastam ilyen véleményt.

Bár sok kérődző - szarvasok, juhok, stb. - szívesen eszi a diófa lombját, ez nem általános. A diólevél csersava nemcsak az
ember szájának és többi belső hámszövetének felületét húzza össze, hanem a legelésző állatokét is. Vannak ízletesebb
növények is, a diófa a csersav-termelésével éri el, hogy a legelő állatok kikerüljék.

Így nyugodtan mondhatjuk, hogy a növények között a létfeltételekért vívott élethalál-harcban a diófa által bevetett első számú
vegyi fegyver, a juglon után második helyen a tannin áll.

Valójában hosszú listát tesz ki mindazon növények sora, amelyek nem viselik el a diófa közelségét, - inkább belepusztulnak,
de akkor se, - de hasonló hosszú azoknak a listája, amelyek érzéketlenek a juglon károsítására. Ha tisztelt növénytermesztő
Kollégámat a következő felsorolások nem érdeklik, kérem, ugorja át. De ha kedvenc növénye juglonérzékenységére kíváncsi,
kérem, fussa át a listát.

A juglon hatását elviselő, illetve arra érzékeny növények köre kísérletekkel még nem tisztázott. A következő fejezetek listái
tapasztalatokon alapulnak, és elsősorban kiskerti viszonyokra vonatkoznak. Ezért sok közöttük a dísznövény. 



 

 

A diófa és más fák

Mottó: 
„a Dió fának nehéz, s-ártalmas az ember fejének, és mind azoknak a fáknak, a melyek alatta, vagy közel vannak hozzá.
Azért jobb őtet magánossan ültetni, és közönségesen az út-félen, a hol nem sok kárt tehet; mert árnyéka is olly mérges annak,
hogy semmi vetemény, vagy fa, nem nőhet-alatta, meg mellette is. De kivált-képpen, természet-szerént-való ellensége néki a
Tölgy-fa; azért, nem kel ezt hozzá ültetni...” 
(Lippai János, 1664.)

Előbb nézzük - Lippai Jánosnak legnagyobb tiszteletünk mellett is ellentmondva - a juglonra érzéketlen, a diófák közelében
jól növő fákat:

Akác 

Bálványfa (Ailanthus) 



Boróka 

Bükk 



Ecetfa 

Ezüstfa 

Fügefa 



Gledícsia 

Hikori és pekánfák
Japán juhar, korai juhar és még néhány juharfaj (de más juharfélék károsodhatnak) 



Júdásfa 

Körte és általában a Pyrus fajok 

Kőris (van ellenkező megfigyelés is) 



Lucfenyő (ezen a képen jól bírja a feketediót, de később olyan képet is mutatok, ahol nem) 

Meggy, cseresznye fajok többsége 

Nyárfa 



Olajfa 

Őszibarack és nektarin 

Platán 



Som 

Szentjánoskenyérfa 



Szil (van ellenkező megfigyelés is) 

Szilva és ringló, általában a Prunus fajok 



Szivarfa 

Tölgyek, néhány kivétellel 

a Tsuga nemzetség fenyőféléi 



Tulipánfa 

Vadgesztenye, pirosvirágú 



Mielőtt a juglonra érzékeny fákra áttérnénk, álljunk meg egy pillanatra. Mert határeset, pusztítja-e a kelő diócsemetét a
juglon, vagy nem?

Mértékadó szaktekintélytől is hallottam, hogy a diófa önszaporodásának egyik szabályozója, hogy a diófa nem enged más
diónövényt maga alatt nőni. Mert a tenyészterület csak egy fának elég. Majd, ha kipusztult, nőhet az utód.

És mégis látni, hogy a diófa alatt tömegesen kelnek a csemetéi. 

De az is lehet, hogy később elpusztulnak. (Mint a török szultánok utódlásánál volt szokásban: Egyet felneveltek az utódok
közül, és amikor az átvette a trónt, a többit kivégezték. Ugye, hogy megérdemli "királyi" melléknevét a diófa? Még a
szultánit is.)

A juglonra érzékeny fák:

Alma és általában a Malus fajok 

Eperfa (Szederfa) 



Égerfa (közvetlenül is károsítja, de az égerfa gyökerén élő, nitrogénmegkötő Frankia gombát is károsítja a diófa
juglonja) 

Fenyőfélék Picea és Pinus fajok, duglaszfenyő. A képen juglonkárosodott lucfenyő. 

Fűzfa 



Hamamelis 

Hársfa 

egyes juharok (nem tudom, melyik)



Magnólia 

Nyírfák Betula fajok többsége 

Olajfűz (Mégis érzékeny lenne? A másik listán is rajta van.)
Ostorfa 

egyes csonthéjasok (a Prunus fajokból, ha ilyent talál, tisztelt gyümölcsész Kollégám, kérem, küldje el a károsodott fa
fényképét)
Szelídgesztenye 



Bár a Picea-fenyőket érzékenynek tartják a diófa juglonhatására, kéretik megnézni, az ezüstfenyő (Picea pungens) és a diófa
milyen jó barátságban, mondhatnám összefonódottságban élnek. 

 

 

A diófa és a bokrok, cserjék

Juglont jól tűrő bokrok, cserjék, évelők:

Aranyvessző 



Bodza 



Borostyán 

Boroszlán 



Galagonya 

Havasszépe (Rhododendron fajok kisebb része) 

Ínfű (Ajuga) 



Jukka 

Kányabangita és a Viburnum fajok többsége 

Kecskerágó 



Klemátisz (folyondár, iszalag) 

Levendula (félcserje) 

Magyal 



Málna 

Mályvacserje 

Meténg (Vinca) 



Mogyoró 

Repkényszőlő, vadszőlő 



Ribizli 

Rohdea japonica (évelő dísznövény) 

Rózsa, vadrózsa 

Szömörce 



Szőlő (de van érzékeny is) 

Az érzékenységre példa a Chardonnay. A tünetek: gyenge növekedés, fonnyadás, halvány vagy sárgás levelek. 

 
Tatárlonc és más Lonicera fajok 



Thuja fajok többsége 

Trombitafolyondár 

Varjútövis 



Most pedig elakadt a tudományom. Tisztelt botanikus Kollégám, mi lehet ez a cserje, ami ilyen jól bírja a dióültetvény
körülményeit? 

Köszönöm, már meg is jött a válasz Angliából, Gémes Ferenc diótelepítő Kollégámtól, aki korallberkenyeként azonosította
ezt a szép bokrot, ami akár a dióültetvény dísze is lehetne.

Juglonkárosodást szenvedő bokrok, cserjék, évelők:

Azálea 



Áfonya 

Banán (Az érzékenység a banán fajtáitól függ, a károsodás mértéke pedig egy-egy fajtánál a juglon töménységétől.
Persze, ahol banán terem, nem nő diófa, de a veszélyes banánkárosító gombafajok, pl. a Mycosphaerella fijiensis
méreganyaga majdnem azonosan hat a juglonnal, ezért a banán juglonkárosodását külön megvizsgálták.)
Berkenye 



Erika 

Fagyal

Bár valóban látni lehet juglonkárosodott fagyalbokrokat diófa alatt, de úgy látszik, a károsodás nem feltétlen, tavasszal
is, ősszel is egészséges lehet a fagyal a diófa közvetlen közelében. 



Hydrangea fajok (Hortenziák) 

Kalmia fajok 

Orgona (van ellenkező megfigyelés is) 



Pimpó 

Rhododendron fajok nagyobb része (lásd feljebb)
Szeder (de nem látszik rajta) 

Szőlő is érzékeny lehet, (lásd feljebb)
Tiszafa 



Viburnum fajok kisebb része (lásd feljebb)

Kis türelmet, már csak az egynyáriak vannak hátra, és aztán érdekesebb témával foglalkozhatunk.

 

 

A diófa és az egynyáriak

A juglonhatást jól elviselő egynyáriak és kétévesek:

Aranka
Articsóka
Árnyékliliom
Árvácska
Babok (Találtak érzékenyet is, de az alábbi fiatal diósban szépen díszlik a bab köztes.) 

Begónia
Búza 



Búzavirág (Fényképem nincs róla, csak Susanne Wind tempera-festménye) 

Cickafark 



Ciklámen
Cinnia
Claytonia
Csalán 



Csarab 

Csatavirág
Csápvirág



Csillagvirág (a képen csak a termésük látható együtt, de valóban együtt élnek) 

Csorbóka
Csótárvirág
Csucsor
Dinnyék (De az uborka csírázására káros, és figyeltek már meg görögdinnye-károsító hatást is)
Endymion
Facélia (Mézontófű) 



Geránium
Gólyaorr
Gyapot (Kínában gyakori köztesnövény a diófák között) A következő két kép az északgörög Drama helységben végzett
köztesnövény-termesztési kísérlet képei, diófák és gyapot. 



Gyermekláncfű 

Gyöngyike 

Gyűszűvirág
Hagymák
Hajnalka
Harangvirág
Hármasszirom



Herefélék többsége, például fehérhere: 

Hófény
Hóvirág 

 



Hölgymál
Hydrophyllum
Ibolya 

Indás ínfű
Írisz (Cynthia Scontriano Schildhauer festménye: Diófa íriszekkel) 



Jácint
Kalendula
Kankalin
Kapotnyak (vad gyömbér)
Katáng (cikória) 

Kikerics (Colchicum autumnale), bár érzékenységet is megfigyeltek 

Királysáfrány
Körömvirág (a képen nem diófa, hanem pekándió-fa tövében, ami hasonló juglontermelő) 



Krizantém (a Chrysanthemum fajok többsége)
Krókusz fajok (nem mind) (A kép a cambridge-i Királyi Kollégium Diófa-udvarán készült.) 

Kukorica (Volt, amikor károsította a kukoricát) 



Lapu
Lángvirág
Legényvirág, rézvirág (Zinnia) 

Len 

Ligetszépe
Liliom 



Lobélia
Margaréta 

Mályvarózsa
Menta
Méhbalzsam
Muskátli 



Mustár 

Napraforgó 

Nárcisz (más forrás szerint érzékeny) 



Nebáncsvirág
Nyíllevél
Onoclea
Orvosi tüdőfű
Ökörfarkkóró
Őszirózsa
Pajzsika, páfrányok
Parlagfű 

Pasztinák
Pásztortáska 



Páfrányok nagyobb része (4-5 kivétellel)
Pázsitfüvek többsége, a Gramineae család fajai

 
Pipacs 



Repce 

néhány Peonia faj
Salamonpecsét
Sanguinaria
Sárgarépa és más répák, a cukorrépa kivételével 



Sásliliom

 
Sedum
Sóska
Szagos müge
Szappanvirág 



Szellőrózsa
Szívvirág
Szója
Szulák 

Téltemető (boglárka)
Tisztesfű
Tökfélék
Tradescantia
Tulipán (más forrás szerint érzékeny) Az első képen tulipán-ritkaságok nőnek egy díszkertben, a másodikon egyszerű
hazai tulipán, a saját diófám alatt. 



Turbolya
Tűzeső
Tyúkhúr
Útszéli bogáncs 



Uvularia
Varjúháj
Veronika
Violák
Zergevirág
Zsálya 

És - képzelje el tisztelt botanikus Kollégám, - léteznek olyan virágok is, amiket névről nem ismerek, de jól elviselik a
diófa közelségét. 



Szóval, egyáltalán nem igaz, amit a szomszédasszonyom kiabált át a kerítésen, hogy a diófa úgy megmérgezi a talajt, hogy ott
már a fű se nő.

A juglontól elpusztuló egynyáriak:

Aquilegia
Baptisia
Borsó
Burgonya
néhány Chrysanthemum faj
Cukorrépa (Amerikában érzéketlennek találták)
Dohány
Eper (földieper, szamóca) (egynyárinak mondható vagy évelő?)
Galambvirág
Gyöngyvirág
Havasi harangláb



Egyes herefélék
Hortenzia
Káposzták
Krókusz
Liliom fajok, különösen az ázsiai hibridek
Lucerna (bár nem egynyári, mégis)
Nárcisz
Nefelejcs
Padlizsán
Paprika (néhány Capsicum faj)
Paradicsom
néhány Peonia (bazsarózsa) faj
Petunia fajok
Rebarbara
Saláta (a csírázást gátolja)
Spárga
Uborka
Zsázsa

Most, hogy a tapasztalatokon alapuló hosszú listákat átnéztük, még jobban el vagyunk
bizonytalanítva atekintetben, hogy végül is mely növényekre káros a diófa, és melyekre
nem.

Mert átfedéseket találtunk a listák között, ellenirányú megfigyeléseket, és talán fölösleges általánosításokat.

Azt hiszem, a juglon hatásmechanizmusára kell visszatérnünk.

A juglon méreg. Olyan méreg, ami kémiailag a növények fehérjéihez kötődik, és ezzel a fehérje kémiai tulajdonságai
megváltoznak, a növényi fehérjevegyületek nem képesek továbbra is elvégezni azt a biológiai funkciót, ami a rendeltetésük,
tehát a megtámadott növény életfolyamataiban zavar támad, a növény megbetegszik, elpusztul.

A diófagyökér által kibocsátott juglon nemcsak az érintkező (vagy közeli) gyökerek külső felületén hat, hanem a gyökér
felveszi, a megtámadott növény sejtfalain kémiai változás nélkül halad át, egyes helyeken töménysége megnő, de
mindenképpen belülről gátolja a biokémiai folyamatokat. A csírázást, a növekedést, a fotoszintézist, a légzést. A növény
legkülönbözőbb szervei fejlődhetnek rosszul vagy elégtelenül.

Minden a körülményektől függ. Például a töménységtől. Kevés juglon nem sok kárt tesz, észre se vesszük. A növény gyorsan
termel újabb mennyiséget a juglonkötött fehérjéből, és él tovább vidáman. Sok juglon pedig az ellenálló növényeket is megöli.

A vízviszonyoktól. A juglon egyébként is rosszul oldódik vízben. Ha kevés a víz a talajban, a vízoldott juglon nem vándorol
távolabb.

A talajélet aktivitásától, a mikroszervezetek mennyiségétől, tevékenységétől. Ha a talaj baktériumai, gombái, stb. felveszik a
növények elől a juglont, a növények kevésbé károsodnak. Jó talajon, szellőzött talajon.

És még sorolhatnánk.

A juglon iránti teljes érzéketlenség pedig talán egyes növénycsoportok sajátos biokémiájában kereshető. Ugyanúgy, mint a
rovaroknál. Mert például az almamoly lárvája azért nem károsodik a rovarok túlnyomó részéhez hasonlóan a juglontól, mert
a szervezetébe került juglon-molekulához két hidrogén-iont köt hozzá, így a juglon elveszíti fehérjemegkötő képességét. Az
almamoly-lárvák kiváló kémikusok.

Például csírázáskor valamennyi növény érzékenyebb a juglonra, mint egyébként, a sárgadinnye esetében viszont egy
vizsgálatban akárhogy öntözték juglontartalmú vízzel, a csírázás 100 %-os volt. Terzi török kutató feltételezi, hogy a
sárgadinnye magjában található olyan anyag, ami hatástalanítja a juglont.

Doktor Schmidt (nem Schmitt, az más) a diófák alatti talajban keresett baktériumokat. Talált is egyet, - a nevét nem tudom,
mert azért már fizetni kellene, - amelyik egyszerűen megeszi a talajba került juglont. A juglonvegyület szénatomjai jelentik
számára szén-forrást, abból építi fel a testét. Mást nem is eszik. Persze, doktor Schmidtnek könnyű dolga volt. Rettenmaier
már korábban, 1983-ban is talált ilyen baktériumot, Németországban. Doktor Schmidtnek csak a saját diófája alatt kellett
körülnézni.

Valószínű, a sárgadinnye-csírához hasonló biokémiai alapja lehet a diófát megbetegítő, károsító, speciálisan a diófán élő
baktériumok, gombák, egyéb rovarok ellenállóképességének is. Mert a fehérjeméreg, az fehérjeméreg. Az a kérdés, melyik
élőlény képes ellenmérget termelni. Vagy meggátolni a juglon felvételét. Ezt kellene a jövőben kutatni. Melyik élőlény hogyan
hatástalanítja a juglont.

Nagyon bonyolult dolog a biológia. De amíg megértjük, addig csak tapasztalati listák készítésére hagyatkozhatunk.



 

 

Melléklet: Dióevő mókusok és madarak

Vázlat: 
1. Mókusok 
2. Varjúfélék 
3. Szajkók 
4. Cinke  

1. Mókusok 

 

 













 

2. Varjúfélék

Hollók: 





Varjak: 











 

3. Szajkók 



Egy kaliforniai szajkó (Aphelocoma californica): 



 

4. Cinke 

 

DIÓTERMESZTŐK
Vázlat: 
Hazai diótermesztők 
Amerikai diótermesztők 
Franciák és a többiek  

Hazai diótermesztők

Vázlat: 



1. Juglans Hungária, Lengyeltóti 
2. Boglár-Kert, Látrány 
3. Tóth család, Fülek 
4. Monok Sándor, Körösszakál 
5. Kezdő diótermesztő 
6. Veszprémi diós 
7. Pogányi diós 
8. Alatkai kisdiósok 
9. Vasi dióbirtok 
10. Juhász Nándor, Boconád 
11. Kakuk Pálné, Szelevény 
12. Gyöngyöspatai diósok 
13. Zempléni diósok 
14. Tranzit-Dió, Jánkmajtis 
15. Gál Sándor, Füzesabony 
16. Tenki diótermesztők 
17. Dióskertek Győr és Sopron között 
18. A Balatonnál 
18. A Homokhátságon 
És az Ön dióskertje? 
Egy év a diófák között 
Még egy év 
És megint egy év 
És megint egy év 
És megint egy év 
Az utolsó év

Tisztelt diótermesztő Kollégám, itt csak a normális diótermesztőket veszem sorra. Ha Ön hiányzik a listáról, annak két oka
lehet. Vagy a másik csoportban, a bio-dió termesztők között kapott helyet, vagy a Képeskönyv egy későbbi kiadása lesz már
annyira fejlett, hogy Ön se hiányozhat belőle.  

1. JUGLANS HUNGÁRIA

A hazai diótermelők közül a Juglans Hungária Kft a legnagyobb, Lengyeltótiban. Ők a
valamikori balatonboglári gazdaság diósából privatizált, valamint az azóta telepített mintegy
250 ha-os dióültetvényen gazdálkodnak. Komplett, kaliforniai rendszerű technológiájuk van,
rendszeres tanácskozásokat, bemutatókat tartanak. A hazai diótermesztés fejlesztésében
kulcsszerepük van.

Az 1950-es évekre a kemény tervutasítás, a központi programok merev végrehajtása volt
jellemző az állami gazdaságok területén. A Balatonboglári Állami Gazdaság gyümölcstermesztésre lett kijelölve akkoriban,
és sok más gyümölcsfaj mellett kötelesek voltak nagy területen diót is telepíteni.

Hogy hogyan lehet a nagyléptékű elvárásoknak - tervutasításnak - eleget tenni? Mindenki tudja, aki megfordult az 50-es
években egy hazai állami gazdaságban. A dió tekintetében úgy, hogy egymástól jó távol, 20x10 m-re ültettek egy-egy
diócsemetét. Azért távol, hogy a terület meglegyen. Magoncot természetesen, mert hazai fajtadiók nem voltak, és a vegyes
magoncpopuláció képviselte a kor fejlettségi szinvonalát. Igaz, hogy a dió nagyüzemi termesztéséről nem voltak hazai
tapasztalatok, a dió Magyarországon is, mint a világ országainak többségében jellemzően házi növény volt, dehát az utasítás
az utasítás.

És elkezdett az állami gazdaság diót termelni. A szakemberek menet közben szerezték a tapsztalatokat, folyamatosan,
állandóan korszerűsítették az ültetvényt, és állami pénzből komplett diófeldolgozó technológiát honosítottak. Megtanulták és
megszerették a diót, tanulmányutakat tettek Kaliforniába, Grenoble vidékére és a törökországi Yalova-i kutatóintézetbe, és
ma már joggal tanítanak bárkit a korszerű diótermesztésre.

Fajtadiókat - mindhárom hazai alapfajtát - 1974-től telepítettek.

A 90-es évek elejének privatizációs időszaka után is a volt állami gazdaság szakemberei kezelik a volt állami gazdasági
ültetvényt, három tulajdonosi körben, amelyek mindegyike újabb telepítésekkel bizonyította a dióhoz való hűségét. E három
gazdasági társaságból a legnagyobb a Juglans Hungária.

Dankó József ügyvezető nyilatkozik: 



Dióültetvényüket szívesen bemutatják az érdeklődő kollégáknak. 

Pillantsunk be a Juglans Hungária Kft termelő, feldolgozó tevékenységébe.

Első éves diócsemete: 



 

Második éves csemete: 

Korán termő csemete: 

A dióültetvény idősebb része Pusztaszentgyörgy határában.



 

 

A kert kiöregedő részét megújítják:



 

 

Jól termő diófák:



 

Érőfélben lévő dió Lengyeltótiban. A diószüret kezdetén az érést a munka megkezdése előtt két nappal ethreles érésgyorsító
permetezéssel segítik. 



Rázógép munkában Lengyeltótiban. Ez a gép a talajra ráz. (Az előtérben egy ritkaságszámba menő diófajta, a Milotai 14-es
fája látható. Az M-14-es nem is számít hivatalosan elismert diófajtának, fajtajelölt volt valamikor.) 

Korszerű törzsrázó gép bemutatása: 

Sajnos, ez a korszerű gép is a gépkezelőkön kívül 10 ember munkáját igényli. Nyolcan húzzák ki és engedik vissza a ponyvát,
ketten a másik oldalon, a futószalagnál segédkeznek.



 

Rázott dió a ponyván: 



A ponyva feltekerésekor a dió a gép szállítószalagjára ürül, onnan azonnal konténerbe. 

Sajnos, a dió a ponyván kívülre is esik. Az idős diófák lombjának körmérete nagyobb, mint a ponyváé. 



A melléhullott diót traktorvontatású fújógép a fa jobboldalán lévő sorközből a baloldali sorközbe fújja, ahol a következő
munkafázisban kézzel szedik össze. 

A dolgozók szíves tájékoztatása szerint a bemutatott fáról később még két alkalommal fogják lerázni a diót.

Beszállítás: 



Beszállított dió a konténerben. Buroktalanítani és mosni kell. 

A konténerből a buroktalanító-mosó gép adagológaratjára ürítik a diót. 

 



Buroktalanító-mosó gép:

 



A buroktalanítóból kikerülő dió rövid szállítószalagon halad át a második mosógép felé. A szalag mellett álló két dolgozó a
törött, a burkos, a fekete szemeket dobálja ki konténerbe. Ez nem hulladék, hanem olyan áru, ami a későbbiekben törésre
kerül, és dióbélként fogják értékesíteni. 

A második mosógép működése: 

 



A diószárítás energiaszükségletét csökkenti a második mosó után elhelyezett vibrátoros csepegtetőasztal, ahol a felesleges
mosóvíz nagy része lerázódik. 

A három száríótartály felül nyitott. Itt távozik el az alul betáplált, nedvességet felvett meleg levegő. Az aktuálisan betárolandó
tartályba egy egyszerű léc irányítja a magasban futó szállítószalagról a nedves diót. 



A tegnap betáplált tartály diói mára már száraznak tűnnek. De még tovább kell szárítani. 

A szárítótartályok tisztító és dióleeresztő nyílásai: 



A szárított dió konténeres tárolásra kerül. A következő munkafázis a gépi kalibrálás és a kézi válogatás, amely munkák a
következő képen látható gépen kerülnek elvégzésre. Konténerürítő borítja a diót a felhordó szalagra, és a magasban
kétoldalt elhelyezett kerek lukas kalibráló hengerek méret szerint szortírozva ejtik a kézi válogató szalagokhoz, amelyekhez
a személyzet két oldalról állhat hozzá, és a középen futó szalagra dobálja a talált fekete, törött, értéktelen szemeket.

A kalibráló távlati képe: 

Kalibrálóhenger: 

A válogatószalagok felől nézve: 



10 kg-os zsákokba egalizált héjas dió német exportra készítve: 

A munka eredménye a jól eladható tóti héjas dió. 



A hulladék felhasználása: 

Végül egy törzskikerülő sorközművelő a kft gépparkjából: 

 

2. Boglár-Kert, Látrány

A Boglár-Kert legfontosabb terméke a dió. Gara Miklós fáradhatatlan vezetői tevékenysége az ország egyik legelismertebb
diós üzemét hozta létre, amelyen a magas szakmai színvonal látszik.

A dióültetvény egy része a somogyi dombok között, éppen Pedro fajtájú fákkal: 



Az ültetvény öntözhető, a víztartály széle a kép felső részén látszik. 



Az erdő közelsége erdei kártevő rovarok, cserebogarak veszélyét is felveti. Gondos a növényvédelem, a gomba és a
baktérium elleni védelmet rovarok elleni védelemmel kombinálják. 

Ugyanakkor a biológiai védelem is működik. 

Az üzem főleg héjas diót értékesít. A diószárítás és -manipulálás épületei: 



 

 

Külföldi diótermelők

Így néz ki egy külföldi diótermelő. Őt nem ismerem névről. 

Néhány külföldi diótermelő név szerint:

A diótermelők közül Kaliforniából Pault illeti az első hely. Igen sok, nagyon szinvonalas fényképpel mutatja be a
kaliforniai diótermelést. Róla sajnos nincs képem, ő annyira szerény, hogy a saját képét nem teszi közzé. De a
diótermelési fejezet "walnut grower" jelzésű képeit tőle vettem át.
Fred Clausról van viszont fényképem. Ő bizakodva tekint a diótermesztők jövőjébe: 

A Daniels család sikeres magánvállalkozást, családi gazdálkodást folytat Kaliforniában. Nem foglalkoznak mással, csak
dióval, de azzal eredményesen, immár több mint 30 éve.

Nézzük végig a diótermesztés folyamatát Daniels-ék gyakorlatában. Technikai megoldásaik figyelemreméltók.

A diócsemete ültetése. Látjuk, a csemetéket ültetés előtt erősen visszametszik. 



A kötözés munkaművelete: 

Az ültetvény fiatalabb és idősebb része: 



 

Fűkaszálás: 

Munkában a rázógép: 



A következő gépről nem tudom kinézni, hogy mi célt szolgál. Leginkább rendresöprőnek néz ki, de a diólomb színéről
ítélve még nincs itt a diószüret ideje. Mulcsozó fűkasza is számításba jöhet, de annak túl nagy. És miért tolatott az
öntözőhidráns elé? 

A szüretelt diótermés beszállítására személyautó után köthető mini-kamionpótkocsit ("kid-trailer") használnak. (Nálunk
ez lehetetlen lenne, a KRESZ miatt.) 



A telephelyen végzett munkák gépesítettsége különös figyelmet érdemel. Daniels-ék úgy alakították ki, hogy családon
belül elvégezhetők legyenek a munkák, ne szoruljanak idegen munkaerő foglalkoztatására. A héjas dió előválogatását
családi körben végzik. 

Figyeljük meg, hogy a dió tartálya - talán a szárítás is ebben történt - egyben, egészben mozgatható, nem kell a diót
átrakodni, a tartályból egyből a diótörő gépre kerül a száraz dió. 



A tört dió pedig rázóasztalra, ami nagyjából különválasztja a héjat, és amikor a rázóasztalról lejön, ventillátor fújja ki a
könnyű héjrészt. A maradék kerül a dióbél-válogató futószalagra. 

 



A dióbet többféle méretű hullámpapír-dobozba csomagolják, a képeken látható dobozok kb. 20 kg súlyúak. A családi
vállalkozás közvetlenül értékesít, kb. 5,6 dollár/kg áron (+szállítási költség). 

 

Daniels-ék számára a diótermesztés jövedelmező vállalkozás. Tessék megnézni a család megelégedettségét. Még arra is
jut pénzük, hogy a gyereknek mini-terepjárót vegyenek. 



A Crainranch már a családi méreteket meghaladó, nagyobb diótermesztő vállalkozás. Nemcsak termesztik a diót,
hanem fel is dolgozzák. Sőt, nagy kiterjedésű diócsemete-nevelő teleppel is rendelkeznek.

Júniusi képek következnek a Crainranch vállalkozás dióültetvényéből. Feltűnő, hogy Kaliforniában júniusra már jóval
fejlettebb a diótermés, mint nálunk. 

 



 

 



Sally és George Olivert nem kell tisztelt Kollégámnak bemutatnom, őket úgyis ismeri, ha bármelyik szombaton
megfordul a Los Angeles-i termelői piacon. Minden héten ott vannak. 

Árujuk így néz ki: 

A Clary Ridge ranch Kalifornia dombosabb vidékén helyezkedik el, kizárólag Franquette diót termesztenek. Ritka, idős



fák alatt hangulatos a diószedés. A hangulatot a tulajdonos fiatal önkéntes munkások bevonásával fokozza, akik
szórakozásnak tekintik a diótermesztés legnehezebb munkáját. Persze, a rázógép is segíti őket, és aki akarja, a motoros
levélfúvót is kipróbálhatja. 

 

  

    

  

A farm árukörébe a dióbor is beletartozik. 

 
Nincsenek önbizalom híján a tehamai California Walnut Co. családi vállalkozás tulajdonosai, akik nem a saját nevük
alatt, hanem egész Kaliforniát magukénak tudva nevezték el vállalkozásukat. A család: 



Rázógépük, felszedőgépük: 

Régebbi és újabb építésű buroktalanító és mosó gépsoruk: 



És hatalmas dióosztályozójuk: 

Három kép a Borges-tulajdonban lévő kaliforniai Colusa farmról, ahol Hartley fajtájú diót termesztenek: 



  
Kaliforniában, Kelseyville-ben él Linda Holdenried, az alábbi dióültetvény tulajdonosa. Az ültetvény még az 1940-es
években került eltelepítésre, azóta terem. Franquette, Mayette és Hartley fajtákból áll. Az ültetvény területe 16 hektár,
és az ismert diószakértő, Luther Burbank is elismeréssel nyilatkozott róla. 

A Spycher fivérekről és Jack Williamsről van még tudomásom, de rajtuk kívül Kaliforniában állítólag ötezren vannak
még.
Az Egyesült Államok Michigan államában Bob Foncannon Marcellus termeszt diót. 

 

Egy év a diófák között

Ezek csak képek. Egy év képei. Egyéni véleményalkotásra.

Január 5. 



Január 10. 

Január 15. 

Január 15. 



Január 29. 

Február 5. 



Február 8. 

Február 10. 



Február 11. 

Február 21. 



Február 28. 

 

Március 13. 

 



Március 19. 

Március 29. 



Április 2. 

Április 16. 



Április 19. 

 



Április 22. 

 

 

Április 26. 



 

 

Április 29. 



 

 

 



 

Május 23. 



Május 30. 

Június 4. 

 

 



Június 6. 

 



Június 12. 

 

Június 18. 

 



Június 20. 

 



Június 24. 

 

Június 27. 

 



 

 

Június 30. 



 

Július 7. 

 



 

 

 



 

Július 13. 

JÚlius 22. 



 

 

Július 30. 



 

 

 



 

Július 31. 

 



 

Augusztus 11. 

 



 

 

Augusztus 20. 



 

 

 



Augusztus 25. 

 



Szeptember 3. 

 

 

 



 

Szeptember 8. 

 



 

 

Szeptember 21. 



 

 

 



Szeptember 29. 

 

 



 

Október 6. 

 



 

 

 



Október 12. 

 

 



Október 14. 

 

 



Október 27. 



November 2. 



November 9. 

 

 



November 15. 

November 24. 



December 3. 



December 10. 

 

 

December 12. 



 

 

 



December 14. 

 

 



 

 

December 17. 



 

 

December 26. 



 

 



 

Egy év a diófák között 2.

Tisztelt diótermesztő Kollégám, még mindig nem érkezett meg az Ön fényképes beszámolója saját dióskertjéről.

Addig is mutatok néhány képet.

Ezek is csak képek. Egy újabb év képei.

Január 7. 



Január 12. 



Január 21. 



Január 28. 





Január 30. 

Február 11. 







Február 18. 

 

 



 

Február 24. 

Február 28. 



 

 

 



Március 7. 

 

 



Március 12. 

 

 



Március 15. 

Március 24. 

 



Március 30. 

 

 



 

Április 8. 

 



 

 

 



Április 15. 



Április 22. 

 



 

 

 



 

Április 26. 

 



 

 

 



 

Május 4. 

 



 

 

 



 

Május 13. 

 



 

 

 



Május 16. 

 

Május 27. 



 

 

Május 30. 



 

 

 



 

Június 6. 

 



 

 

Június 20. 



 

 

 



Június 30. 

 

 



 

Július 5. 

 



Július 14. 

 

 



 

Július 20. 

 



 

 

 



Július 27. 

 

 



 

 

 



Július 31. 

 

 



 

Augusztus 7. 

 



 

 

 



Augusztus 17. 

 

 



 

 

Augusztus 22. 



 

 

 



Szeptember 1. 

 

 



 

 

Szeptember 7. 



 

 

 



 

Szeptember 15. 

 



 

 

 



 

Szeptember 20. 

 



 

Szeptember 30. 

 



 

 

Október 7. 



 

 

 



 

Október 14. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Október 18. 

 



 

 

 



Október 27. 

 

 



 

November 1. 

 



 

November 9. 

 



 

November 15. 

 



November 23. 

 

 



 

 

December 2. 



 

 

 



December 8. 

 

 



 

December 16. 

 



 

December 23. 

 



 

 

 



 

December 29. 

 



 

 

 



 

Egy év a diófák között 3.

Hogy milyen lassan jön a posta! Az elektronikus is. Pedig már nagyon várom az Ön képes beszámolóját a diótermesztésről.

Persze, az idő addig sem áll meg, egy újabb év eltelt. Amint a mellékelt ábrák is mutatják.

Január 5. 

 



 

 

Január 12. 



 

 

 



Január 18. 

 

Január 26. 



 

 

 



Február 2. 

 

 



 

Február 17. 

 



 

 

 



Március 3. 

 

 



 

 

 



Március 9. 

 

Március 16. 



 

 

 



 

Március 18. 

Március 31. 



 

 

 



 

Április 3. 

 



 

 

Április 6. 



 

 

Április 14. 



 

 

 



 

 

Április 19. 



 

 

 



 

 

Április 28. 



 

 

 



 

 

Május 2. 



 

Május 11. 

 



 

 

 



 

Május 20. 

 



 

 

 



 

Június 13. 

 



 

 

 



Június 20. 

 

 



 

Július 8. 

 



 

 

 



Július 13. 

 

 



Július 21. 

 

 



 

 

Július 28. 



 

 

 



 

 

 



Augusztus 1. 

 

 



 

 

Augusztus 10. 



 

 

 



 

Augusztus 18. 

 



 

 

 



 

Augusztus 26. 

 



 

 

 



Augusztus 31. 

 

 



 

 

Szeptember 9. 



 

 

 



 

Szeptember 16. 

 



 

 

Szeptember 29. 



 

 

 



 

Október 4. 

 



 

 

 



 

Október 11. 

 



 

 

November 2. 



 

 

 



 

November 11. 



 

 

November 17. 



 

November 24. 

 



 

 

 



 

December 1. 

 



 

December 17. 

 



 

Egy év a diófák között 4.

Hogy mennek az évek! Eltelt a negyedik év a Képeskönyv első megjelenésétől. Tisztelt diótermesztő Kollégám, mi nem
öregszünk, csak az évek múlnak.

Öreg a diófa!

Január 12. 

 



 

 

Január 24. 



 

 

Január 28. 



Február 8. 

 

 



 

Február 14. 

 



 

 

Február 26. 



Március 10. 

 

Március 19. 



 

 



 

 



Március 29. 

 

 



 

Április 2. 



 

 



 

 



Április 9. 

 



Április 11. 

 



 

 



 

Április 14. 



 

 



 

 



Április 22. 

 



 

 



 

 



Április 30. 

 



 

 



 

 



Május 10. 

 



 

 



 

Május 15. 



 

 



 

 



 

Május 18. 



 

 



Május 28. 

 



 

 



Június 4. 

 



 

 



 

Június 10. 



 

 



 

 



Június 17. 

 



 

 



 

 



 

Június 27. 



 

 



 

Július 3. 



 

 



 

 



Július 8. 

 



 

 



 

 



 

Július 13. 



 

 



 

 



 

Július 25. 



 

 



 

 



 

Augusztus 2. 



 

 



 

 



Augusztus 7. 

 



 

 



Augusztus 15. 

 



 

 



 

 



Augusztus 23. 

 



 

 



 

 



Augusztus 27. 

 



 

 



 

 



Szeptember 4. 

 



 

 



 

Szeptember 12. 



 

 



 

 



Szeptember 18. 

 



 

 



 

Szeptember 25. 



 

 



 

Október 2. 



 

 



 

 



 

 



 

Október 10. 



 

 



 

 



 

 



Október 15. 

 



 

 

 



Október 21. 

 



 

 



 

Október 29. 



 

November 4. 



November 15, 





November 22. 





November 24. 



December 10. 





December 24. 



 



 

Egy év a diófák között 5.

És elmúla a következő év is.

Január 1. 



 

 

Január 6. 





Január 10. 





Január 30. 



Február 7. 





Február 11. 





Február 19. 



Február 28. 





Március 14. 



Március 21. 





Március 27. 





Április 1. 



Április 8. 





Április 15. 





Április 25. 





Április 29. 





Május 9. 





Május 12. 



Május 19. 





Május 26. 





Június 5. 



Június 10. 





Június 15. 





Június 30. 





Július 10. 



Július 13. 



Július 25. 





Július 30. 



Augusztus 8. 





Augusztus 14. 





Augusztus 21. 



Augusztus 24. 





Szeptember 4. 



Szeptember 9. 





Szeptember 20. 





Szeptember 26. 



Október 1. 





Október 9. 





Október 17. 



Október 24. 





Október 28. 



November 5. 





November 10. 





November 21. 



November 28. 





December 12. 





December 19. 





 

Egy év a diófák között 6.

Ez már az utolsó év, amivel tisztelt képnézegető Kollégámat úntatom.

Január 17. 



Január 23. 



Január 28. 





Február 1. 





Február 5. 

Február 28. 







Március 6. 



Március 9. 



Március 20. 



Március 24. 



Április 2. 



Április 9. 





Április 15. 



Április 20. 





Április 30. 



Május 14. 



Május 22. 





Május 24. 





Június 16. 



Június 25. 





Június 30. 





Augusztus 22. 



Augusztus 29. 



Itt hagytam fel a képsorozattal. Mert ez volt az az év, amikor teljes februári fagykárom volt a diósban, és nem akartam
tisztelt képnézegető Kollégám idegrendszerét azzal terhelni, hogy az őszi képeken egy szem diót se lát. Talán feltűnt a
képeken, hogy nem volt dióvirágzás, csak májusban, az alvórügyekből hajtottak ki a fák, és zölddiót se tudtam fényképezni.



A fagykár 100 %-os volt.

Ez volt az a pont, amikor elmentem a boltba egy kiló kenyérért.

Mert ismerik az örmény viccet?

Rohan az örmény át a városon, a hóna alatt egy kenyérrel. Megállítja a barátja: "Hova rohansz?" "Már elegem van az
egészből, rohanok a vasútállomásra, hogy a vonat alá vessem magam, mert ezt már mégsem lehet bírni." "És minek viszel
kenyeret?" "Hátha késik a vonat. Addig tán éhezzek?"

 

 

3. TÓTH CSALÁD

Talán elnézi nekem tisztelt hazai Kollégám, hogy a Tóth család Fülek melletti diótelepítését a hazai dióskertek között veszem
számba. Igen, valamikor egy ország voltunk, és igen, Unióban vagyunk Szlovákiával. Úgy járhatunk hozzájuk, mintha
hazamennénk, meg se kell állni a határon. (Elnézést a személyeskedésért, itt, Somoskőújfalunál léptem át először a határt,
1968-ban. Máig ható élmény.)

 

Elismeréssel kell a Tóth-család ültetvényéről szólni, mert a dióültetvényt igyekeznek szakmailag is, anyagilag is jól



megalapozni, és egy nagyobb diótermesztő gazdaság kifejlesztése a céljuk. Az első ütemben 33 ha-t telepítettek, 5x8 m-es
térállásban, amiben benne van a későbbi 10x8 m-es térállás szándéka.

A következő fénykép a hosszú gyújtótávolság miatt erősen torzít. Egy 8 m széles sorközben állunk, és messzire tekintünk.
Ilyen távolságból egészen sűrűnek látszanak a sorban a csemeték, valójában 5 m-re vannak egymástól. 

A dióskert Fülektől északra, az Ipoly-völgy dombjai között található, túlnyomó részt egy széles, lapos dombhát enyhén délre
néző felszínén, kisebb részben a dombhajlat északiba is átfordul. A következő évi telepítést pedig egy szélesen lapos, sík
felszínű patakvölgyben fogják végezni. A község területére lekért középtávú (10 éves) időjárási adatok szerint májusi,
dióvirágzáskori fagy az elmúlt 10 évben nem fordult elő. A talaj középkötött erdőtalaj, jelentős homokfrakcióval. 

Annál is inkább hazainak számít az ültetvényük, mert hazai diófajtával, a Milotai 10-essel foglalkoznak. Porzónak A-117
fajtából 1 % van az ültetvényben, véletlenszerűen elszórtan. 



A telepítést a rákóczifalvi faiskolás, Szőke Antal igen jól fejlett, erős oltványaival végezték. A 8000 db csemete túlnyomó
többsége suháng, kevés koronás oltvány is van benne. A második éves telepítésben kap szerepet a család saját faiskolájában
nevelt mintegy 3000 db oltvány is. 

Sőt, a faiskola még a harmadik évben is nagyban üzemel, a további telepítések céljából. 



Az őszi telepítéskor kimaradt oltványokat átmenetileg egy sorba húzott árokba vermelték, tövüket mulcsozták, törzsüket
törzsvédőzték. Erősen visszametszve egy évi kényszer-nevelés után remélhetőleg újra telepíthetők lesznek.

 



Az eltelepített csemetéket rögtön a telepítés után papíranyagú törzsvédelemmel látták el, dróttal a törzsre kötve. Ez a
módszer még javítható, a sietséget a közeli tél indokolta. 

Amíg a tél be nem állt, karókat is szúrtak a csemeték mellé, erőseket. A karózást tavasszal folytatni fogják.

 



Részben a törzsvédelemnek, részben a gyorsan felállított kerítésnek köszönhetően az első télen semmilyen vadkár nem
jelentkezett a területen, annak ellenére, hogy a vidék jellemzően vadjárta. 

Az első évben a kitelepített csemeték gyakorlatilag ülve maradtak, de a másodikban már megindult a fejlődés.

 



 

 

Esős nyár volt.



 

 

A fiatal csemeték már korán mutogatják termésüket. 



Jégverés is volt idén. 

A füleki diótermő táj egyre bővül. Már a szomszédnak is van diósa. Képet nem csináltam róla, mert eléggé elhanyagolt. De
Tóthék ültetvényéből már látszik a távlat, a születő diókörzet. 

 



4. MONOK SÁNDOR

Monok Sándor tanár úr dióültetvénye Kőrösszakál belterületén, egy kb. egyhektáros kertben terül el. A diófákat, az
értékesebb egyedeket a valahai román pap kezdte gyűjteni, és mára változatos, érdekes, értékes gyűjtemény alakult ki.
Oldalrügyes és fürtös diókkal. A kert mai tulajdonosa folytatja a gyűjtő és szelektáló munkát. Monok Sándor felvételei
következnek.

Út a dióskerthez: 

Az értékes, szelektált diófák: 





Monok Sándor "diófajtái". (Az idézőjel azt jelzi, hogy nem hivatalosan elismert fajták, de attól még jók.) 



Öntözés: 

Fagykár Kőrösszakál határában: 



A kert fái télen: 



Körösszakáli tavasz: 

 





A kert szép fái: 



 

 



 



Hangulatos kertrészletek. Jó lehet Körösszakálban élni. 



A kert utánpótlása: 



Sajnos, épp akkor esett az eső, amikor ott jártam.

Ezen a képen a kert egyik értékes fájának a jellegzetessége látszik. Ez a fa a hajtásait a végük felé jellemzően kétfelé
ágaztatja, így két csúcsrügye fejlődik. És mindkettő jellemzően ikerterméseket hoz. 

Esős hangulat Körösszakálban: 



 

5. KEZDŐ DIÓTERMESZTŐ

Így nevezi magát szerényen Kovács Levente. Ő Biharnak a romániai részén él, és telepít diót. Ha Szlovákia diótermesztőit
hazaiaknak tekintem, ugyanilyen joggal mondom hazainak a romániaiakat is, hiszen megvalósult az 1848-as forradalom
egyik legfontosabb követelése, létrejött az Unió Erdéllyel.

A diótelepítéssel ezt várta meg Kovács Levente. Magyar diófajtákat telepített, debreceni faiskolából rendelt 2006-ban
szaporítóanyagot, és bölcsen kivárta 2007. tavaszát, amikor már vámmentesen vihette át a csemetéket a határon.

A telepítést enyhén dombos vidéken végezte, és május elején már így néznek ki fiatal diófái: 



 

 



Az első betelelés előtt: 

 



A második évben: 



2009 tavaszán: 







2009 nyarán: 





2010-ben tovább fejlődött az ültetvény. Szépen nőttek a fák, és újabb terület is betelepítésre került. Milotai kései fajtával, 7x4
m-re. Ebben az évben rendkívül sok volt az eső. A gyomok ellen nem lehetett mit tenni, a föld mindig sáros volt. 



A tavasz mindig kelti a reményt, 2011-ben is. 



Bár egy enyhe májusi talajmenti fagy meglátogatta Bihart is. 

Júniusban már szép az állomány. 





A 2012-es év képei idősorrendben: 









 

 

6. VESZPRÉMI DIÓS

Egy 12 éves dióültetvény képei következnek, Veszprém megyéből. A termesztés gondos, jól gépesített, még a diószüret
gépesítését is megoldotta a Kolléga. A képek metszés után készültek: 



Majd megnézzük még lombos állapotban is. Ha lesz rá időnk.  

7. POGÁNYI DIÓS

Pogány határában látható az ország legszebben gondozott dióskertje, Horváth Zoltán és felesége, Bertram Ivett tulajdona. A
talajadottságok jók. 

A telepítés fokozatosan, több lépcsőben történt. Jelenleg négyezer diófából áll az ültetvény, főleg a három alapfajtából (A-117,
M-10, T-83). 



Ültetéskor jelentős mennyiségű szervestrágyát kaptak a csemeték, azóta talajerőpótlás nem történt. Az öntözés még nincs
megoldva, az a távlati tervekben szerepel. Mindössze a kezdeti fejlődést gyorsították meg a fákhoz szállított vízzel. Az elmúlt
években elég eső esett. 

A fasorok igen keskenyen füvesek, a művelés gondos, gyomot véletlenül se látni. A füves fasor egyben minimális teraszként is
szolgál, csökkenti az eróziót. A sorközök tiszta, művelt állapota meglátszik a fák jó fejlődésén. 



A gondozás mintaszerű, a fejlődés igen szép. A metszés, sebkezelés gondos. 

A vállalkozás kielégítően gépesített. Két traktor munkagépekkel, permetező, rázógép, mosó, buroktalanító, szárítókamra,
héjas diót osztályozó henger áll rendelkezésre. 



A két utolsó képen a diószárító, tároló, törő, válogató, stb. épület látszik. A szárítót nyesedékkel, dióhéjjal fűtik, vegyes
tüzelésű kazánról. 

A diótermést részben héjasan, részben bélként adják el. 



A vállalkozás fejlesztése folyamatos, mindig a szükségletek és az anyagi lehetőségek szerint halad.  

8. ALATKAI KISDIÓSOK (Szabó Béla, Gazsó Ferenc)

Alatka homokbuckás vidéke nagyon hangulatos. Hát még, ha dióst is telepítenek rajta!

Mintegy egyhektárnyi gyengén termő területet diófákkal hasznosít a tulajdonosa, 10 x 10 m-es térállásban, ha jól emlékszem,
M-10-es fajtával. A fák még fiatalok, de szépek.

Az altalaj terméketlen sóder, azzal az előnnyel, hogy többméteres mélységben kiapadhatatlan talajvíz van, a valamikori
Tarna-mederben. Amíg viszont meg nem nőnek a fák, ilyen helyen az öntözés létszükséglet. 



A következő tavasz esősen indult Alatkán. 



A másik kert még kisebb, alig nagyobb, mint egy lakóházé. A ház is elkészül nemsoká, addig a diófák is megnőnek. Szép lesz.



 

9. VASI DIÓBIRTOK

A dióbirtok a közismert Jeli arborétum közelében 50 ha-on terül el, csehimindszenti telephellyel, Csipkerek területén. Varga
Árpád és családja jegyzi. Itt csak az első három év képei láthatók, a dióbirtokos blogjában részletesebb a dokumentáció. 







 











De idővel meg fognak nőni.  

10. JUHÁSZ NÁNDOR, BOCONÁD

Nehezen található meg Juhász Nándor dióskertje. Eleinte Tarnaméra határában kerestem, de Boconádon van. Sajnos, a
valamikori tsz-földút eleje ma már magánút, ezért ajánlatosabb a faluból kiindulni, és Novák Tündéék lakóháza mellett a
földútra térni.

Szépen körbekerített, mintegy 8 ha területű, 10x8 m térállású dióst találunk Boconád jobb minőségű, homokosabb részén,
ahol akár 100 hektáros gyümölcsöskertnek is ideális helye lenne. Nem gondoltam volna. 



A széles sorközök gondosan műveltek, - a sorok nem, - a fák fejlődése ma már szép. 

Bár már tízéves az ültetvény, eddig gyengén termett. Nemcsak tavaly, idén is erős fagykárt szenvedett. De majd lesznek jobb
évek is. 



A tulajdonos elmondása szerint ültetéskor és a korai években több hibát is elkövetett, ezek közül a legjelentősebb a
tősarjazás elmaradása, ami abból adódott, hogy súlyosabb betegség miatt hosszú ideig nem látogathatta meg a dióst. A
tősarjazást másra bízta.

Na, ez az, tisztelt diósgazda Kollégám, amit egy diósgazda nem tehet meg, mármint azt, hogy a dióskert soron következő,
szükséges munkáinak felmérésével mást bíz meg. Mert nemcsak a jószágot, a diófát is a gazda szeme hízlalja.

Sajnos, mára a tősarjak annyira megerősödtek, hogy láncfűrésszel kellett kivágni. És mivel a fűrész a föld színénél dolgozott,
a fűrészlánc-szükséglet 1 db/ha-t tett ki.  

10. KAKUK PÁLNÉ, SZELEVÉNY

A szelevényi tanyavilág gyönyörű, jól termő barna homoktalajon fekszik. Ennek az egyhektáros birtoknak a gazdája
megözvegyült, és bár Ilike néni szorgalmas, sajnos, koránál fogva már nem bírja úgy a munkát. Ezért a család úgy döntött,
hogy a szőlő és más gyümölcsök helyét fokozatosan a dió foglalja el. És dícséretükre legyen mondva, fajtadió oltványokat,
Tiszacsécsi 83-as fajtát telepítettek.

Nagyon szép, gondozott az állomány, igaz, a traktormunkát szolgáltató végzi. 



 



 

12. GYÖNGYÖSPATAI DIÓSOK (Garai Tibor és a Maka család)

Az első dióskertet Garai Tibor létesítette Gyöngyöspatán, a szurdokpüspöki út mellett, mintegy 8 hektáron. Nem szerencsés a
kert fekvése, észak felé lejt. Ami nagyobb gond, a gyümölcs- és szőlőtermesztéséről híres község legrosszabb talaja itt
található. Arany-féle kötöttségi száma 60! A fák kezdeti fejlődése, növekedése igen lassú volt. Ebben annak is szerepe volt,
hogy az első évben nem metszették vissza térdmagasságban a suhángokat.

És ami ennél is nagyobb gond, - ne feledjük, Gyöngyöspatán vagyunk, - a vagyonvédelem. Nemcsak bejárnak illetéktelenek a
kertbe, hanem olyan helyi lakos is volt, aki autóval szakította át a kerítést. A kihívott rendőrök állapították meg, hogy a
kocsit aznap lopta Salgótarjánban, így már érthető, hogy Patára hazaérkezvén rögtön szakítópróbának vetette alá az új
szerzeményt.

Az ültetvény sortávolsága 10 m, tőtávolsága 8 m. Fajtáit illetően az A-117 leszármazottait találjuk a kertben, 2 % M-10-es
porzófával.

A képek között látható a kert legnagyobb fája is. A többinek is úgy kellene már kinézni. 





Másfél évvel később már valamit fejlődtek ezek a diófák. 



A diófák nem zavartatják magukat a körülményektől. Ahogy telik az idő, egyre nagyobbak. 

A tulajdonos nem helyben él, hanem Pesten, a munkálatokat egy helyi szakember - Nagy Ferenc, aki csak névleg azonos a



korábbi földművelési miniszterrel, mert ő ért a mezőgazdálkodáshoz - végzi, nagy odaadással, mondhatni, mindent megtesz.
Idén is megvolt július végére a hetedik gomba- és baktériumellenes permetezés is. A májusi erős ormányosbogár-fertőzést
gyenge rovarirtó szerrel nem lehetett megállítani, erős szert kellett alkalmazni. 

Sajátosak a talaj vízviszonyai. Bár jelentős a felszín lejtése, helyenként mégis vizenyős foltok láthatók, ahol a talajvíz -
valószínűleg az alapkőzet viszonyai miatt - a felszínre jut. Ilyen helyen sárgásabb néhány fa levele. Látszik, a diófa nem szereti
a túl sok vizet. A felszínközeli víz elvezetése esős évben gondot jelent, ugyanis időközben füvesítették a területet, ezzel romlott
a vízgazdálkodása. Szó van a tárcsázás visszaállításáról, mert a széles sorközt még nem nőtték be a diófák gyökerei.
Elképzelhető, hogy a további tárcsázásos művelés a fasorokban teraszosodást okoz majd. 



További egy évvel később is szépek, egészségesek a fák, az ültetvény tizedik életévében sincs fahiány, minden elültetett fa él.
A termés idén se lesz sok, mert a tavaszi fagy a gondos füstölés ellenére nagy kárt tett. A virágnyílás idején cukros
permetezéssel próbálták a méheket is a beporzásra rávenni, ami dió esetén nem igazán szokásuk, esetleg virágport gyűjtenek
a diófákról.

A rákövetkező évben az ország dióültetvényeinek nagy részében a fagy elvitte a kibomló rügyeket. Nem így Gyöngyöspatán,
ahol bár északra lejt a felszín, fagy csak a lejtő aljában látható. Hogy hogy tudták az ültetvényt megvédeni, nem tudom. Ezen
a tavaszon csak itt tudtam dióvirágzást fényképezni.

És látszik, tényleg tárcsáztak. 

Nyári képek: 



Maka Ferenc és családja a község nagyobb szőlő- és gyümölcstermesztői közé tartozik. A meggyel idővel, tízéves távlatban,
fel fognak hagyni, és fokozatosan beültetik dióval, továbbá szántóföldön is telepítenek. Kb. 10 hektárnál tartanak, első éves a
telepítés, de kb. 40 hektárra tervezik növelni, végül is életképes, jelentős diós gazdaságot hoznak létre. 



A telepítés a patai határ lankás dombjain szőlők, gyümölcsöskertek között keleties fekvésben kezdődött meg, de nyugati és
déli lejtőn is tervbe van véve, egymáshoz közel eső parcellákon. Előnye a fiatal telepítésnek, hogy a meggyes, amelyben
létesült, körül van kerítve.

A térállás 10x8 m, ami úgy jött ki, hogy a meggyesben minden második sorban, a sorokban minden második fa helyén
ültettek egy diófát. A csemeték jelenleg szépen körül vannak tányérozva, lajtkocsiból öntözhetők, bár idén nem kell, van eső
bőven. Idővel, ha a tányérokra már nem lesz szükség, terv szerint sokéves, már földdé vált szervestrágyával fogják a
tányérokat betölteni.

Ha tisztelt érdeklődő Kollégám a következő években is belenéz könyvembe, remélem, az ültetvény további sorsáról is
tájékozódhat.  

13. ZEMPLÉNI DIÓSOK

Sajnos, nagyon kevés ismeretem van róluk, messze vannak.

Zemplénből Nemcsák Lászlót kell kiemelni, szakértelme és diószeretete miatt is. Erdész, erdészeti csemetenevelő,
dísznövényeket is szaporít, és ami a lényeg, saját telepítésre diótermő diófákat is.

Dióültetvénye Széphalom határában, közvetlenül a szlovák határra fut ki, diófája jelzi az országhatárt. 

Az ültetvény lapos területen fekszik, vizes foltok tarkítják. A pótlás és a további telepítés folyamatos. Nem is maga az
ültetvény keltheti fel a diótermesztő kollégák érdeklődését, hanem a diószárítás és manipulálás gépi megoldásai, amelyek
saját tervezésűek és házilagos kivitelezésűek. A vállalkozás központja a szomszéd városban, Pálházán van.

Pálházán lakik még egy diótermesztő kolléga, az ő 5-6 éves ültetvénye a másik irányban, Füzérkomlós határában helyezkedik
el, dombos vidéken, erdők közelében. 



A gyümölcsös talaja füvesített, gondozott. Sajnos, idén virágzáskori fagyot kapott, pedig már teremhetne. 



Legkevesebb ismerettel a Tolcsva és Erdőhorváti közti diósról rendelkezem, azt csak az útról láttam. Még fiatal az ültetvény. 



Végül, bárhogy is kerestem, nem találtam meg dr. Pisák György kiváló tanár-kollégám (nem mint tanárok, hanem mint
diósgazdák vagyunk kollégák!) szerencsi dióültetvényét. De ne adjuk föl, kutassuk tovább a hazai diótermesztést, különös
tekintettel Szerencs határára.  

14. TRANZIT-DIÓ

Hazai viszonylatban nagynak számít 100 ha dióskert. Körülbelül ekkora - más tájékoztatás szerint 70 ha - dióskertje van a
Jánkmajtisban tevékenykedő Tranzit-Dió Kft-nek. Mind Milotai 10-es fajtájú dió. 20 ha a valamikori tsz-diósból - ez terem, a
többi pedig új, még nem termő telepítés.

A régi kert művelése gondos. A fák nagyságán, egészségi állapotán is meglátni, hol kezdődik a Tranzit-Dió területe, hol
végződik a szomszédé. Pedig valaha azonos művelést kapott mindkét sor, a tsz idején egyenlőség volt, a diófák méretében is.
Ma már a nagyobb gazda diófája nagyobb, a kisgazdáé kisebb.



Bár, meg kell mondjam, egy évvel a fenti két kép készítése után a szomszédnál is van némi fejlődés. (Talán eladta a diósát.)
Nyár végére már legalább a sorköz közepe le van kaszálva, el lehet menni a sorban. 



Amikor az elhanyagolt dióst átvették, rendbehozták. Gyomirtással, metszéssel, műtrágyázással. Ma már integrált művelés
folyik a diósban, a műtrágyázással leálltak. 

A kert talaja füves, a kaszálás rendszeres. Természetesen, a szamosmenti agyagos öntésen előfordulnak rosszabb talajfoltok
is. De a fű ott is kaszálva van.

 



A hiányzó diófák pótlását még ilyen idős diósban is rendszeresen elvégzik. 

A nagy fák lelógó ágai miatt a fák alja géppel nem kaszálható. Ezért a fák sorából kézi kaszával húzzák ki a füvet.



 

 

És ott is kézzel kell kaszálni, ahol nem fér el a traktor. Szóval, sok a gond. 



Meg kell adni, esős nyáron még nehezebb egy ekkora dióskertet jó karban tartani. Eső után, sárban hetekig nem lehet a
szamosmenti agyagra rámenni. A csalán meg csak nő, ellehetetlenítve a kézi diószüretet. 

Az integrált növényvédelem fogalmába belefér a réztartalmú szerekkel végzett permetezés. Látszik, védekeztek. 



Dióik nagyrészt egészségesek is. 

Egy ekkora diós nagyüzem nem létezhet saját diószárító nélkül. Megépült, a 2006-os szezonra. Az üzem távlati képe: 



A szárító méretezése jóval meghaladja a saját üzemi szükségletet, elsősorban felvásárlásra, nedves dió átvételére
rendezkedtek be. 

Ide érkezik a felvásárolt dió, a mosósor előtti betonplaccra. A mosósor is az épületen kívül, de tető alatt helyezkedik el. A
necczsákokból a mosógép felhordó szalagjára ürítik a diót.

 



A képen két mosógép látható. A túlsó, első gépben víz van, abban áztatás is történik, az innenső, második gépben csak a
vízsugárral végzett finommosás. 

A mosógépek belseje: Laposvas borda hajtja előre a diót.



 

A második mosóból már tiszta dió kerül ki.

 



Külön felhívom tisztelt érdeklődő Kollégám figyelmét a második mosógép után beállított csepegtetőkosárra. A kosáron
történő áthaladás közben a dió a saját súlyánál fogva is rázza a kosarat, de a rázásról két, excenteres villanymotor is
gondoskodik. Az eredmény a kisebb szárítási igény. Ami nagy szó.

 



Az épületbe beérkezett nedves diót felhordó szalag emeli egy magasan elhelyezett szállítópályára. 

Mielőtt a szárító helyiségébe érne, a dió a puffertárolók helyiségén halad keresztül. A puffertárolók rendszere egyedülálló
újdonság, ilyen csak itt látható az országban.

Ha az üzem vezetői úgy ítélik meg, hogy szűk a szárítókapacitás, és a beérkezett dió várhat 1-2 napot, akkor a
szállítópályáról a padozatra terelik.

A terem mobil válaszfalakkal szükség szerinti méretben rekeszelhető, és a padozaton látható sötét színű vaslemezek
felemelésével rácsos szellőzőcsatorna nyitható. A padozat alá külső, természetes hőmérsékletű levegő áramlik, ami a
diórakatokat ideiglenesen átszellőzteti.

Nincs viszont megoldva az átmenetileg tárolt dió felhordása a felső szállítópályára. Ez a munka csak úgy végezhető el, hogy
kézi erővel felhordó szalagra (csigára) lapátolják. 



Mielőtt azonban a szárítóba kerülne, gépi és kézi tisztításon esik át a nedves dió. A képen hátul látható két fehér
nejlonzsákba fújja a gép az esetlegesen bennmaradt levél- és gallytörmeléket, kopncsot. Kézzel pedig a törött, a fekete és az
üres szemeket szedik ki. Igen, az üres szemeket sem a gép, hanem az asszonyok tudják kiválogatni, színről.

 



 

 

A szárítók hatalmasak, meleglevegősek, nyolc külön kamrára osztottak, így egy időben nyolc, különböző víztartalmú diótétel
szárítható. 



 

 

A szárított diót a leeresztő nyílásokon keresztül ürítik konténerekbe. 



A száraz dió tárolásra kerül, és jelenleg a feldolgozás a héjas dió forgó hengeres kalibrálásával, valamint szállítószalag
melletti kézi válogatással fejeződik be. De az épületben lehetőség van diótörés és további feldolgozás végzésére is. Ez a jövő
feladata.

 



A cég árukínálata egy bemutatón: 

 

15. GÁL SÁNDOR, FÜZESABONY

Gál Sándorból tíz is van Füzesabonyban. De olyan, aki diót termeszt, csak egy. Egy hektáron, Milotai 10-es diót.
Mintaszerűen. Egy szép fa az ültetvényből: 



Bár lenne rá lehetőség, az ültetvény bővítése mindössze egy újabb sor diócsemete elültetésére korlátozódik. 

Az ültetvény ápolása gondos, ugyanúgy a diószüret is. A gazda gumival bevont kampóval rázza az ágakat, a dióverés ürügyén
nem tesz kárt a fákban, mint sokan. 



A diószárító állvány és a tálcák saját elgondolás alapján saját kivitelezésűek. Szellemes megoldás, hogy a tálcák oldalról
billenthetők, a dió ha egy rétegben már száradt, egy mozdulattal másik tálcára helyezhető át, két vagy több rétegesre. 

És ha már teljesen száraz, egy ideig a szárítóállvány alatti betonon is tárolható, ahol tovább is száradhat, ha kell. Nem csoda,
hogy úgy héjasan, mint dióbélként a legjobbak között van Gál Sándor diója. 



 

16. Tenki diótermesztők

A tenki 3 hektáros ültetvény három tulajdonosé, az integrátor Sáfrán Lajos. Bár már régebben eltelepítették, eddig nem
nagyon hallottunk róla, mert nem a dió volt a főnövény, vegyes gyümölcsös volt. De a diófák túlnőtték és túlélték a többi
gyümölcsfát, ma már egyöntetű, magasra nőtt T-83-as állomány látható. 

A magas növekedés annak a következménye, hogy a diófák metszésével el akarták kerülni a többi gyümölcsfát. Így a diófák
csak felfelé terjeszkedhettek. Idén, fagykáros évben augusztusban is metszettek. Tavaly igen jó termésük volt. Egyedül a
buroktalanításhoz 16 ember kellett. 



A fagykáros év utáni évben is szépen néz ki az állomány. 



 

17. Dióskertek Győr és Sopron között

Kisalföld adottságai jók a diótermesztők számára. Sajnos, csak kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Pereszteg után, Hegykő
közelében látni ezt a fehértörzsű dióst. Talán ez lenne Horváth Gábor diósa? Ahhoz kicsi. 

Látszik, két tulajdonosa van, eltér a gondozás. 

Felülnézetben: 



Persze, Magyarországon vagyunk, ahol - a valamikori belügyminiszter által is elismerten - ami itt van, az nem közbiztonság.
A kerítést az szedi szét, aki akarja, és magam láttam, a helyszínen a rendőrök nem ezt vizsgálták, hanem egy autóst
büntettek. 

Kicsit odébb, Szárföldnél egy aranyos kis A-117-es ültetvényt látni. Tulajdonosát nem ismerem. 



 

18. A Balatonnál

A Balatontól karnyújtásnyira több, eddig nem említett diótermesztő is gazdálkodik. Közülük egyedül Schneider Balázs
küldött fényképet a diósáról. Ültetvénye 17 hektáros, nagyobb termesztő, mint én vagyok. Biztosan több, jobb képet is kapok
majd tőle. 

 

18. A Homokhátságon

Ugye, mondtam, tisztelt diótelepítő Kollégám, hogy a diófa nem igényes a talaj kötöttségére. Szép példát látunk a homoki



körülmények között jól fejlődő diófákra a Duna-Tisza közi homokhátságon, Csemő területén. Igaz, öntözött az ültetvény, ami
alapkövetelmény ilyen helyen. A képek esőre hajló időben készültek, szép időban szebben mutatnak a fák. 



 

Ezúton arra kérem tisztelt diótermesztő Kollégámat, szíveskedjen saját - mintaszerű - dióskertjéről szöveges, fényképes
ismertetést adni, hogy a Képeskönyv következő kiadásában már jelen lehessen.

Mert vannak hazánkban kevésbé mintaszerű dióskertek is. Még egy mezőgazdasági szakiskola tanüzemében is lehet
pusztulásra ítélt diófákat látni: 



És létezik az ellenkező véglet is, ahol árutermelő dióültetvényben kísérletek folynak, az ültetvény gazdája fajtakipróbálást,
előállítást is végez. 

Addig is, amíg az Ön fényképes beszámolója meg nem érkezik, hézagpótlóként én is mutatok néhány fényképet. Most ezek
következnek.

 

 

Francia és egyéb külföldi diótermesztők

No, ez már más kategória, mint az amerikaiak. Érdemes belesni hozzájuk. Az interneten is megkereshetjük őket.

Franciák:

Jean-Louis Blachon Montmiralból. Igen szinvonalasan reklámozza a diótermesztést és a diófogyasztást. A Blachon-
dióskert Montmiralban: 



Boutieres-tanyák Grenoble vidékéről. Boutieres-ék jelentős mennyiségű friss diót szüretelnek. Libamáj-termeléssel is
foglalkoznak.
Muriel Burson és Sylvain Vilatte a Périgord-vidéki Saint Amand de Coly diótermesztői és diófeldolgozói. Héjas diót és
dióbelet is adnak el, ezen kívül dióolajat, de főtermékük a csokoládéba burkolt dió. 

  

 
A Cerno d'Octavéon diótermesztő vállalkozás tevékenysége széleskörű, kínálatukban a dión kívül a dióolaj és még a
dióhéj is szerepel. A dióból szezon előtti friss diót is kínálnak, és a dióbelet a vevő igényei szerinti bármilyen
kiszerelésben, csomagolásban képesek szállítani. 

 
S. Charruau a diójából olajat készít. Mellesleg méhészkedik is, és fűszernövényeket termeszt.
Pierre Desbrus Poliénas-ból. Nagy diófa-iskolája is van. 
A Desbrus-tanya és a Desbrus-diós: 



 
Jean-Luc Fornoni Vourey-ből 
A Fornoni-tanya: 

Fornoniék dióskertje: 

Jean-Luc Odeyer Saint Jean-en-Royans-ból 
Ő éppen diószárítással foglalkozik: 

A Polinoix diótermesztő cég Poliénas helységben tevékenykedik. Ültetvényük Lara fajtából áll, így a termés jelentős
részét friss dióként értékesítik. A termékpaletta legnagyobb részét a dióbél teszi ki, kis kiszerelésben, cukrozott, ízesített
változatban is. Diós italokat is készítenek, dióbort, barkabort, és dióolajjal is foglalkoznak. 



A délnyugat-francia diótermő tájon Signaux úr dokumentálja legszebben a tanyasi, családi gazdaság keretében végzett
diótermesztést. Képek a Signaux-tanyáról, a diótermesztés munkáiról: 

  



  

  

  

Az olaszok közül Carlo Zanzit és fiait ismerem el, az olasz diótermesztés ismereteinek közzétételéért. Ők Campaniában
élnek.

A német diótermelők közül Ettenheimből Weber urat kell kiemelni, aki a jobboldali
képen látható, diószüret idején. Ő hajlandó a német viszonyok között kézi munkát
végezni dióskertjében. Erre nem sok német hajlandó. Vagy csak a fénykép kedvéért
tesz úgy? Az alsó képen pedig dióskertje látható.

Weber dióskertje 1950-ben lett eltelepítve, Bajorország déli részén, 1,5 ha-nyi
területen.

Saját bevallása szerint szak-körökben őt csak úgy emlegetik, mint Délnémet
Dióspecialista.

Lám, milyen kevés kell ahhoz, hogy valaki elismert szakember legyen!

Erről jut eszembe, egyszer olvastam egy önéletrajzot. Idézek belőle. "1947-ben részt vettem egy kéthetes ezüstkalászos
gazdatanfolyamon. Azóta vagyok agrárszakember." Ez is olyan.

Weber mindenesetre nemesített diófajtákkal foglalkozik. Nyáron zöld diót ad el gyógyszerészeknek és kozmetikusoknak,
valamint likőr- és snapsz-készítésre. Ősszel pedig a levegőn szárított héjas diót, nagyság szerint három méretre válogatva. A
lakosságnak közvetlenül is értékesít, de reform-boltoknak és gyümölcskereskedőknek is. 



  

Moldávia vezető diótermesztője az AMG Kernel cég, egy 6000 hektáros, kiváló talajadottságú nagygazdaság, amin belül a
diótermő területet gyors ütemben 1000 hektárra fejlesztik, már több, mint a fele megvan. Dión kívül hatalmas területen
termesztenek almát, mindkét gyümölcsfajból a saját szükségletüket húszszorosan meghaladó csemetenevelő telepük van.
Mondani se kell, a szakmai színvonal tökéletes. Más kertészeti kultúrákkal is foglalkoznak, a szántóföldi növények közül a
napraforgót vetőmagnak termesztik. Szőlészetük-borászatuk évi 1 millió palack kiváló, Vartely márkájú bort produkál.

Soroca városában székelnek. A cég székháza: 

Soroca területén, a Dnyeszter mellett terül el csemetenevelő telepük. 



A telep központja: 

A faiskola reklámanyaga: 



 

Diófeldolgozó telepük ugyancsak a városban található. 

Dióültetvényük a közeli Redi Ceresnovat község területének jó részét foglalja el. 



Sokat fogunk még róluk hallani. Például aki figyeli a Natura Te Priveste újság internetes számait, értesülhetett róla, hogy a
moldáv miniszterelnök, Vlad Filat nemrég látogatta meg a cég diófaiskoláját és dióültetvényét. 

Hát, igen, tisztelt politikus Kollégám nem hitte el, de vannak rendes miniszterelnökök is.  

Törökországból egyedül az Evrencik faluban működő Cevizci családi vállalkozást ismerem névről. Dióültetvényüket 1999-
ben telepítették a száraz, laza talajú, köves Anatóliai-fennsíkon, sőt, azon belül is egy dombon. A vállalkozás képei: 



     

     

 

Hobbi-diósgazdák a világon mindenhol vannak. Carlos LazzarinÓnak - sok minden egyéb mellett - Argentinában van egy 150
diófából álló, 30 éves dióskertje. Tényleg csak hobbinak jó. A fűnyírás is csak játék: 

Az éves termés is elfér egy utánfutón, ahol száradhat is. 
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Sajátos a diószárítója is, tálcás, vaslemezből készült, és ha ősszel kisüt a nap, a szárítóban rögtön meleg van, alul be-, fent
pedig kiáramlik a levegő. 



Ausztrália Tazmánia szigetén Webstert illeti az elismerés a diótermesztés meghonosításáért,
népszerűsítéséért. Hatalmas, 350 hektáros dióskertje van, és ha igazak a hírek, 125.000 diófával
rendelkezik. Ez azért igen-igen sűrű, szinte hihetetlen. Vagy csak sövényművelésről van szó. A
2002. évi termése mindössze 20 tonna volt, még fiatalok a fák.

Webster újabb nagy területeken is telepít diót. Célja az évi 4000 tonnás diótermés, amit
perspektívában Európában, konkrétan Németországban kíván elhelyezni. Ki akarja használni a
féléves időeltolódást a szüretben a kaliforniai dióhoz képest. Állítása szerint diója a franciával
azonos kiváló minőségű.

Képek Webster dióültetvényéből: 

 

Egyelőre Webster úr az ausztrál piacot látja el dióval, ahol hiány van. A dió ára magas, több mint 4
ausztrál dollár a héjas dió, így Webster úr a hazai piacon is kiemelkedő nyereséget ér el. A 2005-ös
adózás utáni nyeresége meghaladta a 2,3 millió ausztrál dollárt, vagyis több mint 500 millió Ft-ot.
Lehet, hogy ő is, mint itthon Klapka úr, másból is nyer jövedelmet,
nemcsak a dióból.

Ausztrália kontinensi részén az - erősen gyaníthatóan magyar
gyökerekkel rendelkező Wellwood cég, valamint Myrrhee helységben,
North East Victoriában Michael Burston diótermesztése érdemel
figyelmet. Ez utóbbi kolléga nagy termelő. Szezonban heti 100 tonnát
szüretel. Dióraktáráról és dióosztályozó gépéről nekem is van képem. 



 

Új-Zélandon Otto Muller és felesége, Valda vágtak a diótermesztésbe a közelmúltban,
mintegy 15 ha területen, a déli szigeten. Muller úr svájci születésű agrárszakember, már
hosszabb ideje él Új-Zélandon, és volt ideje megfigyelni egyes külföldi diófajták újzélandi
termesztésének lehetőségét. A tapasztalatok alapján elsősorban Vina, másodsorban
Franquette, harmadsorban Hartley és Serr fajtákat kezdett szaporítani, és saját
szaporítású csemetéiből létesítette dióskertjét.

Muller úr a diótermesztés valamennyi témakörében levelező, tanácsadó partnereket keres,
a világon szinte bárhonnan. Ha tisztelt tanácsadó Kollégám tanácsot akar neki adni, az
angolon kívül a német, a francia és az olasz nyelvet is használhatja, mert Muller úr ezeket
is megérti.

 

DIÓSZABVÁNY
Vázlat: 
Európai uniós szabvány 
A kaliforniai szabvány 
Francia szabvány 
Egyéb szabványok 
A dió minőségének ellenőrzése(mellékletben)

Az az igazság, tisztelt diótermesztő Kollégám, hogy diószabvány csak egy van, Uniónk szabványa,
ami a magyar árudió minőségének tökéletesen megfelel. A baj az, hogy ezt senki sem ismeri, sőt,
mellette egyéb szabványok és szokványok is élnek.

Nekünk viszont ismernünk kell, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mi, diósgazdák így kerülhetünk erkölcsi fölénybe a
kereskedőkkel szemben, mert azok egyébként azt hiszik, hogy ők az urak, mi pedig parasztok vagyunk. Ami egyébként igaz,
de úgy is kezelnek majd minket.

Létezett az európai szabvány hatálya előtt egy hivatalos "Dióbél útmutató", ami francia, grenoble-i előíráson alapult.
Eszerint:

Szín szerint: 



Méret szerint: 



De ma már a grenobe-iak is negyedesnek tekintik a nagy darabokat. (Szerintem sincs értelme megkülönböztetni.) 

 

Európai uniós szabvány

A dióra vonatkozó európai uniós szabványt a 175/2001. EK rendelet írja elő. Megjelenése óta eddig háromszor módosították,
46/2003, 80/2003 és 90/2004 szám alatt. Mivel az élet és a fejlődés megállíthatatlan, további módosításai is várhatók. Kérem
tisztelt Kollégámat, kísérje ezeket figyelemmel, és ha tudomást szerez róluk, haladéktalanul értesítsen, nehogy már árudiónk
ne feleljen meg az elvárásoknak.

A szabvány hivatalos szövege:

A HÉJAS DIÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

I. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA

Ez az előírás a külső héjától megfosztott, csonthéjában lévő, a fogyasztóknak szállítandó dióra vonatkozik, amely a Juglans
regia L. fajtáiból származik, az ipari felhasználásra szánt dió kivételével.

A "friss dió" vagy "korai dió" kifejezés olyan diót jelöl, amelyet rögtön a betakarítás után forgalomba hoztak, és amelyet
nem lehet hosszú ideig eltartani, amelyről eltávolították a külső héjat, és amelyet nem kezeltek olyan módon, ami
megváltoztatná természetes nedvességtartalmát.

A "száraz dió" kifejezés olyan diót jelent, amelyet normális tárolási körülmények között hosszú ideig el lehet tartani [1].

II. A MINŐSÉGRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A minőségi előírások célja, hogy az előkészítés és a csomagolás után meghatározza a héjában lévő dióra vonatkozó minőségi
követelményeket.

A. Minimumkövetelmények [2]

i. Az adott minőségi osztályra vonatkozó külön követelmények és megengedett eltérések mellett a diónak az alábbi



tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

a) A héj jellemzői:

- ép; az enyhe felületi károsodások nem tekintendők hibának; a részben nyitott diók épnek tekintendők, amennyiben a dióbél
fizikailag védve van,

- egészséges; mentes minden olyan hibától, amely befolyásolhatná a gyümölcs természetes eltarthatóságát,

- kártevők által okozott sérülésektől mentes,

- tiszta; mentes minden látható idegen anyagtól,

- száraz; mentes a nem természetes külső nedvességtől,

- a külső héj maradványaitól mentes.

A száraz dió csonthéján nem lehet nyoma a hámozásnak.

b) A dióbél jellemzői:

- ép; ki van zárva az a termény, amely a romlóhiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,

- kemény,

- tiszta; mentes minden látható idegen anyagtól,

- bármilyen fejlettségű rovartól és atkától mentes,

- kártevők által okozott sérülésektől mentes,

- avasságtól és/vagy olajos megjelenéstől mentes,

- penésztől mentes,

- száraz; mentes a nem természetes külső nedvességtől,

- idegen szagtól és/vagy íztől mentes,

- normálisan fejlett: a kiszáradt dióbél nem megengedett.

c) A héjas diót akkor kell begyűjteni, ha megfelelően érett.

A dió nem lehet üres.

"Friss dió" esetében a dióbél vékony héját könnyen el lehet távolítani, és a dió belső részében lévő hártyarésze a barnulás
jeleit mutatja.

"Száraz dió" esetében a dió belső részében lévő hártya száraz és morzsolódó.

Az Európai Parlament és a Tanács, a legutóbb a 98/72/EK irányelv [3] által módosított 95/2/EK irányelve [4] 2. cikkének
rendelkezéseinek sérelme nélkül a csonthéj lehet mosva és fehérítve, amennyiben az alkalmazott kezelés nem befolyásolja a
dióbél minőségét.

A héjában lévő diónak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik, hogy:

- kibírja a rendes szállítást és kezelést, valamint

- kielégítő állapotban érkezzen rendeltetési helyére.

ii. Nedvességtartalom

A száraz dió nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12 % (az egész dióra vonatkozóan) és 8 % (a dióbélre vonatkozóan)
[5].

Az egész, friss dió természetes nedvességtartalma legalább 20 %.

B. Osztályozás

A héjában lévő diót az alábbi három osztályba sorolják:

i. "Extra" osztály



Az ebbe az osztályba tartozó héjas dió kiváló minőségű kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell a fajtára, vagy a termelő ország
által hivatalosan meghatározott, és a jelzésen feltüntetett fajták keverékeire jellemző tulajdonságokkal.

Lényegében minden hibától mentesnek kell lennie, kivéve a nagyon enyhe felületi sérüléseket, feltéve hogy ezek nem
befolyásolják a termék általános megjelenését, minőségét, eltarthatóságát, és a csomagolásban való megjelenését.

Ebbe az osztályba nem tartozhat olyan héjas dió, amelynek a fajtáját nem lehet garantálni, vagy amely nem meghatározott
keverék.

Továbbá csak a legutóbbi betakarításból származó dió tartozhat ebbe az osztályba.

ii. I. osztály

Az ebbe az osztályba tartozó héjas dió jó minőségű kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell a fajtára, a kereskedelmi típusra,
vagy a termelő ország által hivatalosan meghatározott, és a jelzésen feltüntetett bizonyos fajták keverékeire jellemző
tulajdonságokkal.

Enyhébb hibák megengedhetők, feltéve hogy ezek nem befolyásolják a termék általános megjelenését, minőségét,
eltarthatóságát, és a csomagolásban való megjelenését.

Ebbe az osztályba nem tartozhat olyan héjas dió, amelynek a fajtáját nem lehet garantálni, vagy amely nem meghatározott
keverék.

iii. II. osztály

Ebbe az osztályba olyan héjas dió tartozik, amelyek nem felel meg a magasabb osztályok követelményeinek, de eleget tesz a
fentebb említett minimális követelményeknek.

Hibák megengedettek, feltéve hogy a héjas dió megtartja a minőségének, eltarthatóságának, és megjelenésének lényeges
jellemzőit.

III. A MÉRETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A méretet vagy a minimális és maximális átmérő közti intervallumként határozzák meg (méretezés), vagy a minimális átmérő
után "és efölött" vagy "+" feltüntetésével (szűrés).

Osztály | Méretezés | Szűrés |

Extra, I. és II. | | 34 mm és e fölött |

32–34 mm | 32 mm és e fölött |

30–32 mm | 30 mm és e fölött |

28–30 mm | 28 mm és e fölött |

I. és II. | 26–28 mm | 26 mm és e fölött |

II. | 24–26 mm | 24 mm és e fölött |

Megengedett hibák | Megengedett eltérések (a hibás gyümölcs száma, vagy tömege százalékban kifejezve) |

Extra | I. osztály | II. osztály |

a)A csonthéj sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés | 7 | 10 | 15 |

b)Az ehető rész sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés | 8 | 10 | 15 |

amelyből ennyi avas, rothadt, vagy rovarok által károsított | 3 | 6 | 8 |

amelyből ennyi penészes | 3 | 4 | 6 |

[1] Zárt konténerben történő szállítás esetén különös figyelmet kell fordítani a konténerben a levegő körforgásra, valamint a
termék nedvességtartalmára.

[2] A hibák leírása e melléklet II. függelékében található.

[3] HL L 295., 1998.11.4., 18. o.

[4] HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

[5] A nedvességtartalmat az ehhez a melléklethez tartozó I. függelékben szereplő eljárással határozzák meg.



IV. A MEGENGEDETT ELTÉRÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A megadott osztályra vonatkozó minőségi és méretkövetelményektől minden csomagolási egységben eltérések engedhetők
meg.

A. Megengedett minőségi eltérések

A megengedett eltérések kiszámításakor, bármelyik osztály esetében, két félig üres, vagy négy, negyedében üres dió számít
egy üres diónak.

Megengedett hibák Megengedett eltérések 
(a hibás gyümölcs száma, vagy tömege százalékban kifejezve) 
Extra I. osztály II. osztály 
a) A csonthéj sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés 7 10 15 
b) Az ehető rész sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérésb 8 10 15 
Amelyből ennyi avas, rothadt, vagy rovarok által károsítottc 3 6 8 
Amelyből ennyi penészes 3 4 6 
a A hibák leírásait e melléklet II. függeléke tartalmazza. 
b Friss dió esetében a dióbél hibáira vonatkozó megengedett eltérések a következők: „Extra” osztály: 8%, I. osztály: 12%, II.
osztály: 15%. 
c Élő rovarok, vagy kártevő állatok egyik osztályban sem megengedettek.

B. Ásványi szennyeződések

A savban oldhatatlan hamu mennyisége nem haladhatja meg az 1 g/kg-ot.

C. Megengedett méreteltérések

Minden osztály esetében, a diók számának vagy tömegének legfeljebb 10%-a lehet a jelzésen feltüntetett méretnek meg nem
felelő, az alábbi korlátozások mellett: 
— amikor a méretet a minimális és a maximális átmérő közötti intervallumként határozzák meg (méretezés), a diók mérete
közvetlenül az adott minimális és maximális méret alá, ill. fölé esik, 
— amikor a méretet a minimális méret után az: „és e fölött”, vagy „+” jelzésekkel határozzák meg (szűrés), a diók mérete
közvetlenül az adott minimális méret alá esik.

V. A JELÖLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A. Egyneműség

A csomag tartalmának egyöntetűnek kell lennie, és csak egyforma eredetű, minőségű és méretű (amennyiben méretezik),
ugyanabban az évben betakarított diókat tartalmazhat. Egy adott fajtát, meghatározott fajta-keveréket, vagy kereskedelmi
típust tartalmazó csomagban a héjas diók számának vagy tömegének legfeljebb 10%-a tartozhat más fajtához, vagy
kereskedelmi típusokhoz.

A csomag látható részének a csomag egész tartalmára jellemzőnek kell lennie.

B. Csomagolás

A héjas diót úgy kell csomagolni, hogy a terméket megfelelően védje.

A csomag belsejében használt anyagoknak újnak, tisztának és olyan minőségűnek kell lenniük, hogy megelőzzék a termék
bármilyen külső, vagy belső károsodását. A kereskedelmi meghatározásokat tartalmazó anyagok, különösen papír és
bélyegző használata megengedett, feltéve, hogy a nyomtatás, vagy a címkézés nem mérgező tintával, vagy ragasztóval készült.

A csomagoknak minden idegen anyagtól mentesnek kell lenniük.

C. Megjelenés

Az egy tételt alkotó csomagok tömege azonos kell, hogy legyen.

VI. A JELÖLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Minden csomagon szerepelnie kell az alábbi adatoknak, azonos oldalra csoportosított betűkkel, olvashatóan és
letörölhetetlenül jelölve, kívülről láthatóan:

A. Azonosítás

Csomagoló és/vagy feladó: név és cím, vagy hivatalosan elfogadott kódjelzés. Ahol azonban kódszámot használnak,
közvetlenül a kódjelzés mellett fel kell tüntetni a „csomagoló és/vagy feladó (vagy hasonló rövidítéseket)” is.



B. A termék megnevezése 
— „Friss dió” vagy „korai dió” (friss dió esetében); „Dió”, vagy „Száraz dió” (száraz dió esetén) 
— Az „Extra” osztály esetén a fajta vagy a meghatározott fajta-keverék elnevezése; az I. osztály esetén a fajta,
meghatározott fajta-keverék, vagy kereskedelmi típus elnevezése.

C. A termék eredete

Származási ország, és opcionálisan a termesztés körzete, vagy a nemzeti, regionális, vagy helyi terület neve.

D. Kereskedelmi meghatározások 
— Osztály, 
— Méret, amelyet az alábbiak valamelyike szerint adnak meg: 
— a minimális és maximális átmérő alapján, vagy 
— a minimális átmérő után „és e fölött”, vagy „+” jelzéssel, 
— Méret elnevezése (opcionális), 
— Betakarítás éve (az „extra” és az I. osztály esetén kötelező, a II. osztály esetében választható) 
— Nettó tömeg 
— Csomagolás dátuma (friss diónál kötelező, száraz diónál választható). 
— „Minőségét megőrzi …-ig” dátummal (választható); a friss dió esetében az alábbi jelzések valamelyike: „Rövid időn belül
elfogyasztandó, lehetőség szerint hűvös helyen kell tárolni”, vagy „Korlátozott eltarthatóságú, lehetőség szerint hűvös helyen
kell tárolni”.

E. Hivatalos ellenőrző jelzés (nem kötelező)

I. FÜGGELÉK

A NEDVESSÉGTARTALOM MEGHATÁROZÁSA

I. MÓDSZER — LABORATÓRIUMI REFERENCIA-MÓDSZER

1. Az elv 
Szárított gyümölcs nedvességtartalmának meghatározása, hőmérséklet-szabályozott kemencében 103 oC-on (± 2 oC)
környezeti nyomáson hat órán keresztül történő szárítás után elszenvedett tömegveszteség alapján.

2. Felszerelés 
2.1. Kerámia mozsár, megfelelő mozsártörővel, vagy ételaprító. 
2.2. 1 mg érzékenységű analitikai mérleg. 
2.3. 12 cm átmérőjű és 5 cm mély hengeres, lapos aljú üveg, vagy fém tárolóedények, jól záró fedéllel. 
2.4. Elektromos, hőmérséklet-szabályozott kemence, jó természetes szellőzéssel, úgy beállítva, hogy a hőmérsékletet 103 oC-
on (± 2 oC) tartsa. 
2.5. Hatékony szárítóanyagot (pl. kalcium-kloridot) tartalmazó exszikkátor, fémlappal ellátva, mely lehetővé teszi, hogy a
tárolóedények gyorsan lehűljenek.

3. A minta előkészítése

Hámozza meg a mintát, amennyiben erre szükség van, és zúzza össze a dióbelet a mozsárban, vagy vágja apróra, hogy 2–4
mm átmérőjű darabokat kapjon.

4. Tesztelési adag és meghatározás 
4.1. Szárítsa az edényeket fedőjükkel legalább két órán keresztül a kemencében, majd helyezze át az exszikkátorba. Hagyja,
hogy az edények és fedőik szobahőmérsékletűre hűljenek. 
4.2. Négy, egyenként körülbelül 50 g-os tesztadagra végezze el a meghatározást. 
4.3. Mérje le az üres edény és a fedő súlyát a legközelebbi 0,001 g-ra (M0). 
4.4. Kb. 50 g tesztanyagot mérjen le a konténerbe a legközelebbi 0,001 g-ra. Az edény alján egyenletesen ossza el az anyagot,
gyorsan zárja le az edényt a fedővel, majd mérje le az egészet. (M1). Ezeket a műveleteket a lehető leggyorsabban végezze. 
4.5. A nyitott edényeket, mellettük a fedőikkel helyezze be a kemencébe. Zárja be a kemencét, és hagyja száradni hat órán
keresztül. Nyissa ki a kemencét, gyorsan fedje le az edényeket saját fedőikkel, majd helyezze őket a szárítóba hűlni. Miután
szobahőmérsékletre hűlt, mérje le a lefedett edényt a legközelebbi 0,01 g-ra. (M2). 
4.6. A minta nedvességtartalmát, a tömeg százalékában az alábbi kifejezés határozza meg: 
4.7. Adja meg a négy meghatározásból kapott átlagos értéket.

II. MÓDSZER — GYORS ELJÁRÁS

1. Elv

Nedvességtartalom meghatározása elektromos vezetőképesség elvén alapuló mérőberendezés használatával. A
mérőberendezésnek a laboratóriumi módszerre hitelesítettnek kell lennie.

2. Felszerelés 



2.1. Kerámia mozsár, megfelelő mozsártörővel, vagy ételaprító. 
2.2. Elektromos vezetőképesség elvén alapuló mérőberendezés.

3. Meghatározás 
3.1. Töltse meg az üveget a megvizsgálandó anyaggal (amelyet a mozsárban előzetesen megőröltek) és addig szorítsa a prést,
amíg állandó nyomást nem ér el. 
3.2. Olvassa le a skálán mért értékeket. 
3.3. Minden egyes meghatározás után alaposan tisztítsa meg az üveget spatulával, merev sörtéjű ecsettel, papír
törlőkendővel, vagy sűrített levegős pumpával.

II. FÜGGELÉK

A HÉJAS DIÓ HIBÁINAK MEGHATÁROZÁSA

A. A csonthéj hibái

Bármely, a megjelenést befolyásoló hiba, beleértve az alábbiakat: 
— barnulás, vagy elszíneződés; nem természetes szín, amely egy dió csonthéja felszínének 20%-át érinti, melynek színe barna,
vörösesbarna, szürke, vagy más, az adott csonthéj színétől, vagy a tétel csonthéjai többségének színétől egyértelműen elütő
szín, 
— rátapadt piszok, amennyiben a dióhéj felszínének több, mint 5%-át érinti, 
— rátapadt külső héj, ha a dióhéj felszínének több, mint 10%-át érinti, 
— hámozásból származó sérülések: a külső héj gépi eltávolításából eredő jelentősebb nyomok a dióhéjon.

B. Az ehető rész (dióbél) hibái

A dióbél megjelenését érintő bármilyen hiba, beleértve az elszíneződést és a foltokat is: olyan elszíneződés, amely a dióbél
több. mint egynegyedét érinti, és amely kifejezetten elüt a dióbél többi részének színétől.

Kiszáradt dióbél: olyan dióbél, amely nagymértékben összement, ráncos és kemény.

Friss dió érési hibái: nem eléggé kemény dióbél, melynek „bőrét” nem lehet könnyen lehámozni, és/vagy melynek belső
részében lévő hártya nem mutatja a barnulás jeleit.

Avasság: lipidek vagy szabad zsírsav termelődése, ami kellemetlen ízt eredményez

Üres diók: olyan dió, amelyben nem fejlődött ki a dióbél.

C. A csonthéj és a dióbél hibái:

Penész: szabad szemmel is látható penészszálak.

Romlás: Mikroorganizmusok által okozott jelentős mértékű lebomlás.

Rovarok által okozott kár: rovarok, vagy más élősködők által okozott látható kár, vagy elpusztult rovarok, vagy
rovarmaradványok jelenléte

Idegen anyag: a termékhez rendesen nem kapcsolódó bármilyen anyag,

Ásványi szennyeződések: savban nem oldódó hamu.

Idegen szag, vagy íz: bármilyen, a termékre nem jellemző illat, vagy íz.  

A kaliforniai szabvány

A világon a kaliforniai dióipar szabja meg a minőségi sztenderdeket. A Szövetségi Marketing Bizottság szabályai szerint
minősít minden árutételt a DFA rövidítésű szervezet, amely minősítés találkozik az USA mezőgazdasági szabványaival. A
DFA évtizedek óta, 1933-tól minősíti a héjas diót, és 1957 óta a dióbelet.

Az USA dió-szabványa 1968-ban lépett életbe, és 1997-ben megerősítésre került. A terminológiát kérik következetesen
alkalmazni.

Méretek:

Feles kaliforniai dió: Legalább 85 súlyszázalékban feles dióbelet tartalmaz. A maradék a feles dióbél háromnegyedének
darabjaiból állhat. Feles dióbélnek minősül az a dióbél, amely a feles dióbél nagyságának 7/9 részét eléri.
Darabos és feles kaliforniai dió: Legalább 20 súlyszázalékban feles dióbelet tartalmaz. A tétel
többi része nem hullhat át a 24/64 hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű, körlyukú rostán. Ha a tétel
nagyobb része felülmúlja ezt a minimum-követelményt, az aktuális minőség külön



megállapítható.
Darabos kaliforniai dió: A tétel darabjai nem hullhatnak át a 24/64
hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű, körlyukú rostán.
Apró darabos kaliforniai dió: A tétel darabjai áthullanak a 24/64
hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű, körlyukú
rostán, de nem hullanak át a 8/64 hüvelyk
(3,175 mm) átmérőjű, körlyukú rostán. Ezen
a követelményen belül kívánság esetén külön
minősítés lehetséges.
Kaliforniai dió dara: A legkisebb méret, a 9/64 hüvelyk (3,5 mm) átmérőjű, kör alakú rostán
áthulló diótörmelék. A diófeldolgozás mellékterméke, mérete a durva darától a finom lisztig
terjedhet. Süteményekbe, töltelékekbe használható fel.

Színek:

A hivatalos színmintával a DFA rendelkezik, más színminták csak tájékoztató jellegűek.

Extra világos:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb az extra világos színnél, ezen belül
legfeljebb 2 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos színnél.
Világos:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos színnél, ezen belül legfeljebb 2
súlyszázalékban lehet sötétebb a világos borostyánszínnél.
Világos borostyánszínű:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos borostyánszínnél,
ezen belül legfeljebb 2 súlyszázalékban lehet sötétebb a borostyánszínnél.
Borostyánszínű:A tétel legfeljebb 10 súlyszázalékban lehet sötétebb a borostyánszínnél.

Jelölés:

- jel: a dióbél egy bizonyos százaléka áthullik az előírt méretű kerek lyukú rostán
+ jel: a dióbél egy bizonyos százaléka fennmarad az előírt méretű kerek lyukú rostán.

Példa: -40/64, +14/64 jelölés azt jelenti, hogy a dióbél adott százaléka áthullik a 40/64, de fennmarad a 14/64 hüvelyk
átmérőjű, kerek lyuknyílású rostán. 
Megjegyzés: A négyzetes lyukú rosták némileg nagyobb méretű darabokat engednek át.

Csomagolás: A darabos és feles dióbelet 25 fontos (11,25 kg-os) hullámkarton dobozokba csomagolják. A kisebb méretekre a
30 fontos (13,25 kg) hullámkarton dobozokat használják. A diószállító konténerek 900-1800 kg dióbél befogadására
méretezettek.

Ami a dióbél színét illeti, a kaliforniai szabványtól eltér az Egyesült Államok központi szabványa. Négyféle színt ismer el:

Extra világos 

Világos 

Világos borostyán 

Borostyán 

 

Francia szabvány

A (Grenoble-i) francia szabvány szín szerint Extra, Arlequin Világos (I. kategória) és Arlequin Sötét (II.



kategória) színkategóriákat állít fel. Hogy magyarra fordítsuk, az Arlequin - finoman szólva - vegyes színt jelent.

Méret szerint pedig öt méretkategóriájuk van: Entier=Egész (ez a feles dió), Écorné=Szarvatlan (ha a féldióból egy kevés

hiányzik), Quart=Negyedes, Invalide=Nyomorék (nagyobb törmelék) és Brisure=Törmelék (apróbb törmelék). 

Példák a grenoble-i szokvány alkalmazására: Extra Egész, Egész és Nyomorék, Törmelék, a negyedik kép pedig a Vegyes
színt mutatja. 

   
 

Egyéb szabványok

Európában az egyes kereskedők saját minőségi osztályokat állítanak fel, nagyságra, színre.

SEDEL francia kereskedő kategóriái:

Méretek: 

    

Színek: 

  

Meyers-Wiesen német kereskedő minőségi osztályai: 

  

Buna román kereskedő minősítése: 

  



 

Egy az indiai diókereskedők szabványai közül: Kashmir Walnut T.C. minőségi kategóriái. A kis képekre akkor kattintsunk,
ha Indiából akarunk dióbelet importálni. Egyébként nem releváns.

Ha nagyon figyelmesen nézzük, rájövünk, hogy ugyanazok a dióbelek több képen is szerepelnek, csak a színárnyalatot
állították át a számítógépen, attól függően, hogy milyen minőségben akarják eladni. Hát, így vásároljon a vevő dióbelet az
indiai kereskedőktől. Persze, nem minden kereskedő ilyen. 

       

   

Lake County kaliforniai kereskedő minősége: 

  

Csak a kereskedelmi szokványok legvégén mutatom be a kaliforniai Spycher testvérek bonyolult minőségi osztályait, mert
nem is éredemelnek komoly figyelmet. Remélem, tisztelt Kollégámat nem fárasztom vele, - nem kötelező áttanulmányozni, - és
remélem, a gyakorlatban nem is találkozunk ezzel a rendszerrel. Egyébként a diójuk gyenge minőségű, ha tényleg így néz ki. 
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A minőség ellenőrzése

A héjas dió és a dióbél ellenőrzése a következő FVM rendelet szerint történik.

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

(A módosító 123/2004. (VII. 29.) FVM rendelettel egységes szerkezetben)

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (7) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendelem el:

1. § A rendeletet a Magyarországon előállított, a kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott, illetve a kiszállításra vagy
beszállításra szánt zöldségre és gyümölcsre (beleértve a banánt is), valamint az ezek termelésével, forgalmazásával,
exportjával és importjával foglalkozó, vagy bármely egyéb módon kezelő természetes és jogi személyekre, továbbá jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra kell alkalmazni.

2. § Az áru mindenkori birtokosa felel az áru minőségéért.

3. § (1) Az áru minimumkövetelményként nem lehet fogyasztásra, illetve az adott célra történő felhasználásra alkalmatlan.

(2) Az árunak meg kell felelnie a feltüntetett minőségi kategóriára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Előírás
hiányában minőségi kategóriára utalás nem tüntethető fel.

(3) Azon termékekre, amelyekre osztályba sorolási és részletes minőségi követelményeket közösségi rendeletek nem
tartalmaznak, kérelemre a nemzetközi előírások alkalmazhatóak.

4. § (1) A zöldség és gyümölcs ellenőrzés külön jogszabályokban meghatározott feladatait

a) a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (a továbbiakban: Állomás) zöldség-gyümölcs
minőségellenőrei,

b) a Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomáson működő Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési
Koordinációs Központ (a továbbiakban: Koordinációs Központ), és

c) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) élelmiszer minőségellenőrzést felügyelő
részlege

(a továbbiakban együtt: Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat) látja el.

(2) A termelőnél, feldolgozónál, az export-, az import- és az Európai Unión belüli, illetve hazai forgalomban az ellenőrzéseket
a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat azonos feltételrendszerben és azonos eljárási gyakorlattal végzi.

5. § (1) Az ellenőrzést az Állomással közszolgálati jogviszonyban álló zöldség-gyümölcs minőségellenőr (a továbbiakban:
ellenőr) végzi, aki szakirányú képzettséggel rendelkezik, valamint rendszeres továbbképzésben részesül, továbbá a zöldség és
gyümölcs ellenőrzéséhez szükséges érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkezik. Az ellenőr az Állomás illetékességi területén
kívül is jogosult vizsgálatok végzésére. Az ellenőrök cím- és telefonjegyzékét a minisztérium közleményben teszi közzé.

(2) A Koordinációs Központ:

a) meghatározza az ellenőrzési feladatokat, összehangolja és ellenőrzi az ellenőrök tevékenységét a feladatok egységes
ellátása céljából, ennek keretében a Koordinációs Központ vezetője az Állomásokon dolgozó ellenőrök felé közvetlen
intézkedésre jogosult,

b) vezetője elbírálja az ellenőr elsőfokú határozata elleni fellebbezést,

c) gondoskodik a műszaki, informatikai fejlesztésekről,

d) kidolgozza és közzéteszi az eljárás során használt nyomtatványokat,

e) kidolgozza és működteti a monitoring vizsgálatok térinformatikai feldolgozását,

f) figyelemmel kíséri a nemzetközi előírások változását és tájékoztatja a felügyeletet, előkészíti a nemzetközi találkozókat és
programokat,

g) szervezi az ellenőrök rendszeres továbbképzését,

h) közvetlen kapcsolatot létesít és tart fenn a külföldi ellenőrző szervezetekkel, az ellenőrzésekkel kapcsolatos



információcsere (nem-megfelelőségi visszajelzés) tekintetében,

i) nyilvántartásba veszi a külföldi kifogásokat, észrevételeket, és megteszi az ezekből származó szükséges intézkedéseket,

j) javaslatot tesz az export ellenőrzések gyakoriságára,

k) értékeli az import tételekkel és a külföldi bizonyítványokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatokat,

l) javaslatot tesz a vizsgálóhelyek kijelölésére,

m) feldolgozza és értékeli az ellenőrzés adatait és a tapasztalatokról éves jelentést készít,

n) az éves tapasztalatok alapján összeállítja a következő évi ellenőrzés ütemtervét, illetve az ellenőrzési célprogramokat,

o) meghatározza a zöldség-gyümölcs ellenőrzési adatbázis tartalmát, a bekerülés egységes feltételeit és gondoskodik a
frissítéséről,

p) kidolgozza a kockázatbecslésen alapuló ellenőrzési rendszert, irányítja annak működését, meghatározza az ellenőrzések
gyakoriságát és ellenőrzi a végrehajtását,

q) tevékenységével hozzájárul a hazai termelők és forgalmazók zöldség és gyümölcs minőséggel kapcsolatos ismereteinek
bővítéséhez,

r) együttműködés keretében adatot szolgáltat az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet által működtetett árfigyelési
rendszernek,

s) kapcsolatot tart a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatallal,

t) kapcsolatot tart a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal,

u) kapcsolatot tart a vámhatóságokkal, igény esetén megszervezi az ellenőrök részvételét közös ellenőrzési akciókban,

v) kidolgozza a minőségügyi rendszerek alkalmazásának kockázat csökkentésre ható értékelési szempontjait, irányítja a
felülvizsgálatot, és az eredményeket alkalmazza az ellenőrzések gyakoriságának meghatározásánál.

(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a minisztérium élelmiszer minőségellenőrzést felügyelő részlegén keresztül
irányítja a zöldség-gyümölcs ellenőrzést, és ellátja annak szakmai felügyeletét, melynek keretében:

a) érvényesíti a Koordinációs Központ irányításával a zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai koncepcióit,

b) jóváhagyja az éves ellenőrzés ütemtervét, gyakoriságát és az ellenőrzési célprogramokat,

c) jóváhagyja az éves jelentést,

d) szükség szerint intézkedik a külföldi kifogások kivizsgálásáról,

e) a nemzetközi előírások változása alapján kezdeményezi a szükséges jogszabályok megalkotását,

f) részt vesz a Koordinációs Központ bevonásával a nemzetközi szervezetek szakmai tevékenységében,

g) a Koordinációs Központ bevonásával kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,

h) érvényesíti az ellenőrök 1. számú melléklet szerinti arcképes hatósági igazolványát,

i) a Koordinációs Központ javaslata alapján a 2. számú melléklet feltételeinek megfelelő vizsgálóhelyeket kijelöli.

6. § (1) A zöldség és gyümölcs vizsgálata kiterjed a külön jogszabályokban foglalt tétel azonosság és az előírt
követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére.

(2) A zöldség és gyümölcs vizsgálata kiterjedhet a termék kezelési körülményeinek vizsgálatára is.

(3) Az ellenőrzött köteles a vizsgálat elvégzéséhez a szükséges, a 2. számú melléklet szerinti, és az ellenőr által igényelt
feltételeket biztosítani, a kívánt mintát bemutatni és a vizsgálandó tételekkel kapcsolatos információkat megadni. Az ellenőr
az áru minőségével kapcsolatos iratokba betekinthet, azok adatait ellenőrzés céljára felhasználhatja.

(4) Az ellenőr térítésmentesen laboratóriumi vizsgálat céljára is vehet mintát.

7. § (1) A friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs ellenőrzése érdekében az áru birtokosa köteles bejelenteni, mint
vizsgálati alapot:

a) a Magyarországról az Európai Unión valamely tagállamába (a továbbiakban: tagállam) (ki)szállításra kerülő, friss
fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,



b) a Magyarországra valamely tagállamból (be)szállításra kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,

c) tagállamokon kívüli országba (a továbbiakban: harmadik ország) kivitelre (a továbbiakban: export) kerülő, friss
fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,

d) a harmadik országból behozatalra (a továbbiakban: import) kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs
szállítmányt.

(2) Az eredeti célja szerint is ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs feldolgozásának igazolása és jelölésének
ellenőrzése érdekében az áru birtokosa köteles bejelenteni mint vizsgálati alapot:

a) az exportra kerülő, ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,

b) az importra kerülő, ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt.

8. § (1) A zöldség és gyümölcs szállítmányokat nyomtatványon vagy szóban, telefonon, telefaxon, a szállítmány indulása vagy
érkezése időpontját megelőző munkanapon 12.00 óráig kell bejelenteni, a szállítóeszközbe való berakodás, illetve az érkezési
célállomás helye szerint illetékes Állomás ellenőrénél. A vizsgálatra vonatkozó igény szóban vagy telefonon történő
bejelentése esetén a vizsgálatot igénylőnek még a bejelentés napján át kell adnia a 3. számú melléklet szerinti igénybejelentő
nyomtatványt. A rendszeres szállítmányok esetén a bejelentés rendje elektronikus úton is kialakítható.

(2) A bejelentett vizsgálati alap ellenőrzésének arányát a Koordinációs Központ határozza meg, és a változó közösségi
követelményeknek megfelelően az ellenőrzések arányát csökkentheti, a bejelentett vizsgálati alap és a felmerült problémák
aránya alapján, figyelembe véve a minőségügyi rendszerek alkalmazásának a hatását.

(3) A harmadik országokkal való kereskedelemben az export esetében teljes egészében, míg import esetében az Európai Unió
által elismert országok kivételével, a tételes minőségellenőrzés 100%-ban kötelező. Az ellenőr köteles a vizsgálatot a
helyszínen a berakodást és a szállítást nem akadályozó időpontban elvégezni. A vizsgálati igények torlódása esetén az ellenőr
határozza meg a vizsgálatok sorrendjét és időpontját. Az ellenőr akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről,
szükség szerint a Koordinációs Központ bevonásával.

(4) A nem vizsgálatköteles, országon belüli szállítmány vizsgálata is igényelhető.

(5) Nem kell feldolgozási bizonyítvány azon termékekre, amelyek nyilvánvalóan nem alkalmasak friss fogyasztásra, például a
hordóban vagy tartálykocsiban szállított, hámozott, mélyhűtött, darabolt vagy szeletelt zöldségre és gyümölcsre.

9. § (1) A zöldséget és gyümölcsöt bármely módon kezelőről az Állomás ellenőre a hatóságoktól tájékoztatást kérhet, és az
alapján veszi fel a belföldi kockázatbecslésen alapuló ellenőrzés adatbázisába, vagy maga a kezelő kezdeményezheti a
nyilvántartásba vételét.

(2) Az ellenőrzés az áru birtokosának a vizsgálati alap kötelező bejelentésével indul vagy az adatbázisból kockázatbecslés
alapján kiválasztva történik.

(3) Az ellenőrzés és a vizsgálat külön jogszabályban meghatározott díját a bejelentő viseli. A vizsgálati díj befizetését az
Állomás a bizonyítvány kiadásának feltételéül szabhatja. Nagy gyakoriságú, rendszeres vizsgálat esetén az Állomás a
vizsgálatot igénylővel külön elszámolási rendben is megállapodhat.

(4) Az adatbázisból kockázatbecslés alapján történő kiválasztás esetén az ellenőrzési és vizsgálati díj csak nem megfelelőség
esetében, a külön jogszabály szerinti minőségvédelmi bírság egyidejű kiszabása esetén számolható fel.

10. § A bejelentési kötelezettség vagy a feldolgozási bizonyítvány igénylésének elmulasztása vagy a minőségellenőrzés egyéb
módon történő akadályoztatása esetén az áru birtokosával szemben a legnagyobb ellenőrzési gyakoriságot kell alkalmazni.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló
62/2000. (IX. 15.) FVM rendelet és az azt módosító 85/2003. (VII. 24.) FVM rendelet 1-7. §-a és melléklete.

12. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről,

b) a Tanács 1996. október 28-i 2201/96/EK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös
szervezéséről,

c) a Bizottság 2001. június 12-i 1148/2001/EK rendelete a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási
előírásoknak való megfelelési ellenőrzésekről.

1. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez



Zöldség-gyümölcs minőségellenőri hatósági igazolvány

I. 
Az igazolvány 1. (külső) oldala 

zöldség-gyümölcs minőségellenőri

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

II. 
Az igazolvány 2. (belső) oldala

BÉLYEGZŐ SORSZÁM: ....................................................

fénykép helye

................................................

aláírás

Név: 
............................................................................................

Munkahely: ................................................................................

III. 
Az igazolvány 3. (belső) oldala

ÉRVÉNYES: ................................................-ig

Az ellenőr a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. §-a alapján jogosult az export, import
és belföldi forgalomba kerülő zöldség és gyümölcs ellenőrzésére, külön jogszabályokban meghatározottak szerinti
vizsgálatára, a szükséges intézkedések megtételére, és a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM
rendelet 6. §-a szerinti mintavételre.

Az ellenőrzött köteles az ellenőrzéshez szükséges információkat megadni, és a feltételeket biztosítani.

Budapest, ............................ év ...................................... hó ............... nap

P. H.

................................................

aláírás

2. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez

A gyümölcs és zöldség megfelelőségi vizsgálat elvégzésének helyére vonatkozó követelmények

1. Általános követelmények

1.1. A hely feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak.

1.2. A vizsgálatot igénylőnek az árut rendelkezésre kell bocsátania a vizsgálat elvégzéséhez.

2. A vizsgálat körülményei

2.1. Fedett, eső ellen védett, illetve fagymentes (fűthető) helyiség, rossz időjárás esetén.

2.2. A közlekedő úttól egyértelműen elhatárolt ellenőrző felület, ahol az ellenőrzendő csomagolási egységek/megrakott
paletták az áruval rendelkező által vizsgálatra rendelkezésre bocsáthatók.

2.3. Szállítóeszközben levő áru vizsgálata esetén rampa, a szállítóeszköz legalább részbeni kirakásának lehetővé tételére.

2.4. Üzemképes villástargonca, melyet vagy a szolgáltató vagy a vizsgálatot igénylő működtet.

2.5. Az élelmiszerek ellenőrzésére alkalmas ellenőrző asztal, illetve ellenőrző felület.

2.6. A vizsgálat helyének elegendő megvilágítása (nappali fényt megközelítő fénnyel).



2.7. Az áru megtekintési, mintavételi helyének elegendő megvilágítása.

2.8. Felület a lerakott csomagolási egységek, illetve paletta rakatok átmeneti tárolására.

2.9. A vizsgált, szétdarabolt áru elkülönített elhelyezésére lehetőség.

3. Egyéb követelmények

3.1. Lehetőség iroda (íróasztal, telefon, fax, írógép, számítógép) használatára.

3.2. A vizsgálathoz:

a) hitelesített mérleg,

b) kézi gyümölcsfacsaró,

c) a létartalom méréséhez pohár, tölcsér, szűrőgéz

d) kézi refraktométer.

3.3. Vezetékes ivóvíz és kézmosó.

4. Import vizsgálat feltételei

Az 1-3. pontokban foglaltakon túlmenően kijelölésre csak vámkezelést biztosító hely kerülhet. Jelentős forgalmat bonyolító
helyeken (pl. nagybani piac) állandó irodahelyiség biztosítása is szükséges, ingyenes helyiséghasználati joggal.

3. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez

Vizsgálati igénybejelentő nyomtatvány mintája

IGÉNYBEJELENTÉS zöldség-gyümölcs vizsgálatára a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 7. §-ában foglalt vizsgálati alapok
szerint

1. A vizsgálatot igénylő (bejelentő):

Neve: ........................................................................................................................................

Címe: ........................................................................................................................................

Tel./fax./e-mail: ........................................................................................................................

2. Címzett:

Neve: ......................... Megyei/Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás

Címe: ........................................................................................................................................

3. Bejelentés tárgya:

a) friss fogyasztásra szánt zöldség-gyümölcs:

1. az Európai Unión belüli forgalom keretében:

(ki)szállításra
(be)szállításra

2. harmadik országokkal folytatott kereskedelemben:

exportra
importra

b) eredeti célja szerint is ipari célra szánt:

1. harmadik országokkal folytatott kereskedelemben:

exportra
importra kerülő



Göngyöleg 
(darabszám és típus) 
vagy ömlesztve

A termék megnevezése 
(fajta, ha az előírás tartalmazza) 
Jelölt minőségi osztály, vagy ipari feldolgozásra szánt termék 
Teljes tömeg kg-ban (bruttó/nettó) 

Szállítmány.

4. Szállítóeszköz (típusa, rendszáma): .........................................................................................

5. Az áru azonosítására vonatkozó kísérő okmány, száma: ........................................................

6. Árufeladó/importőr

Neve: ........................................................................................................................................

Címe: .........................................................................................................................................

7. Származási ország (árubeszerzés helye/ország): ......................................................................

8. Rendeltetési ország: .................................................................................................................

9. A kért vizsgálat (árufeladás/érkezés) időpontja (nap, várható óra): .......................................

10. A kért vizsgálat helye: ...........................................................................................................

11. A vizsgálat iránti igényt az ellenőrnek telefonon is jeleztem: ...............................................

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálat díját a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 9. §-a alapján a vizsgálatot igénylő (bejelentő)
viseli.

Kelt: ............................ év ...................................... hó ............... nap

P. H.

....................................................................... 
a vizsgálatot igénylő (bejelentő) aláírása

Az ellenőr megállapítása:

kötelező vizsgálat
az előírt ellenőrzöttségi arány által megkövetelt vizsgálat
az előírt ellenőrzöttségi arány miatt nem szükséges a vizsgálat

Kelt: ............................ év ...................................... hó ............... nap

P. H.

....................................................................... 
az ellenőr aláírása

 

A DIÓ ÁRUVÁ KÉSZÍTÉSE
Vázlat: 
A dió áruértéke 
Tárolás 
Héjas értékesítés 
Törés 
Válogatás 



Csomagolás 
A dióbél tárolása és további feldolgozás

Mottó: 
„A dió különösen alkalmas a kereskedésre és haszontermelésre, 
mert jól eláll és könnyen kiállja a szállítás kellemetlenségeit.” 
(Baltet Károly, 1885)

Hogy a diósgazda diójából áru legyen, azt ki kell készíteni. Olyanra, hogy a vevő megvegye. Itthon is, külföldön is ezt a
tevékenységet többnyire nem a diótermesztők vállalják fel, - tisztelet a kivételnek, - hanem diófeldolgozók, diókereskedők,
akikről már nem tudok olyan lelkesen beszélni, mint az imént a diófatulajdonos kollégákról.

Lássuk, ők mit csinálnak, de nézzük úgy, hogy ezt mi, egyszerű parasztok is meg tudnánk csinálni. És ne riadjunk vissza, ha
rákényszerülünk, hogy ezt a tevékenységet is felvállaljuk.  

A dió áruértéke

Elméleti, diónemesítői szempontból fogalmazták meg a dió áruértékeként a következő
szempontokat, amelyeknek egy diófajtának meg kell felelnie, ahhoz, hogy magas
áruértékű diónak tekinthessük.

30-32 mm-nél nagyobb átmérőjű termés
Gömbölyded vagy szép tojásdad alak
Legömbölyített karimájú, egyenletesen sima csonthéj, amely kemény, de vékony és
könnyű töretű, géppel is jól törhető
A héj belsejének simasága, benyúló dudorok és lécek nélkül
A termés 50%-át meghaladó mag–bél arány
A semleges ízű magbélhéj finom, hártyaszerű
A halványbarna magbél kellemes ízű, jó zamatú és nagy olajtartalmú
A dióbél teltségét és egyéb jellemzőit tartós tárolás alatt is jól megőrzi.

Ezek a maximalista követelmények, aminek talán egyedül a Milotai 10-es fajta felel meg, és talán még a Tiszacsécsi 83-as.
Bár az újabb keresztezett fajták még gyakorlati, termesztői kipróbálás alatt állnak.

A többi diófajta ezeknek a követelményeknek nem felel meg. Mégis eladják mindet, piacra talál mind. Úgy is
fogalmazhatunk, hogy a - hazai és nyugateurópai - vevők nem ismerik a legszebb hazai diófajtákat, megveszik a többi diót is.
Vagyis a kereskedelmi szokvány, gyakorlat nem támaszt ilyen szigorú követelményeket, még az első osztályú dió esetében se.

De azért nem árt, ha ismerjük a maximalista követelményt, árutermelő munkánk során erre kell törekednünk.

Néhány francia és két amerikai fajta áruértéke: dióméret, bélarány, extra bél aránya, törmelék aránya. 

 

Tárolás



A 8 % víztartalomig leszárított dió gyakorlatilag egy évig károsodás, ízromlás, avasodás
nélkül tárolható. Fagyasztva pedig évekig.

A héjas dió tárolására az ideális körülményeket a hűtőház nyújtja. 5-10 C°-on, 60 %-os
relatív páratartalmon, szellős konténerekben.

Persze, a hűtött tárolás drága. Még a legfejlettebb diótermelő vidéken, Kaliforniában is
környezeti levegőn tárolják a diót, betonpadozatos gabonatárolóban. Ömlesztetten.

Ömlesztett tároláshoz nem kell konténer, rekesz, vagy zsák. Így a tárolótér jobban
kihasználható, de a későbbi munkákhoz legtöbbször mégis tárolóedényzetbe kell szedni,
ami munka és költség.

Ismerek olyan diófelvásárlót, aki a felvásárolt diót egyszerűen a teherautó platóján tárolja
ömlesztetten, diótörésig. A ponyvát napközben felnyitja, a dió szellőzik, és ha nem elég
száraz, szárad is.

A szabadban végzett ömlesztett tároláshoz nem elég száraz az őszi éghajlatunk. De olyan arid éghajlat alatt, mint például
Kelet-Törökországé, egyszerűen az udvarra is leöntik a diót, úgy is eláll. 

Egy horvátországi felvétel a dió tárolásáról: 



A zsákos dió többszörösen egymásra rakott raklap-egységrakományok formájában is tárolható: 

 

A kistermelő diósgazdának nemcsak a diótermése kisebb, a diótárolási problémája is. 



Jaj, most veszem észre, tisztelt egydiófás (vagy hétszilvafás? - nem tudom pontosan) Kollégám, hogy Önre nem gondoltam.
Csak a diótermelő nagyüzemre.

Ön hol tárolja héjas dióját? Ha még nincs rá elgondolása, megfontolásra ajánlom francia parasztok példáját, és varrjon
diószsákot. Ugyanilyent, mint a képen van, ugyanilyen szándékos helyesírási hibával.

Attól lesz falusias. Vagy tanyasias, nem tudom pontosan. 

 

Héjas értékesítés

Mottó: 
"Eine einzige Nuss rappelt nicht im Sack." 
(Egyetlen dió nem csörög a zsákban. - német közmondás)

Dióérétékesítéskor héjas dió fogalmán a száraz, szép héjas diót szoktuk érteni. Az árak erre vonatkoznak. Ezért vigyázzunk,
a kellően le nem szárított, megfelelően ki nem válogatott héjas dió kereskedelmét ne értsük ide, mert az tévútra vezethet, ha
az árakat hasonlítjuk össze.

Ez a dió héjas ugyan, el is adták, de nem száraz, és válogatatlan. Nézzük a fekete szemeket benne. Szárítani, válogatni kell. 



A diószárítással már foglalkoztunk, nézzük a válogatást.

A héjas dió válogatásának gépesítését Amerikában, Kaliforniában vezették be először. Archív felvétel következik 1930-ból, a
világgazdasági válság idejéből. A felvétel tanulsága, hogy a gazdasági válságot műszaki fejlesztéssel lehet túlélni. Mert így a
piacon maradhatunk, ha a konkurencia tönkremegy is. 

A következő kaliforniai kép jelen időben mutatja ugyanazt a munkát, a dióválogatást. A technika ugyanaz. Ennek is van
tanulsága. Ha nem kell, nem kell fejleszteni, jó a 75 évvel ez előtti technika is. 



Héjas dió válogatás előtt egy hazai üzemben: 

Dióválogatás 2010-ben Chilében: 



A héjas diót először minőség szerint kell válogatni, ki kell szedni belőle a törött, a férges, vagy bármilyen más szempont
szerint nem megfelelő szemeket, majd a kereskedő igénye szerint méretre kell válogatni.

Vagy fordítva. Előbb gépi úton méretre válogatni a szárított héjas diót, majd futószalagos kézi válogatást végezni.
Lengyeltótiban ez a sorrend. A válogatógép fölső részén történik a gépi osztályozás, és a középen lejövő szortiment kerül a -
képen nem látható - hosszában három részre osztott futószalagra. A kétoldalt álló válogatószemélyzet a szalag középső
részére dobja az árunak nem megfelelő szemeket. 

Egy nagyobb méretű, kb. 10 m hosszú diókalibráló henger üzemel Karádon. Előnye, hogy egy menetben válogat hat
méretosztályra. A szakaszok egyenként bő 1 m hosszúak, a gép magassága 4 m.

A minőség szerinti válogatást nagyobb üzemekben futószalagon szokták végezni.
Baloldalt egy régi kaliforniai felvétel látható. 1965-ben még Kaliforniában is az
egyszerű, futószalagos kézi válogatást alkalmazták. Jobbra pedig jelenleg
kapható, francia gyártású dióválogató szalag, diós kisüzemeknek.

A héjas dió méretét háromféleképpen értékelhetjük: a dió átmérője, térfogata
vagy súlya alapján.



Balra is látható egy diómérési módszer, de az nem komoly. Így nem
mér senki, a dió körmérete nem használatos.

Jelenleg a kereskedelem az átmérő szerinti méretet alkalmazza, de
az sem fejezi ki a dió valóságos nagyságát. Nagyobb, első osztályú
méretnek a 32 mm fölötti diót tekintik. De a legalább 30 mm-es
diót is nyugodtan eladhatjuk első osztályúként, mert az is nagyon

szép. Franciaországban 28 mm-nél kezdődik az első osztályú dió, pedig ők a dió
minőségével túlzott követelményeket támasztanak.

Ha nincs dióosztályozó gépünk vagy legalább rostánk, kielégítő megoldás, ha a legkisebb
szemeket szedjük csak ki. Természetesen, ez a javaslat csak a hazai hivatalosan elismert
nemesítésű diókra vonatkozik. A magyar dió szebb az elmisztifikált francia diónál.

A dió mérete nagyban függ alakjától, a csúcsi rész és a karima alakjától.

Héjas dió válogatása futószalagon és hengersoros válogatón:

 

A héjas dió méret szerinti osztályozása gépi úton:

 

 



A dió méret szerinti kalibrálására Kaliforniában is az imént Lengyeltótiban látott válogatógéphez egészen hasonló
berendezést használnak. (Ezek a kaliforniaiak biztosan láttak valamit, amikor Lengyeltótiban jártak.) De náluk más a
sorrend, először kidobják kézzel a rossz szemeket, és a kalibrálóról konténerekbe ürül a készáru. 

A kaliforniai forgóhengeres diókalibrálóhoz igen hasonló, bár kisebb méretű kalibrálóhengeres gépet gyártanak Kievben is.
Jó 5 m hosszú, több, mint 2 m magas, kb. 1 m széles az NRS-4 nevű gép. Sorrendben 20, 25, 30 és 40 mm-esek a hengerpalást
furatai. A diót laposvas-borda hajtja előre. A gép óránkénti átbocsátó képessége 350 kg. A gép képe: 

 

Diókalibrálás egy francia nagyüzemben: 



És Chilében, ahol az osztályozóhengerről lejött diót 25 kg-ra egalizált zsákokba töltik. 

Különböző alakú diók nagysága a térfogat alapján mérhető össze. A legkedvezőbb a 22-26 cm 3 nagyságú. A 26 cm 3-en felüli
diók esetében a nagyság általában már a bél mennyiségének és minőségének rovására növekszik, s ezt a hozzáértő
fogyasztók is így értékelik, tehát a 26 cm 3-en felüli diók piacossága csökken. A 26 cm 3-en felüli diók másik hátrányos
tulajdonsága még, hogy a héjfelület alakulása is romlik, általános a dudoros és rücskös felület. Természetesen kivételek
vannak.

A harmadik méretmeghatározó tulajdonság a diógyümölcs súlya. Ez a különböző
dióváltozatok esetében 5-19 g közötti lehet. A súlyosabb dió általában értékesebb.

A héjas értékesítésnél kialakult az az elítélendő szokás, hogy a héjas diót fehéríteni kell.
A kereskedők így igénylik, mert a vásárlóknak így tetszik, főleg Nyugat-Európában. A
fehérítés kénnel történhet, ezt a németek "Schwefelbad"-nak mondják.

Fehérített dió: 



Amikor elkészítettük az eladásra szánt héjas diót, készítsünk gusztusos mintacsomagokat, hogy a kedves vevőnek legyen
ingere héjas diót vásárolni. 

A kereskedői igény szerint raschel zsákba mért 10 kg dió, vagy papírzsákos dió, ha a tisztelt vevő úgy igényli: 



 

10 kg-ra egalizált zsákos dió, szállításra várván:

 



A héjas dióként értékesíteni kívánt tételeket a vevő igénye szerint csomagoljuk nagyobb zsákba vagy kisebb, egalizált
műanyaghálóba, ami a fogyasztó számára már vásárlási egységcsomagot képez. Ez utóbbi esetben a csomagolóanyag színét
és anyagát úgy válasszuk meg, hogy a szép magyar dió minősége minél jobban látszódjon. Szerintem a dió a fehér raschel-
hálóban mutat a legjobban, vagy a most látott sárgában. De ha ilyen világos színűt éppen nem kapnánk, nézzük meg, a piros
se csúnya. 

 

Az egységcsomagok kialakításánál alapul vehetjük a franciák kereskedelmi szokványait. Félkilós és 1 kg-os egységet



zacskóba készítenek, 5 kg-osat necchálóba, 10 kg-osat kartondobozba, 25 kg-osat zsákba. 

   

Úgy látszik, minden csomagolási módot a kereskedő igénye ír elő. Nekünk könnyű a dolgunk, csak alkalmazkodnunk kell,
gondolkoznunk nem. 40 kg-ra egalizált zsákos dió Koreában, a zsákok közé rejtett zsákocskák biztosan a kereskedő
megvesztegetésére szolgálnak, hazaviheti, nem kell egy nagy zsákot felbontania, ha diót akar enni: 

Diókínálat rekeszben: 

Automata gép tölti a hullámkarton rekeszeket egy nagy francia diófeldolgozó üzemben: 



Amerikában is így csomagolnak.

Az egyik legnagyobb (lehet, hogy a legnagyobb) amerikai dióexportőr cég, a Diamond egy sor európai országban jelen van
héjas diójával. Félkilós, egy kilós celofánzacskós, szépen kiszerelt árut kínál.

Az alábbi kép olaszországi, római hipermarketben készült, a kínált amerikai dió (fajtájára nézve Hartley) igazán nagyon jól
mutat az ízléses csomagolásban. 

Most már, hogy mint termelők teljes mértékben eleget tettünk a leendő vevők igényeinek, joggal merül fel bennünk a kérdés,
hogy mennyiért tudjuk diónkat értékesíteni.

Nem új a kérdés. A termelő szeretne jó árat kapni érte, de azt nem engedik. Volt idő, amikor hatóságilag szabták meg a héjas
dió árát. Nem csak a kommunizmus építése idején!

Például 1941-ben, amikor a hatóság intézkedését így dobolta ki a szeghalmi kisbíró: "Nagy Józsefné sz. Tóth Zsuzsanna
szeghalmi lakost azért, mert héjas dióját a megengedett áron felül árusította, csendőri felügyelet alá helyezem."

Ma sincs ez másként, nagyon alacsony árat vár el a fogyasztó a termékeinkért. Magyarországon a vevő
ahhoz van szokva, hogy a dió csak lehull a fáról, és össze kell szedni. És arról is tudnunk kell, hogy
Amerikában teljes gépesítéssel, magas hozamokkal olyan olcsón tudják termelni a diót, hogy Európában
se drágább a héjas diójuk - a mi pénzünkre átszámítva - 250 Ft-nál. Ha német exportra termelünk,
tudjunk róla, hogy a legnagyobb exportőr, a Garten Kft az elmúlt években 200 Ft/kg körüli áron vásárolta
fel a szép héjas diót, és csak mostanában emelkedik a felvásárlási ár.

Mihez hasonlítsuk a héjas dió termelői árát? Mi ér többet, 1 kg dió vagy 2 gombóc fagylalt?



Ugyanakkor az egyik hazai hipermarketben 800 Ft/kg volt a héjas dió fogyasztói ára. És még csak nem is volt szép.

No, ha mindezeket tudjuk, nézzük meg egy német zöldségkereskedő árcéduláját. 

Ez - ugyancsak forintra átszámolva - meghaladja a 2500 Ft-ot. Nekünk viselnünk kell a telepítés,
sok éves ápolás költségét is, és jó, ha a tizedét megkapjuk érte. Így tessék kalkulálni.

Ha pedig egy holland fogyasztói piacon nézünk körül, 5 euróért kínálják a jobboldali képen
látható diót. Az alanti kép pedig 5,50 eurós árú héjas diót mutat. Pedig nem is szép. 

Vagy nézzük az említett római hipermarketet, ahol 1 kg héjas amerikai diót 5,5 euróért, 1 kg olasz diót 6 euróért lehetett
megvenni. A mi termelői árunk 1 euro alatt van. 



Egy másik olasz hipermarketben már olcsóbb a héjas kaliforniai dió: 5 euro. 

A kínai dió - igaz, nem a legjobb minőségű, és messze van - versenytárs lehet. Jelenleg Kínában hajóra rakva 1,25 dollárért
(kb. 250 Ft-ért, kb. 1 euróért) ilyen héjas diót kínálnak: 



De addig, amíg nem érkezik meg a kínai diót szállító hajó, nyugodtan követhetjük egy francia diósgazda példáját, aki 1 kg
héjas diót 4,22 euróért kínál. 

Héjas dió a piacon: 

Csak az a baj, hogy vevő nincs.

Héjas dió termelői értékesítése háztól: 



 

 

Törés

Mottó: 
"Vak dióként dióban zárva lenni 
s törésre várni beh megundorodtam." 
(Babits Mihály: A lírikus epilógja)

Mottó: 
"A nagy diófa alatt kerek malomkő asztal, mellette csepp kis leány. 
Tördösgeti a diót…" 
(Kós Károly)

Az árudió nagyobb része ma is kézi törés után, dióbélként kerül
piacra. Ma már a csepp kis leányokat nem lehet dió-
tördösgetésre rávenni, ezért keresnünk kell a gépi törhetőség
lehetőségeit.

Mert a malomkő asztal még megvan a dióskert szélében, de csepp
kis leányt már nem találunk mellette. 



„Asztali dió”-nak a szerszám nélkül, kézzel törhető diót nevezik. Dehát a diótermesztők árudiója többségében nem ilyen, azt a
termesztőnek vagy a feldolgozónak kell megtörnie.

A dió törhetősége fajtától függő tulajdonság. A törhetőség fogalmával akarjuk jelezni, hogy a dió milyen arányban ad a
tisztítás során töretlen, ép feles dióbelet, illetve a feles dióbél mellett milyen arányban nyerhetők ki a fél bél mellett negyedek,
kisebb béldarabok. A törhetőség a diónál nagyon fontos, mert ez határozza meg a dióbél értékét.

A törhetőség (és a szállíthatóság, továbbá a bélarány) szempontjából fontos a csonthéj vastagsága, ami 0,6-2,2 mm között
szokott lenni. A legkívánatosabb a vékony, de kemény héj, ami ütésre pattanva reped, s így a belet nem sérti. A hazai
diófajták héjvastagsága 1-2 mm között szokott lenni, de természetesen nincs két egyforma dió, és a héj vastagságát,
keménységét az időjárás is befolyásolja.

A dió gépi törhetőségére a dió alakjából következtethetünk. A gömbölyded alakú, bármely oldalán törve egyformán jól törő
típus a legkedvezőbb a gépi törhetőség szempontjából, ez adja a legmagasabb arányú ép belet.

A törés, válogatás szempontjából fontos a héj bélrekeszeinek anyaga. Igen rossznak kell minősíteni az olyan diókat, amelyek
bélrekesze csontos, kemény, sőt, esetleg a héj belső falán is vannak kemény rekeszek. Az ilyen diót hívják kődiónak vagy
kulcsos diónak. Az ilyen dió belét nem lehet épen kinyerni.

Hogy abszolút értékben mekkora erő kell a diótöréshez, korábban, egy amerikai összehasonlító vizsgálatra alapozva 15 kg-
ban adtam meg. Azóta már pontosabb ismeretekkel is rendelkezünk, német diákok közreadott publikációja alapján. Persze, a
vizsgálat egy bizonyos, előzetesen nem meghatározott diótípusra vonatkozott. Mivel a diótermés ebből a szempontból igen
nagy eltéréseket mutat a kődiótól a papírhéjúig, nem is az abszolút számok az érdekesek, hanem a tapasztalatok. 

Egy dió feltöréséhez a mért szélső értékek szerint 10-130 kg erő kell. Erős a gyanúm, hogy nem egy elismert, ismert diófajta
diói kerültek vizsgálat alá, hanem vegyes, kemény magoncdiók.

Lényeges különbséget tapasztalunk attól függően, hogy milyen irányból hat az erő a dióra. Legkönnyebb a csúcsa felől
megtörni, amihez átlagosan 309 N (31 kg) kellett. Oldalról, a karimát nyomva az erőigény 406 N (41 kg) volt.

Ebben a két irányban a vizsgálat során semmilyen összefüggést nem lehetett felfedezni a dió mérete, súlya és a szükséges erő
nagysága között. A harmadik irányból, vagyis oldalról, a lapra mért nyomással viszont egyenesvonalú összefüggés adódott.



Minél nagyobb, minél nehezebb a dió, annál nagyobb erő kellett a feltöréséhez, átlagosan 929 N (94 kg), ami a 10 g súlyt
éppen meghaladó diónál volt szükséges. 

Az eredmény érthető is. Oldalirányú nyomásra a karima "abroncsa" fogja össze a diót, minél fejlettebb egy dió, annál
erősebben. Míg ha az erő közvetlenül - a csúcsnál vagy oldalt - a karimát éri, ott roppan össze leghamarabb. A csúcsán
gyengébb, mint oldalt.

A mérés képei mindhárom irányból: 

 

A képek alapján egy másik, az eredmény számértékeit felfelé befolyásoló tényezőre is rájöhetünk. Látjuk, a törőkar - hogy
megfogja a diót - kissé be van vágva, emiatt a dióra nem egy ponton hat az erő. Ha több ponton akarjuk egyszerre
megroppantani, nagyobb erőre van szükségünk. Ezért a vizsgálati eredmény átlagos számértékei nagyobbak a vártnál.

Tisztelt fizikatanár Kollégám, nem kellene a fenti vizsgálatot a hibák kiszűrése után idehaza is lefolytatni, a középfokú
természettudományos képzés fellendítése céljából? Tisztelt biológiatanár Kollégánkkal közösen? A hazai ismert diófajtákkal,
amelyek jó törhetőségére büszkék vagyunk? Az eredményt kérem, tudassák velem is, hogy a Képeskönyv egy későbbi
változatában helyet kapjon.

Eddig tartott a kötelező elmélet, következhet a gyakorlat.

KÉZI DIÓTÖRÉS

A kézi diótörés, válogatás a diótermesztés legmunkaigényesebb, legköltségesebb művelete. Talán már nem is tartozik a
diótermesztéshez, hanem élelmiszeripari tevékenységnek kellene tekintenünk. Persze, attól függ, a héjas diót el tudjuk-e adni,
akkor az a végtermék. Ha csak a dióbélre van kereslet, kénytelenek vagyunk töretni a diót.

Így volt ez régebben is. Diótörés, válogatás archív fotókon, Franciaországból: 



Az üzemi méretű kézi diótörést is rendszerint kalapáccsal végzik, mint az otthoni, háztartási célú törést. A gumi- vagy
műanyagfejű kalapácsokkal szívesebben dolgoznak, mint a vaskalapáccsal. 



A hazai kisebb diótermelők szempontjából rendkívül fontos lenne, ha nem túl drága törő és válogató gépet lehetne beszerezni.
Külön törőgépnek válogatás nélkül nem sok értelme van, mert a törés csak mintegy harmadannyi idő, mint a válogatás.

A törés, válogatás kézi munkája igen lassú, és ezért drága. Egy dolgozó egy nap 30 kg héjas diót tud megtörni, vagy 10 kg
dióbél válogatásával képes végezni. Ezért a diótermelők körében már igen régi az igény a törőgépekre.

Ha tehát nincs a diósgazdának diótörő gépe, kézzel kell törnie a diót. Ha győzi. Többségében nem győzi, ezért a törésre és az
azt követő válogatásra dolgozókat kell megfizetnie. Ithon is, külföldön is. Lehetőleg olyanokat, akik nemcsak megfizethetők,
hanem emellett még jól is dolgoznak. Na, ez nagyon nehéz.

Kézi diótörés Argentina fő diótermő vidékén, Famatina tartományban. Tessék megfigyelni, a tört és a még töretlen dió
keveredik. 

Kézi diótörés reklámfelvétele egy moldáv feldolgozóüzemben: 



Kezdetben a diósgazda gyakorlatlan. Amikor az első nagyobb termés bejön a dióskertjéből, nem tudja, mennyit fizessen a
dolgozóknak azért, hogy a munka is el legyen végezve, de ne is fizessen rá. Irányszám lehet számunkra, hogy egy francia
újságcikk szerint Franciaország diótermő vidékein 1 kg megtört, válogatott dióbélért 1 euro a kialakult bérszint. Már csak
hazai bérszintre kell átszámolnunk, és megvan a reális összeg. 

 

Kézzel tört dió, válogatásra várva: 

Erdélyben, a kárpát-medencei diótermesztés fellegvárában a híresen találékony székelyek nem a gépesítésen, hanem a kézi
diótörés hatékonyságának növelésén gondolkoztak el. Ki is fejlesztettek olyan, fából készült kézi diótörő szerszámot, amely a
kétkarú emelő elve alapján működik. A rövidebb kar két, széles pofából áll, amelyek egymás felé közelítenek, a hosszabb
karok nyomására. A két pofa belülről kimélyített. Az alsóba 4 db dió fér el, a diók a felső pofa rászorulásakor úgy
helyezkednek el, hogy mindegyiket azonos erővel roppantsa a felső pofa. Dióroppantó volt a neve ennek a székely



szerszámnak. Bemutatni, sajnos, nem tudom, képem nincs róla.

Ugyanilyen szellemes ez a koreai megoldás. Egy fogó szárait hosszabbították meg. Az alsó szár fixen le van hegesztve, a
felsővel finoman lehet szabályozni a roppantóerőt. 

DIÓTÖRŐ GÉPEK ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Idehaza az Erdészeti Tudományos Intézetben konstruáltak 10-20 éve diótörő gépet, de abból ma már a prototípus sincs meg.
Kár, mert megbízható hírek szerint 30 kg-ot tört meg óránként. Ma már nem lelhető fel a gép, mert a gyártási jogát eladták,
és a jogtulajdonos nem gyártja. Ma már azt se tudni, az ki.

Tisztelt diótörő Kollégám, a magyarok találékonyságára, újító képességére kering egy legenda hazánkban, amit már elég sok
változatban hallottam. A téma: Hogyan szerkesszünk diótörő gépet?

A legenda szerint a diótörés gépesítésének megoldására összeült egy csapat, ötletrohamozásra (brain-storming). Azt is
mondják, ez a csapat a miskolci egyetemen ült össze, egy másik variáció szerint pedig Szerencsen, a csokoládégyárban. A
győztes megoldás szakított a dió hagyományos, roppantásos törésével, ehelyett lukat fúrt a dióba, és egy változat szerint
sűrített levegővel, más változat szerint belobbantott gázzal robbantotta le a dióhéjat a bélről, ezzel épségben maradt meg a
dióbél.

Állítólag ki is próbálták, és üzemelt is egy ilyen gép. Hát, igen, a magyar fantázia! Fantázia, az van, de megoldás nincs.

De ha tisztelt Kollégám többet tud erről, sziveskedjen velem megosztani, hogy utánanézhessünk.

Addig pedig tovább törhetjük a fejünket, hogy milyen diótörő gépet szerezzünk be. Mennyivel nehezebb a helyzetünk, mint a
mandulatermesztőké! Nekik kínálnak törőgépet, például a képen láthatót, amelyben forgó hengerek törik a mandulát. 



Először én is ilyen elven működő diótörőt képzeltem el, de egy mandulatermesztő kolléga felvilágosított, hogy az ilyen gép
dióra nem jó. Csak mandulára. Állítólag.

Ugyancsak forgó hengeres mandulatörő gép ez is, hazai, péceli gyártmány, de a gyártó bevallása szerint is legfeljebb 2-3 mm
méretkülönbség lehet a törendő szemek között. Tehát valóban csak mandulára jó, mert a törésre szánt diót nem tudnánk
ilyen pontosan kalibrálni. (A 2 mm-enkénti diókalibrálás nagyüzemi technológia.) 

És most jöjjenek a létező diótörő gépek.

Muzeális értékű, kézi hajtású francia diótörő gép fényképe látható. A törést a két henger végzi, és alatta bizonyos
morzsolással is segítik a bél és a héj szétválását. A hasonló, hengeres törők lényege, hogy a két henger enyhén távolodik, és a
távolabbi végüknél a távolság állítható. A dió addig halad előre, amíg a méretének megfelelő nyílás-szélességet el nem éri, és
akkor törődik.

Elől a további tisztítást igénylő héjas bél jön ki, a maradék héjat pedig csiga kotorja hátra. A gép nem tesz lehetővé minőségi
dióbél kinyerést, inkább csak dióolajkészítési célra jó. 

Lábhajtásos francia diótörő szerkezet fényképe következik. Mozgáskoordinációt igényel, amikor a lábat lenyomjuk, a
kezünket ne tartsuk a kalapács alá! 



Itt pedig egy hazai barkács-megoldást mutatok. Szőlőprés mintájára készült gép, amelynél a törést két, egymás felé forgó
bordás henger végzi. A hengerek távolabb vannak egymástől, mint egy szőlőprésben, és távolságuk állítható. A gép
villanymotoros meghajtású, a fordulatszám lassítására két ékszíj szolgál.

Ez a gép egy egyhektáros dióbirtok termésének téli feldolgozását teszi lehetővé. Tulajdonosa, egy közel nyolcvan éves hölgy
kényelmesen eldolgozgat vele, téli elfoglaltsága a megroppantott diók kibelezése. 



Másik, barkács-szintű megoldás a kiselejtezett MTZ-sebességváltó fogaskerekeinek szembeállítása. Az egyik fogaskerék
meghajtott, a másik szabadon fut. A meghajtás kézi, a fogaskerekek távolsága durván állítható. El lehet vele dolgozgatni, a
kiskert termését nyugalmasan meg lehet törni. Itt éppen mogyorót törnek. 



Ugyanez a típus villanymotorral is meghajtható, és a kerekek is lehetnek más eredetűek, jelen esetben azt hiszem,
szőlőprésből származnak. 

Mogyorótörésre egy garatszűkítő fadarab behelyezésével állítható át. 



Házi szükségletre jó.

Hasonló gépet kisiparos is gyárt Gyöngyösön, nagyon olcsón. Ennek a képei következnek. Csak az egyik henger bordázott, a
sima henger távolsága milliméter-pontosan állítható. 



A gép árában méret szerinti előválogató is benne van, szintén nagyon olcsó kivitel. V-alakban álló két henger engedi át a
felöntött diót, a hengerek távolodása a tengely végének másik horonyba helyezésével változtatható. A cső műanyag, a
rátekert műanyagzsinórra villanyszerelésben használatos zsugorcsövet húztak. 



Persze, sokat lehetne rajta javítani. A lényeg az, hogy működik, és olcsó. Mandulára, mogyoróra, barackmagra is jó. A ház
körüli néhány diófa termésének megtörése nem gond többé.

Egy ilyen gyártmányú gép most eladó Debrecenben, de a gyöngyösi gyártás is folyamatos. 

 

Hazai gyártmányú lengőkaros diótörő gép fényképe következik. Kisüzemi gép. Falusi mesteremberektől lehet ilyent rendelni,
olcsón. A gépen ketten dolgozhatnak egyszerre, a diót kézzel helyezik a billenő karok végén lévő törőfejek alá, amelyek
ferdén vannak kiképezve, hogy - előválogatás nélkül - a különböző méretű diószemek folyamatos törése biztosított legyen. A
törőfej nem nyomja össze az ember ujját, mert a kar másik végén, a gép közepén levő henger emelkedése állítható.

A héj és a vele kevert dióbél a gép alá helyezhető ládába, edénybe hullik. 



Másik hazai törőgép, másik gyártótól, Fehérgyarmatról. Ez kisebb, de ez is kétszemélyes. Két személlyel 20 kg/óra a
teljesítménye, nagyobb szemű dióból. A házikerti vegyes dióból csak 10 kg/óra. Nem sok, de a gép nagyon olcsó. 

A diótörést vállaló kisgazdaságok helyzete Amerikában se könnyebb. Amerikában - a Kalifornián kívüli területeken - is
inkább a kisebb diótermelő gazdaságok keretében végzik a diótermesztést. Ott is gondot jelent a termelők számára a törés és
válogatás gépesítése. Gépet nem kínálnak számukra a mezőgépgyárak, csak jótanácsokat. A következő technológiát
javasolják.

A száraz diót méretre kell válogatni, és a nagyjából azonos méretűeket kell a törőgépre felönteni. Ha túl nagy a méretbeli
különbség a diószemek között, akkor a legnagyobbaknak a belét is összeroppantja a törő, a kisebbek pedig töretlenül esnek
át rajta. A törőgép mindenképpen nyomó-elven működjön, vagyis a dióra mért nagy ütés helyett kismértékben roppantsa meg
a dió héját. Például egy meghajtott forgó henger, ami szabályozható távolságban van az álló résztől vagy meg nem hajtott
hengertől.

A válogatás egy része egyszerű szívó vagy fújó ventillátoros megoldással elvégezhető gépi úton. Ahol a megtört dió lejön a
törőgépről, szabályozható erősségű légáramon esik át. A dióbél és a dióbelet tartalmazó héjrészek közül a könnyebb, törött
héjrészek kifújásra kerülnek, és a dióbél, valamint a béltől el nem vált héjrészek gyűjtőtartályba esnek. A légáram finoman
beszabályozható.

Az amerikai diótermelőknek a törő és válogató gép házilagos megtervezését és kivitelezését ajánlják. Akár egy
kemencefújtató használatával is.



Amerikai, Hunt féle törőgép: 

A kínai kisgépek olcsók, és állandóan rendelhetők. De mit tudnak? Az első állítólag 60 kg-ot óránként, a másikról nincs adat.



És milyen minőségűek? Talán Magyarországon is gyárthatnánk kínai minőséget, ha ismernénk a gépet.

Török diótörő gép: 

Ez a koreai gyártású törőgép láncra szerelt kanalakkal hordja fel a diót, és a törést egymás után, sorban elhelyezett,
dugattyúszerűen mozgó kalapácsok végzik. 



Ilyen a megtört diója: 



Argentin megoldás következik. Állítólag automata, állítólag jól működik, de nem látni, hogy hogyan.

Feltételezhető, hogy közel méretazonos diókra jó, mert úgy látom, a hét diót egyszerre roppantja. Ha tényleg automata, és a
gép rendezte sorba a hét diót, felötlik a kérdés, hogy hogyan tudta a gép a diókat úgy sorbarakni, hogy mindegyiknek a féldió
közepe essen előre, vagyis hogy törés után a bél feles maradjon. Ha kézzel rakták fel a diókat ilyen szépen, akkor nem
automata. 

Asztali diótörőgép ismertetése Svájcban egy szakmai bemutatón. A gép lehet, hogy francia, lehet, hogy német (Feucht), de a
hozzá kapcsolt héjkifúvó biztos, hogy francia, AMB gyártmány. 



A hazai diótörő üzemek számára jól használhatók a
francia törőgépek, amelyekből különböző
teljesítményűeket választhatunk. A bemutatottakat az
AMB Rousset cég gyártja, Beaulieu-ben. Műszakilag
jó, üzembiztos megoldások.

A legisebb, asztali, Micro nevű (jobbszélen) óránként
15-30 kg-ot tud, a háromsoros pedig 50-et, hazai
tapasztalat szerint. A háromsorosat magam is kipróbáltam,
tapasztalatom szerint 60 kg az óránkénti teljesítménye.

De kérdés, hazai dióbél-árak mellett ezek a gépek mit érnek, mert ugyan biztonsággal
roppantják a diót, de áruk a milliót meghaladja.

Ezek a gépek már a fejlettebb konstrukciói a francia gyárnak. Sikerült egy korábbi
konstrukciót is megnéznem. Működőképes ma is, csak elhatározás kérdése, hogy a
diótermesztő gazda mikor indítja be. Nagyon nagy gép, hat törőpofával. A teljesítményét
nem ismerem, de a kiszolgálását nehézkesnek tartom. A gép emelvényen áll, és fel kell hozzá vinni, felönteni a diót. Két képet
is készíthettem róla, de az a véleményem, hogy eljárt felette az idő. Ha diótörő gépet vásárolunk, javaslom, az újabb - hazai és
külföldi - típusok között keresgéljünk. 



Egy nagyobb teljesítményű, háromsoros francia diótörő gép képe
jobbra látható.

Ez a gép 60 kg/ó kapacitású, ami nem kevés, mert egy nap akár fél
tonna is megtörhető rajta. Egy személynek gyakorlatilag egész nap a
gép kiszolgálásával, a héjas dió hátulról történő felöntésével és a tört,
de válogatatlan dió rendszeres elszedésével kell foglalkoznia, ha nincs
a géphez válogatógép kapcsolva.

Ez a gép háromsoros működésű, vagyis három törőfeje van. A hátsó
tartályból három kanál egyszerre emel ki három szem diót, amit
egyszerre ejtenek a gép első felén lévő három kúposan szűkülő
roppantó-pofába, ahol a diók méretüknek megfelelően különböző
magasságban akadnak meg, így a következő ütemben végbemenő
roppantás a diószemek nagyságától függetlenül egyformán töri azokat. Nem kell a diót méret szerint előválogatni.

Ez a gép működésének elve. Az elv helyes, de azért, hogy hasonló elvű gépet magunk is szerkeszthessünk, nézzük meg kissé
közelebbről, mert az ördög a részletekben van.

A törőpofák két félpofából állnak, amelyek belülről kúposan szűkülők, kb. 28 cm hosszúak, felül 6 cm-es, alul 2 cm-nél
kisebb nyílással. Így a gyakorlatban előforduló legnagyobb és legkisebb méretű dióra egyaránt jó. (Ez az elmélet, de a
gyakorlatban a mogyoró-méretű diók átesnek a két félpofa között, ezért hozzávetőleges előválogatást igényel a gép. Csak
annyit, hogy kb. 28-30 mm-nél kisebb vagy nagyobb diókat öntünk fel egyszerre.)

A félpofák közötti nyílás nem köralakú, hanem némileg laposabbra van kialakítva.



Egy kiszerelt félpofa: 

A francia cég öntöttvasból készíti a félpofákat. De talán másféle vasanyag - hajlított laposvas vagy ferdén vágott vascső - is
megfelelne.

A félpofáknak működés közben három állásuk van. Amikor a két félpofa egy bizonyos távolságban párhuzamosan áll
egymással szemben, akkor esik közéjük a dió, és bárhol is álljon meg, a roppantó erő párhuzamosan löki egymás felé a
félpofákat, tehát minden dió a méretétől függetlenül ugyanakkora ütést kap.

Az ütés, roppantás után a két félpofa eltávolodik egymástól, a dió alul kihull. A pofák nyitott állásban: 



A hátsó félpofák (a képen a jobboldaliak) a gép vázára függőleges helyzetben rögzítettek. Az elsők pedig egy olyan váz-
elemre vannak felerősítve, amely hosszan függőleges, amikor kell, akkor párhuzamos az álló résszel, és amikor kinyílik,
eltávolodik, kissé elhajlik attól. A törőpofák a gép felső részén vannak, az első váz-elem a gép alján csappal illeszkedik a gép
vázához. Ezt mutatja a következő kép. 

Ennek az első váz-elemnek a felső részét egy tengelyen forgó excenter-tárcsa nyomja az álló rész irányába. Roppantáskor
pedig rövid időre még közelebb nyomódik, ekkor gumibakok érik el az álló vázat, és lökik el a váztól az első elemet, kinyitva
a félpofákat. A gumibak: 



Gondolom, a gumibak szerepét akár rugó is átvehetné.

Az excenter-tárcsa vezérli a gépet. Mivel nemcsak vezérlés, hanem erőátvitel is a feladata, a tárcsa külső íve két, egymás
mellé szerelt apró csapágyon keresztül löki az elülső váz-elemet hátra. A tárcsa köríves szakasza kb. 120°-nyi, tehát a körív
egyharmada. Előtte a tengely közeléből gyorsan nő a távolság. A gép szinte ugyanolyan gyorsan zárja a pofákat, mint
nyitotta. 

A körív végén a roppantást az excenter-tárcsa kiemelkedése végzi, ami néhány milliméterrel áll kijjebb a körívnél, és ez a
néhány milliméter pontosan szabályozható. 



 

A gép jó működése szempontjából fontos az excenter-tárcsa forgásának sebessége is, ami kb. 40 fordulat percenként. Ezt a
villanymotorral egybeépített csigás hajtómű biztosítja. Más, fordulatszámcsökkentő megoldás - lánc, fogaskerék, ékszíj - is
meggondolás tárgyát képezheti. A villanymotor háromfázisú, 0,75-0,80 kw teljesítményű. 

Nagy értéke a gépnek a fenti, egyszerűbb törőgépekkel szemben, hogy nem kézzel kell a diót adagolni, hanem tartályból
maga szedi. Csak bele kell önteni. Zsákból vagy almás ládából. Felhordóláncra szerelt kanalak - alakra nem kanalak, hanem
egyszerűbb megoldású elemek - emelnek ki egy-egy szemet. A láncon minden huszadik szemen van kanál. A hátsó tartály a



felhordólánccal: 

A tartály alján, ahol a körforgó lánc kanala a tartályba bejön, részben azért, hogy dió ne hulljon ki, részben a lánc
tisztántartása végett kefék állnak keresztben, amelyek között a lánc kanala átfér. A lánc alsó fordulója, éppen a legalsó
helyzetben lévő kanalakkal: 

A felhordóláncot és a pofák mozgását össze kellett hangolni. Amikor a kanalak a diókkal felérnek, és előre fordulva a pofák
közé ejtik, akkor kell a pofáknak párhuzamosan állniuk. Vagyis a vezérlő tengelynek és a lánckerekek tengelyének azonos
fordulatszámúaknak kell lenniük. Erre a célra lánccal összekötött két fogaskerék szolgál, amelyek azonos fogszámúak. Ez a
meghajtó fogaskerék: 



Ez pedig a meghajtott, a láncot hajtó tengelyen. 

A francia gépen láncfeszítő is van, de az feleslegesnek tűnik. 



A gép jó minőségű munkát végez, a belet nem töri, nagyarányú a feles bél kihozatal, legalábbis a nemes hazai dióknál.
Ugyanis mint szó volt róla, a hazai diónemesítés során a fajtajelöltek értékelése során a jó törhetőség is szempont volt, az
elismert hazai fajták jól törhetők. Mert van másféle dió is. Olyan, amelyiknek a belső héjrészei nem akarják elengedni a
belet.

Tökéletes gép persze, nincs. Ennek a törőgépnek hibája, hogy az igen apró diók törés nélkül hullanak át a törőpofák között.
Hogy ezt megelőzzük, ha sok az apró diónk, engedjük át a diót előbb egy olyan osztályozógépen, amilyent a héjas dió
osztályozása témakörénél már láttunk. De az ott látottaknál jóval egyszerűbb, egy lyukméretű, másfél méter hosszú
osztályozóhenger megfelel. A lyukméret lehet 28 vagy 30 mm, ízlés szerint. A képeken látható osztályozóhengerrel egy
személy kényelmesen eldolgozgat, közben a hibás diószemeket is kikapkodhatja. Nem nagy ügy. 

Az osztályozó henger a felöntőgarat felől: 



A kimeneti oldal: 

A gépi törés után gépi vagy kézi kézi válogatás következik.

A fenti géphez hasonló elven működik az ugyancsak francia Sommier diótörő gép. Csak egy felhordólánca van, de az
gyorsítja meg a törést, hogy a pofák közé került diót egy súlyrendszer fogja meg. Teljesítményét 100 kg/órában adták meg,
(ellenben aki kipróbálta, csak 70 kg-ot tudott elérni), és három személy kell a kiszolgálásához, mert az utána kapcsolt
pneumatikus válogató háromfelé szortírozza az anyagot, és azt folyamatosan el kell szedni. Másik hibájának azt tartják, hogy
a törőgépet az emeleten kell elhelyezni, a megtört, valamennyire szétszortírozott dió pedig a földszinten gyűlik. És a dióból
közel 6 %-os veszteség van, ami az AMB gépnél nem képzelhető el. Képem még nincs róla, de már keresem.



A francia törőgépekkel közel azonos méretű, de legalább kétszer akkora teljesítményű az
ukrán diótörő gép (200-250 kg/ó). A gépen a gyári beállításhoz képest a kalapácsok távolsága
5 mm-nyit állítható, és állítólag a gép nem igényel előválogatást, egyformán jól töri a különböző
méretű szemeket. Hát, kíváncsi lennék rá. Képe jobboldalt látható.

Örömmel jelentem tisztelt, az újra fogékony Kollégámnak, hogy Magyarországon is megindult
a diótörőgép gyártás. Még nagyobb teljesítményű is, mint a francia gép. Ha érdekli, - hogyne
érdekelné, mert már nagyon únja a diótörést, - gyártót tudok ajánlani. Ingyen.

A törőgépek munkája javítható, amit a következő munkafázis, a dióbél kiválogatása a megtört
dióból igényel is. A rettenetesen nagy kézi munka kicsit csökkenthető, ha a törögép után egy
héjkifúvót iktatunk be, hogy legalább a legapróbb héjdarabokat ne kelljen kézzel félresöpörni
válogatáskor. A francia AMB gépekhez rendelhető héjkifúvó, de az csak mintegy 30 %-át fújja
ki a héjnak, és a nagyját kézzel kell kiválogatni. A legkisebb AMB gépek: 

És kissé nagyobb teljesítményűek: 

A pneumatikus szeparátor képe önállóan, nagyban és kicsiben: 



 

Ha ezzel a géppel nem tört diót, hanem héjas dió szeparáltatunk, akkor ez a gép a léha szemek kiválogatására igen alkalmas.
Ha hasonlót akarunk tervezni, tudjunk róla, hogy a dió kb. 45m/sec sebességű felfelé irányuló légáram esetén lebeg.

Kisebb-nagyobb teljesítményű Sommier típusú héjkifúvók: 

  

Géppel tört, héjszeparált dió kézi válogatás előtt: 

Két nagyobb teljesítményű gép jön. Az első egy amerikai törőgép, amelyik ujjszerűen fogja meg a diókat, és az emberi marok
szorítását utánozva tör, de állítólag nem vált be, mert a dióval nem bánhatunk vasmarokkal. A másik egy francia szeparátor,



a héj és a bél szétfúvására: 

 

 

Amiről eddig beszéltem, az a kis- és középüzemi módszer. Igazán nagyüzemi törőgépet nem ismerek. Pedig nyilvánvalóan
létezik, mert a kaliforniai dióbél Európába is eljut, és a francia Coopenoix szövetkezet is ezertonnákat szállít exportra
dióbélből.

Szükség is lenne nagyobb teljesítményű törőkre, mert már a hazai nagyobb gazdaságok is ott tartanak, hogy ha egyszer leáll
a héjas dió eddig kiváló exportja, meg kell törniük a diót.

Persze, ha gépesítésről van szó, Amerikával nem versenyezhetünk. Újabbnál újabb, kisebb-nagyobb diótörőgépeket
jelentetnek meg, és kínálnak eladásra. A következő törőgépnek nem látható a működési elve, így nem másolható le eleve. Így
őrizhető meg az amerikai versenyelőny. 



 

Mi pedig, szegény keleteurópai diótermesztők, sokszor meg kell, hogy elégedjünk ötven éves, kidobott kaliforniai diótörő
gépekkel. Talán nagyobb teljesítmény kihozható belőlük, ha levertük a rozsdát, mint az új francia gépekből. Például mi lenne,
ha kaliforniai mintára egy sor törőhengert fektetnénk egymás mellé? Próbáljuk ki! 



Vagy nézzünk bele ebbe a kúposan szűkülő törőgépbe, amibe csak fel kell hordani a diót, és ahogy szűkül, egyszer csak
megtörik a dió. 



Nem győzöm magam ismételni, annyira fontos. A kézi dióválogatást vállaló dolgozókat nagyon meg kell kímélni, amíg
egyáltalán találunk asszonyokat, akik nagyon kevés pénzért hajlandók diót válogatni. Ezért a gépi törés után, kézi válogatás
előtt nagyon szükséges, hogy az apróbb héjdarabokat a tört dióból ki tudjuk fújatni. Fentebb mutattam erre a célra szolgáló
szeparátorokat, de a következő, mandulára kifejlesztett szeparátor elve is azonos, a héjdarabok könnyebbek, jobban
fújhatók, mint a bél, vagy a belet is tartalmazó héjrészek. Próbáljunk hasonlót beszerezni. 

A törés ha gépesíthető is, a válogatás problémája viszont a fejlett világban sincs megoldva. Így válogatják ki a dióbelet a
héjból egy francia diótermelő családnál, Fornoniéknál: 



De erről már csak a következő részben.

 

 

Válogatás

Amikor a dióbelet kibontjuk a héjából, egyben válogatjuk is. Nemcsak a héjrészeket és a dióbél-
gerezdek közti válaszfalakat távolítjuk el gondosan, hanem lehetőség van az apróra tört bél
különválogatására és a megbarnult, sötétbarna színű bél kiszedésére. Ez utóbbi értéktelen, illetve
madáreleségnek még megfelel. A dióbél apró törmeléke viszont tökéletes értékű emberi élelmiszer.
Csak azért válogatjuk mégis külön, mert a vevő - kereskedő vagy fogyasztó - nem szereti a feles és a
nagyobb méretű dióbél-darabok közt látni. Tehát leértékeli, olcsóbban veszi csak meg. De azért áru
lesz abból is.

Héjdarabok, rekeszek viszont egyáltalán nem maradhatnak a dióbél között. Aki evett már dióbelet,
az viszont tudja, hogy mindig marad benne héjdarab.

Hogy mégse maradjon, azt szolgálja a következő munkafázis, a dióbél további kézi válogatása.
Válogatószalagon is végezhető, de sima, tiszta asztalon ugyanolyan jó.

Nagyon lassú, Hamupipőkének való munka.

Fent egy francia üzemben végzett kézi dióválogatást láttunk, itt ugyanazt Moldáviában, Komrat városban. 



A következő kép Romániában készült, közelebbről Batizon.

Ha bizonytalanok vagyunk a válogatott dióbél minőségét illetően, hívjunk segítséget. Több szem többet lát: 

Gondosan válogassunk, mert jön az utóellenőrzés! Ez a fiatal hölgy, Mirella, 12 kolléganője munkáját ellenőrzi. A válogatott
dióbelet még egyszer rostára önti, ahol az apraja lehull, és szem elé kerül az esetleg a dióbél között maradt héjdarab vagy
sötét színű bél. Csak ezután mehet német exportra.



Tisztelt dióválogató Kollégám megfigyelte a látott dióválogató asztalokat? A látottak alapján azt gondolhatnánk, hogy
dióbelet válogatni akármelyik sima, tiszta felületű asztal megteszi. Nem ám! Élelmiszerhigiéniai szempontból csak a - nem
tudom, milyen kód- és szabványszámú - rozsdamentes acél asztal felel meg, amint az alábbi képen látjuk. Kéretik betartani, és
a kép szerint dolgozni. 

A dióbél súlyának a héjas dióhoz viszonyított arányát nevezzük bélszázaléknak. A hazai, honos dióváltozatok bélszázaléka tág
határok, 28-56 % között változik. Mondani sem kell, az alsó határ közelében levő diók a felét sem érik az ellenkező
végletnek, mert nemcsak kétszerannyi dió, hanem kétszerannyi munka is kell ugyanannyi dióbélhez. A jobb magyar
fajták közel 50 %-os bélaránya jónak mondható akkor is, ha a fajtaleírásban megadott bélarányra üzemi
veszteségként még legalább 5 %-ot rá kell számolni.

A szárított, tört dió belének további szárítására már nincs szükség. Illetve ha szükség van rá, az régen rossz, mert akkor
korábban hibáztunk, és azt kell valamennyire helyrehoznunk. Mindenesetre dióbél-szárító szekrényként árulják az alábbi,
meleg levegővel üzemelő szekrényeket, amelyekben kihúzható, rácsos aljzatú tálcán szárad a dióbél. A meleg levegő alulról
felfelé halad, és szükség szerint tolózárral visszaáramoltatható, vagy kivezethető. 

 

A képen látható külföldi berendezésekhez megszólalásig hasonlót Budapesten is lehetett kapni, saját fejlesztésűként
propagálva. A dióbél szárításán kívül gyümölcsaszalásra, gyógynövény-szárításra (diólevél-szárításra!) is használható, de
hátránya a sok kézi munka és energiaköltség mellett az alacsony teljesítmény. Ami a dióbél-szárítási kapacitását illeti, talán
hihetetlen a 250-300 kg-os adat. Dióbél számára a magas hőmérséklet is hátrány.

A dióbél szárítására léteznek külső energia felhasználása nélküli, környezeti levegős dióbél-szárító tálcás állványok is. Az itt
bemutatott tálcák fiókszerűen kezelhetők, de létezik egymásra rakható rekeszekből kialakított szárítóállvány is.



Rakodórendszerű szárító-szita a dióbél szárítására: 



 



A dióbél válogatására viszont mindig szükség van. Ha nem a kézi törés során válogattuk külön a feles dióbelet a nagyobb és
az apróbb darabostól, akkor gépi úton kell a válogatást elvégeznünk.

Léteznek a héjas dió osztályozására használatoshoz hasonló rostás válogató gépek, rázóasztalok, jóval kisebb furatokkal,
mint héjas dió esetében. A feles dióbelet nagy pontossággal elkülönítik a darabostól. Az első kép egy bemutatón készült, a
többi pedig működés közben.

 



 

Francia dióbélrázó asztalok: 



 

A vibrációs osztályozó nem sérti a dióbelet, az szinte táncol a rostája fölött.

Magam csak kétféle minőségi osztályt készítek, feleset és ami annál kisebb, azt darabosnak nevezem. Mert szerintem ha
bármely édesipari, sütőipari célra darálják a dióbelet, annak darálás előtti mérete igazán nem fontos.

Más, dióválogató kollégák is sokan vannak úgy, hogy megelégszenek a kétfelé válogatással. Mint a képen is látni:



De a dióbél méret szerinti kategorizálásának nincsenek határai. Egy amerikai diófeldolgozó, a Crain Walnut például a
következő méretválasztékot kínálja.

Hát, aki ebből se tud választani, az nem is akar igazán diót venni.

Egy francia diófeldolgozó üzem (Alain Riviere üzeme) a frissen tört dióbél szárítására is
berendezkedett, szárítókamrába teszik a frissen tört diót. Ezzel a módszerrel a 12 % körüli
víztartalom 5-6 %-ra csökkenthető. Szerintük így a legbiztonságosabb a dióbél tárolása.

A dióbél kalibrálását rázóasztalokon végzik, a következő méretekre:

A 22 mm-t meghaladó feles dióbélből 350-400 db tesz ki 1 kg-ot,
a 20-22 mm-esből 400-500 db,
a 17-20 mm-esből 500-600 db.

Ezen kívül kézi válogatást is végeznek, színre.

Gyártanak és kínálnak egészen nagy teljesítményű dióbél-kalibráló rázóasztalokat is. A képen
látható példány 850 kg dióbelet képes óránként kalibrálni. Három rostával szerelték fel, 22, 8
és 4 mm-esekkel. A liszt-minőségű törmelék képezi a legalsó frakciót. 



Én azt hiszem, egy hazai átlagos diósgazdának ilyenre nincs szüksége. Ha mégis sok dióbelet kíván eladni, javaslom, előbb
tájékozódjon a hazai rázóasztal-kínálatból. Ügyes falusi mesteremberek készítik a hazai rázóasztalokat.

A dióbél fogyasztói méretű kiszerelése, zacskókba töltése szintén gépesített. Automata zacskótöltő gép képe Franciaország
egyik legnagyobb diófeldolgozó üzeméből: 

Végül a legnagyobb diófeldolgozó kaliforniai cég, a Gustine cég diótörő, válogató gépsorának képei: 

   

A Gustine cég diótörő, válogató, csomagoló komplexumában évi 12.000 tonna dióbelet tudnak hűtött állapotban tárolni. A
cég képe madártávlatból: 



Ez már nem a mi méret-kategóriánk.

Most pedig helyre kell igazítanom magam. Feljebb azt mondtam, a megtört dió pucolására, vagyis a héjból való kiválogatásra
nincs technika, azt kézzel kell végezni. Az imént látott amerikai képek viszont azt sugallják, mégis meg lehet oldani a gépi
dióválogatást.

Amikor szűkebb társaságban beszámoltam erről a felfedezésemről, azt a választ kaptam, hogy ne higgyem el, a Gustine cég
négyemeletes dióválogató épületében nem gépek vannak elhelyezve, hanem mexikói munkások ülnek sűrűn, és ők
válogatnak.

De aztán kezembe kerültek a következő képek. 



Tényleg négyemeletes épület kell ezekhez a dióválogató gépekhez. Úgy látszik, technikával minden megoldható, a
technikailag megoldhatatlan is.

Megint helyesbítenem kell magamat. Nem technikával oldható meg minden, hanem pénzzel. Nekünk azért nincs technikánk,
mert pénzünk sincs.

És ahogy fejlődik a diófeldolgozás technikája, úgy jönnek létre egyre nagyobb üzemek. Az imént még a Gustine céget



mondtam a legnagyobbnak. De lehet, hogy a Crain Walnut nagyobb. 

Hát, állandóan helyesbítenem kell magam.

Újabban egy európai gépgyár is hirdet saját fejlesztésű dióválogató gépet. Egy egészen kisméretűt, még emelet se kell hozzá,
a földszinten elhelyezhető. Közvetlenül a diótörő gép után. A megtört, de még héjában levő dióból kiszedi a belet. Munkája
elég tisztának tűnik, eltekintve attól az apróságtól, hogy dióhéj bőven maradt a válogatott dióbél között. Most ennek a
gépnek a képeit mutatom. Az első két kép a gép alsó és felső részét külön mutatja, technikai problémák miatt. A harmadikon
pedig gépsorba állítva látható a törés, válogatás. 

  

A gép ára közel 6 millió Ft. Évi 30 tonna dióbél előállításánál térül meg az ára, hazai árviszonyok mellett.

És már itt is a konkurense, a Sommier. Ez egy titkos gép. Még a témát feldolgozó tudományos kutatónak sem engedték meg,
hogy belenézzen, amikor azt kérdezte, hogy a feldolgozás során hová tűnt 5 % veszteség a dióbélből. Mert megmérte külön a
belet és a héjat, és ennyi hiányzott. De azért jó, hogy van. 



 

És akkor még nem beszéltünk a harmadik francia gyártmányról, a Quincieux-ről. (Na, ezt mondja ki tisztelt, angolul és
németül perfekt Kollégám!) De nemcsak a neve titkos, képet se közöltek róla, sem azt, hogy ki gyártja. Addig rendben van,
hogy Quincieux úr, hiszen Grenoble vidékén ő egy híres feltaláló napjainkban. De hol található meg?

Amerika, Kalifornia mindenben más, mint Európa. A megroppantott dió héjra és bélre szétválogatásában is. Ott ilyen,
váltakozva elhelyezett sima és csigabordás hengerek végzik a munkát. Biztosan jól dolgoznak, nálunk ez a technika nem
ismert. 

A francia dióválogató gépek megközelítően jó munkát végeznek. Mégis szükséges utánuk kézi válogatás, mert munkájuk
minősége nem ér fel a dióválogató asszonyok munkájával. De ez esetben nem kell úgy nekiülni, mint a fejezet elején láttuk,
hanem egy rövid futószalag is elég, hogy azon a kézi utóválogatás elvégezhető legyen. 

 

A dióhéjtól gépileg különválasztott dióbél a gépsor válogatószalagján, ahol még utólag kézzel is bele lehet nyúlni: 



A diótörés, válogatás nemcsak technika kérdése. A hagyományos diótermő francia vidékeken a diótörés köré olyan
népszokás alakult ki, mint nálunk régebben a kukoricafosztás volt. Összejöttek szomszédok, ismerősök, és a munka
végeztével egy kis vacsorával egybekötött italozásra, szórakozásra is módot adott. "Mondée" volt a falusi diótörés
hagyományos neve. A fiatalok külön szerették, mert ismerkedésre, egy kis táncra is lehetőség volt. Manapság a francia
falvakban megrendezett diófesztiválok ezt a népszokást próbálják életben tartani. 

A francia falusi öregasszonyok pedig - amint nálunk még ötven éve is szokásban volt - a kapu elé kitett széken ülve, a
szomszédokkal beszélgetve dolgoztak, törték, válogatták a diót. 100 éves francia fotók: 

  

Nemcsak szomszédolás, családi esemény is volt a franciák diótörése, válogatása. A nagyobb család, a gyerekek is résztvettek
benne. 



Igen, ez volt a falusi idill Franciaországban, a huszadik század elején. De a nagyobb diósgazdák, a vállalkozók már nem
győzték családi munkaerővel a diótörést, válogatást. A vállalkozók már felfogadtak alkalmi dolgozókat, és így dolgoztatták
őket, a kép szerint, egy diószárító pajta emeleti részében, kevés beeső fénynél. Az asszonyok az ölükbe vett deszkán törték a
diót, ami egyenesen zsákba hullt. 

A kép valószínűleg Bourdy diónagykereskedőnél készült, Belvés-ben, 1903-ban.

A huszadik század elején is működtek már nagyobb diófeldolgozó üzemek a francia diós vidékeken, természetesen azok is
kézi munkára alapoztak. Fennmaradt egy akkori nagyvállalkozónak, Jacoutet úrnak a dolgozóiról készült reklámízű
felvétele. Ma már nem reklám, hanem kordokumentum. A kép 1906-ban készült, Buguet faluban. 

Látjuk, dolgoztak a diótörésben, válogatásban kisgyerekektől kezdve öregasszonyokig vegyesen. Néhányan a diótörő
kalapácsot is a kezükben tartják. És figyeljük meg a jobboldalt álló férfiakat, némelyiküknél egy palackot látunk. Nem bor
volt benne, mint azt a fotóstól tudjuk, hanem dióolaj. Reklám volt az is.



Említettem, tisztelt diótörő Kollégám, hogy a diótörés, válogatás nemcsak technika kérdése.

Hanem kézi munka kérdése is. A dióbélnek a megroppantott dióból való kiszedése, kipiszkálása erősen kézimunkaigényes.
Gyakorlott dióválogató asszonyoktól se várható el 10-12 kg-nál nagyobb napi teljesítmény. A legjobban válogatható fajták
esetében mehet föl ez a szám 15 kg-ra. 

Tessék az éppen érvényes havi minimálbért elosztani egy adott hónap munkanapjainak számával, és a kapott összeget 10-12
kg-mal. Így megkapjuk, mekkora bérköltség terhel 1 kg dióbelet. Erre tessék rászámolni az éppen érvényes járulékköltséget.
Nagy szám fog kijönni.

De nem erről akartam beszélni.

A diótörés kérdése elsősorban élelmiszerbiztonsági kérdés.

Mert amíg a diótermesztés a mezőgazdasághoz (azon belül a kertészethez, azon belül a gyümölcstermesztéshez, azon belül a
héjas gyümölcsűek termesztéséhez) tartozik, addig a diótörés és válogatás már élelmiszeripar.

Tisztelt vicces kedvű Kollégám most azt hiszi, viccelek, pedig nem. Ez a mai magyar valóság. Ez olyan, mintha a búzacséplés
már élelmiszeripar lenne. Ugyanaz, az ehetetlen külső, módosult leveleket kell az ehető magról eltávolítani.

Az élelmiszeripari tevékenységben a legfontosabb az élelmiszerbiztonság, - HACCP! - kedves egészségére, ezek szerint igazat
mondtam. Anélkül, hogy a diótörést végző diósgazda HACCP - megfázott? - rendszert üzemeltetne, eladásra nem törhet diót.

A HACCP rendszer az 1960-as években Amerikában kidolgozott élelmiszerbiztonsági rendszer. Célja az volt, hogy a leendő
űrhajósok annyira ellenőrzött élelmiszert egyenek, hogy a világűrben töltendő néhány nap alatt biztosan ne betegedjenek
meg. Jelenleg, Magyarországon ezt a rendszert kell saját üzemünkre kidolgozva alkalmaznunk. Azért, hogy a mi diónktól
soha, senki ne betegedjen meg. Nemcsak amíg a világűrben tartózkodik, hanem egyáltalán.

Persze, tudomásom szerint dióbéltől még soha senki nem betegedett meg. Mégis. Ez a működés alapfeltétele, enélkül dióbél
nem adható el.

Persze, üzlet ez is. Az interneten tömegével hirdetik magukat HACCP rendszer összeállítást, bevezetést vállaló cégek.
Pénzért. A dióbél árában a szolgáltatásuk ára is benne van. És akkor csodálkozik a vevő, hogy drága a dióbél.

Szóval, be kell jelentkezni az élelmiszerbiztonsági hivatalhoz, akik majd jönnek ellenőrizni a rendszer elemeit. Megvan-e a
dolgozók egészségi könyve, és azon kívül jegyzőkönyvben is nyilatkoztak-e arról, hogy az orvosi vizsgálat ellenére se betegek.

De az egyik követelmény szüli a másikat. A hivatal előírja a dolgozók személyi higiéniáját. Amit már az ÁNTSZ is jogosult
ellenőrizni, mert a munkaegészségügy szakterülete hozzá tartozik. Neki is megvannak a maga előírásai, és nem olyan
normális, mint az élelmiszerbiztonsági hivatal, egyből, vadul büntet. (Egy példa: Egy ismerős péküzemben, akik tőlem veszik a
dióbelet, mesélik, hogy a fő kifogásuk az volt, hogy a dolgozók fején nincs sapka. Persze, az üzemben csupa kopasz fiúk
dolgoztak. De sapka akkor is kell, ha nem hullik a hajuk, mert ez az előírás.) A büntetés összege nyilván nem árképző
tényező, de a dióbél árában meg kell, hogy térüljön, mert különben ráfizetünk. És csodálkozik a vevő, hogy emelkedett a
dióbél ára.

És ha dolgozók vannak, munkaügy is van, és munkaügyi ellenőrzés. Tudjuk, a munkaügyi ellenőr nem jár egyedül. Gyakran
rendőri kísérettel jön, körbefogják a munkahelyet, és úgy rohanják le. Jaj annak a diós vállalkozónak, aki nem tudja igazolni



a munkavédelmi oktatás megtörténtét. Ami egyébként jóformán csak abból kellene hogy álljon, hogy a dióbél kipiszkálására
szolgáló rövid nyelű késsel véletlenül meg ne szúrjuk magunkat. Vagy dolgozótársunkat. Vagy a munkaügyi ellenőrt. Dehát
oktatnunk kell a munkavédelem rendszerét, a legkülönbözőbb baleseti veszélyforrásokat, a baleset esetén teendő teendőket,
stb. Ezeket nyilván nem tudjuk fejből, tehát egy erre szakosodott vállalkozással íratjuk meg a belső szabályozásunkat, és
velük tartatjuk meg az oktatást. Talán nem mondok újat, ha ezért is fizetnünk kell, de ezt már nem akarja a dióbél vevője
megfizetni.

Sajnos, a munkavédelemmel a tűzvédelem is együtt jár. Nemcsak oktatás, jegyzőkönyv, pénz és dióbél-árképzés kérdése,
hanem rendszeresen visszatérő feladat a poroltó készülékek töltöttségének figyelemmel kísérése, de semmi gond, némi
díjazásért ezt a munkát is akad, aki elvégzi.

És ha egyik alkalmi dolgozónk helyett, akinek lejárt a havi 15 napos maximális foglalkoztathatósága, egy újat ültetünk le a
dióbél-válogató asztal mellé, kezdődik az oktatás, jegyzőkönyvezés előlről. Hogy a hatósági emberek és függelékeik, a
szolgáltató cégek munka nélkül ne maradjanak.

De a vállalkozó diósgazda se marad munka nélkül. A dióbélről mint előállításra kerülő élelmiszeripari termékről
gyártmánylapot kell készítenie. Fel kell jegyezni az alapanyag megnevezését (héjas dió), a gyártás folyamatát (a dió
megroppantása és kézi kiválogatása), a késztermék összetételét (100 % dióbél, 0 % egyéb anyag). És ezt a dokumentációt
ellenőrzéskor be kell tudni mutatni.

És folyamatosan ellenőrizni kell, érvényesülnek-e a diótörő üzemben a HACCP előírások. Rendszeresen jegyzőkönyvezni kell
a belső ellenőrzéseket, a rendszertől való eltéréseket, a feltárt hiányosságokat és a megszüntetésükre tett intézkedéseket,
valamint azok végrehajtását. Amit idővel újból ellenőrizni kell, és dokumentálni. Szóval, higgyék el, nem könnyű a hazai
diósgazdák élete.

Jól érzékeli tisztelt Kollégám, ha az elmondottakból enyhe rosszallást érez ki az egész rendszer iránt. Mert a diótörésre
vállalkozó diósgazda behozhatatlan versenyhátrányban van emiatt a házikerti dióval szemben, ami a piaci kofákon és a papír
nélkül, zsebből felvásárló cukrászokon keresztül jut el a fogyasztókhoz. És behozhatatlan a versenyhátrány nemcsak az unión
kívülről behozott importdióval szemben, ahol nem is hallottak ilyen követelményekről, hanem az unióba tartozó diótermelő
országok diójával szemben is, mert az unióban az a szabály, hogy a közös szabályoknál egy-egy ország szigorúbb
követelményeket is alkalmazhat, saját termelőivel szemben. Természetesen a szigorúbb követelmény nagyobb önköltséget
eredményez.

Magyarország ilyen ország. Teljesen igazuk van tejtermelő és hústermelő Kollégáimnak, amikor azt panaszolják, hogy az
import megöli a hazai termelést. Ez a diótörésre és a dióbél-válogatásra is érvényes. 

A követelményeknek megfelelő, kézzel tört és válogatott, igazolt, többszörösen ellenőrzött hazai dióbél: 



Ezzel szemben az import szabad. Én már zsákmadzagot, tyúktollat is láttam benne. Bárki behozhatja, senki sem ellenőrzi.

Az indiai dióbelet például a szoba földjén és a ház előtt, a járdán terítik szét, és onnan csomagolják. 

 

Indiai kereskedő dióbelet szárít a járdára terítve. Jó, rendben van, nem lép rá, de mikor mosott lábat? Ha megszáradt, lehet
csomagolni, és európai exportra küldeni. Egészségére a kedves vevőnek, ha azt mondja, hogy HACCP. 

 

A vevőnek persze semmi nem számít, csak olcsó legyen. Még a származási országot se nézi. Például jellemző származási
ország Kína. Ismerjük higiéniai viszonyait, hiába propagálja az állami propaganda a valóság ellenkezőjét (ismerős?): 



De jól van ez így, ne panaszkodjunk. Ez a fejlődés.

Mert amióta diótermesztés van, azóta vannak termelők és fogyasztók. Először a parasztok a városi piacokra vitték a diót
eladni. Héjasan. A dióért a városiak vetettek eléjük némi aprópénzt. Keveset.

Később a parasztok meg is törték a diót, hogy a városiaknak könnyebb legyen, és hátha többet kapnak érte. Hát, ha többet
nem is kaptak, de többet dolgozhattak. A városi nép rászokott, hogy csak dióbelet vegyen. (Még ma is "pucolt diót" keres a
városi nép, nem dióbelet.)

Dehát, ki győzi a kézi diótörést? Ma már ott tartunk, hogy a parasztoknak még diótörő, válogató gépeket is venniük kell, ha
diójukat el akarják adni. Még több költség, de a piacon a dióbél ára nem emelkedik. Ezt nevezik agrárollónak.

És mi lesz a holnap? Nem is a holnap, már ma is azt tapasztaljuk, hogy a vevő elvárja, hogy meg is daráljuk a dióbelet.
Cukorral is keverjük, csomagoljuk celofánba, és a zacskókat rakjuk fel a boltok pultjaira. Nem megy már ki a városi
úriasszony a piacra dióért, esetleg a szuper-hiper marketekben keres diót. Ha nem talál, vesz helyette dejót.

És holnapután? Talán még vigyük is haza neki, főzzük meg a diós tésztát, és talán még rágjuk is meg, hogy neki
kényelmesebb legyen.

De most még nem járunk a jövőben, most még csak azt várja el a vevő, hogy csomagoljuk be neki az árut. Erről szól a
következő fejezet.

 

 

Csomagolás

Ha a dióbél rövid időn belül kispiaci értékesítésre fog kerülni, nem feltétlenül kell a feldolgozás végeztével becsomagolni. 



Ha viszont a tárolás tartós, elengedhetetlen a csomagolás, hogy a raktári molyok hozzá ne férjenek. Raktári molylepke
mindenhol van, többféle van, és a dióbélre mind szeret petézni.

Az aflatoxin-mérget termelő penészgombák megtelepedésének elkerülésére a dióbelet úgy kell csomagolni, hogy
a bél szellőzni tudjon, száraz maradjon. Erre a célra megfelel a selyempapír bélelésű hullámkarton doboz, akár
leragasztva is. Nem szabad a dióbelet polietilén vagy más műanyag zacskóba csomagolni, mert hőingadozásra a
pára kicsapódik, és rögtön megvan a gombák életfeltétele.

Dióbél csomagolás hullámkarton dobozokba: 

 

A kartondobozos csomagolás világszokvány. Általános a 10 kg-os doboz, pl. 40x40x18 cm-es, mert a raklapra (120x80 cm)
pontosan illeszkedik. Ebből a két méretből 6 db-ot raknak egy sorba a raklapra. Hátránya ennek a méretnek, hogy a súlynál
fogva a felsőbb sorok szétnyílnak.

Kilenc darab fér viszont egy sorban a 40x27x27 cm-es hullámkarton dobozból. Hat sorban 540 kg fér egy raklapra. Ennek a
méretnek az az előnye, hogy a második sorban téglakötés-szerűen kerülnek a dobozok az első sorra, így a sorok fogják
egymást.A 42x37x19 cm-es doboz is jó (hosszúság-szélesség-magasság). De szerintem a legjobb a 388x253x256 mm-es.

Bármilyen formájú dobozt válasszunk is, térfogata 29-29,5 l legyen, mert a dióbél térfogatsúlya 343 g/l.

Hullámkarton dobozba csomagolt román dióbél, német exportra: 



Hullámkarton dobozba csomagolt kirgiz dióbél, arab exportra: 

 

Kartonos iráni dióbél: 



Légmentesen csak akkor szabad csomagolni a - száraz - dióbelet, ha vákuumos géppel légtelenítjük, párátlanítjuk. Nem így: 

 

Vagy ne legyen a celofánzacskó zárása légmentes. Ez esetben a dióbelet gyors értékesítésre és felhasználásra szánjuk: 

 



Minőségi német dióbél: 

Felhasználáskor:



Darabos francia dióbél csomagolása:

Jobbra vákuumfóliás csomagoló gép látható. A vákuumos csomagolás előnye, hogy a dióbél nem
érintkezik levegővel, oxigén hiányában a dióolaj nem tud avasodni. Minőségét akár két évig is
megőrzi. Így helyes csomagolni, vákuum alatt, alufóliás vagy egyszerű műanyagfóliás zacskókba,
amelyek 1-10 kg-osak lehetnek. Öt kilogrammos vákuumfóliás csomagolás esetén egy kartondobozba
két csomagot helyezünk, közé pedig válaszlapot, mert a vákuumfólia szállítás alatt is dörzsölődik, és
könnyen leereszt.



 

Mire figyelhettünk fel a fenti két képen? A vákuum-csomagok szögletességére. Azért kell szögletesnek lenniük, hogy
kartondobozba rekhatók legyenek. A vákuum-tégla méreteinek konveniálniuk kell a kartondobozok és a szabványos EUR-
raklap méreteivel. Tessék csak megpróbálni!

A jobboldalt mutatott csomagológép azt sugallhatta volna, hogy a gép tartályába helyezett vákuumzacskót eligazgatva a
megfelelő méretű, téglaidomú csomagot kapjuk. Pedig nem így van. A gép tartálya nem téglaidomú, és pláne nem felel meg a
kívánt méretnek. Nagyobb gépet kell tehát vennünk, mint amire szükségünk van, és egy megfelelő méretű keretet kell a
tartályába építenünk. Tessék csak megpróbálni! Kazahsztánban már megoldották, amint az alábbi, exportra csomagolt
dióbél-készleten is látszik. Mindig van kitől tanulnunk. 



A következő képeken vákuumfóliázott dióbél átmeneti tárolása látható. Azért célszerű a fóliázást követő napon
kartondobozba rakni az egységcsomagokat, hogy legyen idő arra, hogy az esetlegesen nem tökéletes hegesztés miatt
belevegősödő egységeket újracsomagolhassuk.

 



Ha 4 kg-os egységekbe csomagolunk, egy kartondobozba 3x4=12 kg dióbél helyezhető el, közben két válaszlappal. 

A 10-12 kg-os csomagolás az ipari felhasználású dióbél szokásos kiszerelése, a 10 dkg és az 1 kg közötti pedig lakossági
fogyasztásra kerül. 



Hát, igen, megjött a megrendelés a német cukrászati ellátó nagyker-áruháztól. Próbáljunk neki eleget tenni. Az az igénye,
hogy vákuumfóliázzuk be a dióbelet. Rendben van, de a mi vákuumfóliázó gépünkkel, ami jó drága volt, csak 4 kg-os
egységeket lehet készíteni, amiket sehogyse tudtunk úgy belekényszeríteni egy kartondobozba, hogy raklapra helyezve a
dobozok egy raklap méretét adják ki. Nem olyan egyszerű, tessék csak megpróbálni. De rendeltünk a kartondoboz-gyárból -
sürgősségi felárral, mert a vevő várja az árut, további felárral, mert csak kis mennyiségre van szükségünk, - olyan
dobozokat, amibe 5x4=20 kg fér. Boldogan jelentettük a vevőnek, hogy megy az áru. Visszaszóltak, hogy ne menjen, mert
Németországban olyan törvény van, hogy egy nő nem emelhet 15 kg-nál nehezebbet. 

Ilyenkor áll meg az ész. Münchenben nincsenek férfi dolgozók? Vagy egy emelővillás targonca? Vagy nem lehet
négykilónként kiszedni a dobozból? Ilyenkor nincs más, leülünk a tévé elé. És mutatják a sörfesztivált, ahol harminc kilót
cipel egy hölgy. És mutatják a sportrovatban a német súlyemelőnőket. Nekünk meg nincs pénzünk ötkilós vagy tízkilós
vákuumfóliázó gépre.

Egy újabb, francia ötlet a dióbél bolti, lakossági értékesítéséhez a zacskós csomagolás felváltása teljesen átlátszó
műanyagdobozzal. Teljes szépségében érvényesül a szép dióbél, nem beszélve arról, hogy nem nyomódik, törik, a gondatlan
bolti rakodás alkalmával.



Hasonló, szilárd, átlátszó műanyag dobozos dióbéllel találkozhatunk koreai élelmiszerboltokban is. Persze, ezeket is
kartondobozba kell rendezni.

Hogy akkor miért kellett feles dióbelet törnünk, válogatnunk, ha a zöme úgyis nagyfogyasztókhoz megy, pékekhez, nagy
konyhákhoz, ahol a segédszemélyzet tíz kilót önt egyszerre a darálóba? - méltatlankodik teljes joggal a dió manipulálásába
belefáradt Kollégám. Szerintem elsősorban azért, mert a német pékek cukrászsüteményeket is gyártanak, amelyek nagy
részét feles dióbéllel díszítik. A konyhák pedig a zöldsalátákat szivesebben körítik feles dióbéllel, mint törmelékkel.
Ugyanakkor jogos igénye a vevőnek, hogy lássa, milyen szép dióbelet kapott tőlünk, magyaroktól. Mástól úgyse kap ilyent.

Látjuk, mire a dióból áru lesz, sok költség rakódik rá.

Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a diószüret, a szárítás, a raktározás, a törés, a csomagolás
költségeit saját viszonyaink között a legolcsóbbra méretezzük, különben biztos a ráfizetés.

Hogy mindezek után mennyiért tudjuk eladni a dióbelet, egészen más kérdés. Nincs összefüggésben saját
költségeinkkel. Az ár a piacon alakul ki, különböző helyen, időben, különböző vevőknél a megalázóan
alacsony ártól a tisztességes, szép, magas nyereségtartalmú árig széles határok között változhat.

Itthon mindig ahhoz szoktunk hozzá, hogy dióbelünk ára nem éri el a mandula vagy a mogyoró árát.
Nyugaton pedig sokszor a dióbél drágább azoknál.

A vevő igénye szerint elkészített dióbél, elszállítás előtt:



Exportra csomagolt hazai dióbél: 

 

A dióbél tárolása, szállítása

A dióbelet alacsony (55-65 %) relatív nedvességtartalmú, alacsony hőmérsékletű (0-3 C°), sötét helyen kell tárolni,
szagmentes körülmények között. Az említett francia diófeldolgozó, Alain Riviere szerint a vákuumcsomagolt dióbél 7 C° alatt
tárolandó, nem kell hűvösebb, főleg, ha a dióbél víztartalma az 5-6 %-nál nem magasabb, és oxigén se jut a csomagba. 



Ha lefagyasztjuk, a dióbél korlátlan ideig eláll, de ha kivesszük a fagyból, hamarosan használjuk fel, mert minőségét
gyorsabban elveszti.

Tisztelt Kollégám, a dióbél szállítása is - természetesen - minket terhel. Akár úgy, hogy termelők vagy feldolgozók vagyunk,
és a vevő telephelyére kell szállítanunk, akár úgy, hogy a vevő szállítja el, de ránk hárítja a fuvarköltséget.

Ahhoz, hogy a fajlagos fuvarköltség a fő felvevőpiacra, Németországba is elviselhető mértékű maradjon, legalább 3,5 tonna
teherbírású teherautó kell.

A kartondobozba csomagolt dióbelet raklapra kell rakni. A szabvány euro-raklap mérete 80 x 120 cm. Az se jó, ha a dobozok
túlnyúlnak valamelyik irányban a raklapon, de az se, ha a raklap felületének egy része kihasználatlan marad. És az se
kedvező, ha a dobozok nem helyezhetők kötésbe, vagyis a második sor pontosan illeszkedik az elsőre, mert a felsőbb
soroknál a rakomány szétnyílik. Egy praktikus dobozméret a 388 x 253 mm-es hosszúságú és szélességű doboz (belméret),
mert ebből kötésbe rakva 9 db fér el egy raklapon. A doboz magassága a hazai diófajták beléhez leginkább 256 mm
belméretű legyen, ha 10 kg-ot teszünk egy dobozba. A darabos dióbél ennél 1 cm-rel alacsonyabb, a feles viszont inkább 1 cm-
rel magasabb dobozt kíván. Ebből a dobozméretből öt sor rakható egy raklapra, vagyis egy raklapon 450 kg dióbelet tudunk
szállítani.

Természetesen, a vákuumfóliázott dióbél más méretű dobozt igényel, aminek mérete a fóliázott dióbél csomag-méretétől függ.
Ez esetben a raklap rosszabb kihasználásával kell számolnunk.

A rakományt körbe kell fogni zsugorfóliával, és le kell pántolni. A raklapot nekünk kell kocsira rakni, targoncával vagy
emelővillás békával. A kocsin történő pontos elhelyezéshez is béka kell.

 

DIÓKERESKEDŐK
Nagyon fontos emberek. A diósgazda tőlük kapja a pénzt. Jóban kell lenni velük!

A fogyasztó pedig tőlük kapja diót. Ez még fontosabb.

Ezt a fejezetet elsősorban a hazai diókereskedelemnek kívántam szentelni, de bajban vagyok. Diótermesztőként ha a
kereskedőkre gondolok, erősen megemelkedik a vérnyomásom, annyira, hogy azzal már nem lehet dolgozni. De majd
egyszer, ha egészségem lehetővé teszi, ki fogom értékelni őket.

Most jól vagyok, lássunk neki! Először is deffiniáljuk, kik a diókereskedők.

A diókereskedők Marx legjobb tanítványai. Tudják, hogy a P ---> Á ---> P' folyamatból csak nyertesen kerülhetnek ki, a '
nem egy légypiszok, hanem növekvő tőkéjük forrása.



A diókereskedők Marx legrosszabb tanítványai. Nem tudják, hogy a P ---> Á ---> P' folyamathoz elsősorban P, vagyis
kereskedelmi tőke kell.

A diókereskedők ma már nem veszik meg a diót, hanem diszponálják. A becsületesebbek kifizetik az árát, amikor már ők is
megkapták, a többiek nem.

A diókereskedők elméleti emberek. Nem látják az árut, amivel kereskednek. Az Á felőlük akármi lehet, nem is érdekli őket.
Ha nincs dió, mással kereskednek. Számukra egy a lényeg, a '.

A diókereskedők tehát nem diókereskedők. Ezért nehéz róluk írni. Diókereskedő bárki lehet. Tessék megfigyelni, amikor
dióhiány van, mindenki diót keres. Amikor meg sok a dió, az ismert kereskedőt se lehet megtalálni, nem foglalkozik vele.

Vannak kiskereskedők is. Ők nem nagyban szélhámoznak, ők megélhetési - nem, nem bűnözők, - kereskedők. Rájuk az a
jellemző, hogy a termelőtől igen olcsón veszik a diót, a fogyasztónak pedig igen drágán adják. Ez a kép Franciaországban,
Périgeux városban készült a zöldségesnél, a diótermő körzet közepén. Mitől 3,5 euró 1 kg héjas dió, amikor a termelő kb. 1
euróért adja? 

 

Persze, a zsidó kereskedőket se kell félteni. Mitől kerül náluk egy kiló dióbél 4400 Ft-nak megfelelő sékelbe?

Vagy nézzük meg ennek az amerikai kereskedőnek a vörösbélű dió kínálatát. 10 $ egy font dióbél. Vagyis 22 $/kg. Plusz
szállítás. Annyiért mi is odaadjuk, plusz szállítás. 

Ez még jobb, 10 $ fél font, kilója 44 dollár, kb. 10.000 Ft. 



Persze, nemcsak Franciaországban, Amerikában, hanem itthon is vannak kiskereskedők. Egyszer majd írok róluk. 



És vannak kiskereskedelmi hipermarketek is. De hogy diójuk honnan van, rejtély. Mert itthonról nem veszik meg a szép,
nemes magyar diót, arról tisztelt diótermesztő Kollégám is meggyőződhet, ha felhívja bármelyiket telefonon, és megpróbál
bejelentkezni hozzájuk. Én megpróbáltam. Az egyiket Bicskén kerestem fel, a másiknak a beszállítói fórumán tárgyaltam,
eredménytelenül. 

Ha a képet figyelmesen néztük, a színéről is látjuk, hogy a dióbél nem magyar.

Jaj, még egyről elfeledkeztem. Piac is van. A téren. Például a freiburgi székesegyház előtt. 

De, tisztelt diótermesztő Kollégám, a kispiac nem a mi piacunk. Volt időm megfigyelni a szolnoki piac működését abban az
időben, amikor még dióval nem foglalkoztam, de félévig piaci árus voltam. Ott állt egy zacskó dió fölött a román megélhetési
csempész egész nap, és nem vett tőle senki.

Nem, a kispiac nem a mi piacunk. Nekünk, termelőknek nem éri meg egész nap egy zacskó dió fölött állva vevőt várni.
Nagyban érdemes csak eladnunk. Ha veszik.

A nagybani piac lenne az? Á, dehogy! Amióta vidékfejlesztési kormányzatunk határozottan rendet csinált a nagybani piacon,
és kitiltotta a romániai cigány dióárusokat, azóta valóban nincsenek ott, de ócska árujuk továbbra is kapható. Magyar
őstermelőktől, akiknek nincs diófájuk.



Kipróbáltam a nagybani piacot. Két alkalommal álltam végig a dióm mellett a decemberi hóesést és fagyot, a teljes
nyitvatartási időt, hajnali 4-7-ig. A piacon kínált legolcsóbb diónál kilónként 300 Ft-tal olcsóbban kínáltam, a piacon kapható
legszebb minőséget, de egy kilót se vettek tőlem. Pedig a regisztráció és a kártya, a belépő nem volt olcsó. És a fuvar, és az
éjszakázás.

Van biokulturális biopiac is, Budán, de nem biotermelőknek. Az egy szűk érdekkör belterjes piaca, a konkurenciát nem
engedik be. Módszerük az, hogy maguk közül választanak piacfelügyelőt, aki nem található meg a piacon. A szövetség
levelezőrendszerén keresztül lehet írni neki, de a levélre nem válaszol. Az eredeti levél: 

A következőre, a panaszlevélre pedig a szövetség elnöke nem válaszol. És a harmadikra, amit úgy címeztem, hogy "Bárki a
szövetségtől!" pedig senki se válaszol. És még ezt mondják kultúrának. 

Ne legyek igazságtalan, egy jó hónapra jött egy válasz. A lényege az, hogy rosszindulattal feltételeztem, hogy a piacra nem
engednek be. Ezért nem engednek be. 



A biopiacon pedig ismeretlen, indiai eredetű tisztítószerek kaphatók, de a hazai bio-dió termesztőnek nincs helye. Foglalt,
nem tudni, kiknek. Még nagyon sok munkájukba fog kerülni, hogy ez a szövetségnek nevezett társaság jóindulatú
semlegességet érdemeljen ki nálam. Van összehasonlításom, öt évig én is vezető munkatársa voltam egy érdekképviseleti
szervezetnek, de ott máshogy képviseltük az érdekelteket. Megvolt az eredménye, az 1970-75 közötti időszakot nevezik a
magyar mezőgazdaság aranykorának.

Most pedig az van, hogy a biotermelő be se léphet a biopiacra, mert rontja a piacfelügyelő piacát. Ő kitiltott engem, közben
gátlástalanul lopta el szellemi termékemet, az idegen nyelvekből megismert és hazai viszonyokra igazított dióolajos
receptjeimet, a sajátjaiként hirdeti azokat. Tessék csak megnézni az orbánmajor weblapot, ott ezeket a recepteket szó szerint
olvashatja, eredetiben pedig ebben a könyvben. 

    

   

Gátlástalan piti tolvajok uralják a hazai biopiacot. Kellene egy hatékony állami piacfelügyelet, a magyar biotermelők
védelmére.

Ha belföldön nem lehet, akkor hol lehet diót eladni? A világpiac, de leginkább az Uniónak nevezett Közös Piac a miénk, ha
itthon nem engednek, külföldön kell boldogulnunk.

Mennyiért lehet dióbelet eladni? A gyengébb minőségért is megadnak 4 eurót kilónként, a jobbért 5-öt, a kiemelkedő
minőséget 6 euró fölött is díjazzák. Csak meg kell találnunk a vevőt, aki megfizeti.

Természetesen ez exportár, ha belföldre adnánk el, még áfát is rá kell számítanunk.

Drága a dió? Nem, nem a dió a drága. Német kereskedők még a dió fényképéért is elkérnek 4-5 eurót. Darabjáért, nem
kilójáért. Tessék az interneten megkeresni az alábbi képeket! Az elsőt 4,0 euróért kínálják, a másikat 5,13 euróért. 
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Tehát, a végkövetkeztetés: Diókereskedők azok, akik a termesztő és a fogyasztó közé állnak. A termelői diót leócsárolják, és
olyan keveset fizetnek érte, amennyit nem szégyellnek. A vevő pedig drágán kapja.

A termelői piacok üzemeltetői pedig minden lehetséges módon megnehezítik, hogy a termesztő a fogyasztóval közvetlen
kapcsolatba kerüljön. Mindet végigpróbáltam.

Azt mondta egy kereskedő, hogy megvesz kétszáz kilót a megbeszélt áron, ha elviszem neki Győrbe. Messze van, de elvittem.
Megnézte az ETO Park előtti parkolóban, és azt mondta, szép, szép, de nem hófehér. Mert az ő vevői a hófehér diót keresik.
Most mondjam azt, hogy olvassa el a Dióskönyvből a fajtaleírásokat, és ha egynél is azt találja, hogy hófehér a dióbele,
akkor kerestessen a vevőivel olyant? Mindenesetre nagyon megköszöntem, és vittem tovább, Ausztriába. Igaz, hogy az
osztrák cukrász csak másnapra várta az árut, de nagyon örült, hogy milyen szépet kap.

Azt mondta egy kereskedő, hogy adjak neki ötszáz kilót, szlovén exportra, megfizeti, ha megkapta az árát a szlovén
kereskedőtől. Akkor még kis buta voltam, belementem, mert ismertem személyesen. Visszajött másnap, hogy itt van
kétszáznak az ára, és visszahozott háromszázat, mert a szlovén üvöltözött vele, hogy milyen ronda a dió. Pedig meg se nézte.
Megegyeztünk, hogy ugyanazt a háromszáz kilót viszi vissza. Jött is két nap múlva az árával, akkor már jó volt.

Azt mondta egy kereskedő, - nem a bajai, hanem a soproni, - hogy Svédországban rendkívül drága a dió. Kivisz egy tonnát,
eladja kispiacon, és ha megkapta az árát, megadja. Nem mentem bele. A bajai ajánlatba belementem volna, neki ugyanez volt
az elképzelése, de előre fizetett volna. Persze, megtehette, mert az ő üzleti filozófiája az volt, hogy külföldön rövid életű céget
alapít, és mire eljön az áfafizetés határideje, már meg is szűnt a cége.

Ezeket kellene kiiktatni, közvetlenül a fogyasztónak eladni, közvetlenül őstermelőtől vásárolni.

Tisztelt dióvásárló, feldolgozó cukrász, pék, bejglikészítő, kürtőskalácsos, mézeskalácsos, csokoládégyáros, édesipari
vállalkozó Kollégám, valódi minőségi dióbelet a magyar termesztőktől lehet kapni. Például tőlem. (Ez reklám volt.)

Drága a magyar dió? Tisztelt diókereskedő Kollégám, - miket nem mondok, a magyar diókereskedő nem az én kollégám,
nem rokonom, nem barátom, nem üzletfelem, hanem üzleti ellenfelem, - ha drágállja a magyar diót, javaslom, importáljon
Kínából.

De a kínai importot előbb vámkezeltetni kell. Nézze csak meg ezt a vámost, - nem magyar, nem uniós, de mindegy, - kínai
import-diót vizsgál éppen. És a kameránk elé nyomja, mit talált a kínai dióban. Betont. Nem sokat, diónyit. 

http://hu.bionuss.eu/index.htm#


A kínaiak a dióbelet is eladják, külön pénzért. 



Nézzünk meg két diót. Az egyikről szemmel látható, hogy a szorgalmas kínai aprómunkások egyszer már felnyitották, a
másikról csak sejthető. 

A kereskedők az import-diót megveszik, a hazait nem.

Megint elfeledkeztem valamit megemlíteni. Létezik internetes kereskedés is, ez a jövő, a legjobb, a leghatékonyabb, a 21.
századi megoldás!

Nosza, keressünk eladó dióbelet!

Melyik megyében van eladó dióbél? 

Zala megye lemaradt, de nem baj, mi nem Zalában lakunk. Jó is, hogy nem ott lakunk, mert dióbél helyett szállítócsigát vagy
használt raklapot küldenének, ha előre elküldenénk a dióbél árát. 



Viszont felkeltette az érdeklődésemet a több megyében is kínált használt dióbél. Mi lehet ez?

Kézenfekvő, a vevők kényelmének kiszolgálása. Már nemcsak megtörik a vevő helyett a diót, nemcsak kiválogatják,
megdarálják, megcukrozzák, hanem el is használják. Az emésztési folyamat véterméke lehet a használt dióbél. Szerintem.
Mást nem tudok elképzelni.

Hol kapható? 

Megint csak Zala. De jó, hogy nem ott lakunk! És nem Hajdú-Biharban, Veszprémben. És nem Budapesten vagy Csornán.
Mert arrafelé nagyon büdös lehet, figyeljük meg, tárolt változatban is kínálják!

Megint tévedtem. Ez nem a jövő, ez már a jelen kereskedelme!

 

ADATOK, STATISZTIKÁK
Vázlat: 
A hazai diótermelés 
Dióexport és import 
A világ diótermelése 



Külkereskedelem világviszonylatban és az USA szemszögéből 
Az Egyesült Államok és az Egyesült Európa összehasonlítása 
Melléklet: Statisztikák a kaliforniai dióról.(A melléklet angol nyelvű, de az igen csekély érdeklődés miatt kár lett volna
lefordítani. Az adatok között bogarászhat, akit érdekel.)

Tisztelt diótermesztő és diókereskedő Kollégáim, a hivatalos statisztikai adatok nagyonis ellentmondók. Ellentmondanak
egymásnak is, a valóságnak is.

Mert ugyan ki is tudna nyomon követni minden szem diót? A dió nem alma, hogy ne essen messze a fájától. Messze is esik, és
el is szállítják, nagyon messzire.

Úgyhogy ne hagyja zavartatni magát a hivatalos statisztikák által. Mert egy hivatalnok, pláne egy statisztikus honnan is
tudná, hogy miről mit ír. Nem is látja, amiről ír.

Tessenek csak nyugodtan termeszteni a diót, és tessenek csak bátran adni-venni.  

A hazai diótermelés

Mottó: 
"egyszem diófa, ágán 
egy szem dió" 
(Bakos Ferenc verse: Újév)

Mennyi dió terem, tisztelt Kollégám?

Nagyon kevés. A lehetségesnek és az indokoltnak töredéke.

A hivatalos hazai statisztika szerint 2002-ben Magyarországon 1857 ha termő és 1497 ha még nem termő dióültetvény volt.
És a szórvány diófák sokasága. A dióültetvények a gyümölcstermő terület 3,7 %-át teszik ki. A legnagyobb diótermő
területtel Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Vas megye rendelkezik.

A hazai diótermés - száraz, héjas dióban számolva - növekvő tendenciát mutat az elmúlt 10 évben, de messze elmarad az
átkos 1950-es évektől.

Év.............Öszes termés, ezer tonna 
1996.......................2,2 
1997.......................4 
1998.......................3 
1999.......................5 
2000.......................4,1 
2001.......................4,4 
2002.......................5

Hektárra vetített átlagot nem érdemes számolni, mert a szórvány fák száma és termése igen
nagy.

A statisztika azt is kimutatja, hogy a hazai dióültetvények területének 0,4 %-át öntözik csak.

Az elmúlt másfél évtizedben a dióültetvények nagy cseréje ment végbe. Azelőtt a központilag irányítottan telepített állami
gazdasági - kisebb részben termelőszövetkezeti - ültetvények alkották az ország nagyüzemi dióállományát. Így alakulhatott ki
az ország egyes pontjain nagyobb ültetvény, és ennek nyomán lehetett kijelenteni az ország egyes területeiről, hogy azok a
hazai diós termőtájak. Pedig ha máshol is telepítettek volna diót, máshol is lehetett volna diós termőtáj, hiszen a termőhelyi
adottságok az ország túlnyomó részén jók a diónak.

Az állami gazdasági diósok jobb esetben privatizálásra kerültek, kisebb-nagyobb magántulajdonú ültetvényekké alakultak.
Rosszabb esetben kivágásra kerültek (Kecskemét, Jászberény).

A földek magántulajdonának újbóli létrejöttével igen sok földtulajdonos határozta el dióültetvény telepítését a 90-es évek
elejétől napjainkig. Közel 15 évre állandósult a diócsemete-hiány, mert a faiskolák - ahol a tulajdoni átalakulásokkal
egyáltalán megmaradt a diócsemete-előállítás - képtelennek bizonyultak a megnövekedett igényekkel lépést tartani. Csak
2005-2006-ban fordult meg a diócsemeték kereslete, erős kínálati pozícióba csapott át, a telepítési támogatások leállása
miatt. És hogy mit hoz ezen a területen az Unió 2007-13 közötti költségvetése, azt még nem tudjuk.

A hazai dióültetvények elaprózódtak. Egy ültetvény átlag 3 ha-os. Ekkora területre nem lehet gazdaságosan beruházni. (Gép,
szárító, stb.) Véleményem szerint 10 ha-nál kezdődik, és ennek a területnek a többszörösénél érhető el a gazdaságos
üzemméret.

Igen. De térjünk vissza a diótermő területre.



A diót kutató kht. egy 2008-as tanácskozáson bejelentette, hogy nem tudják, mekkora a diótermő terület Magyarországon.

Kár, nagy kár, ha az se tudja, aki hivatalból, az állam pénzén kutatja.

Pedig az illetékes mezőgazdasági kormányzat 2001-től eleinte évente regisztrálta személyenként a diótermesztő gazdákat, de
úgy látszik, az adatot senki nem adta össze.

2004-től, uniós tagságunktól kezdve pedig század-hektáros pontossággal kell elszámolniuk a diótermesztő gazdáknak a
diótermő területükkel, mert különben nem kapnak földalapú támogatást. És így se tudja a kormányzat, mekkora a diótermő
terület. Mert ha tudná, megmondaná, legalább az ezzel foglalkozó kutató kht-jának. Amit ezért fizet.

Kár, nagy kár.  

Dióexport és import

Tisztelt dióexportőr Kollégám, a hazai dió exportjának nagy lehetőségei vannak. Itt, Európában. Ugyanis nagyon alacsony az
európai diófogyasztás. Tessék elképzelni, nem több, mint fejenként 1 db dió. Nem naponta, hetente! Az igény felkeltésével,
majd kielégítésével változtathatnánk a helyzeten.

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács adatai:

Héjas dió export 2001-ben, tonnában: 
Németország 163,6 
Ausztria 147,9 
Nagy-Britannia 52,2 
Olaszország 50,9 
Libanon 38,7 
Svájc 21,8 
Líbia 20,3 
Egyéb 4,0 
Összesen 499,3

Dióbél export (zárójelben az import) 2001-ben, tonnában: 
Franciaország 544,0 
Ausztria 313,0 
Németország 267,7 
Olaszország 145,9 (8,0) 
Szlovákia 12,5 (75,7) 
Románia 0,0 (559,4) 
Ukrajna 0,0 (63,3) 
Egyéb 132,0 (2,2) 
Összesen 1415,1 (708,6)

2008-ra 5-6000 tonna héjas dióra becsüli a Terméktanács a magyar exportot.

Magyaros diókínálat: 



 

A világ diótermelése

Világviszonylatban is nagyon kevés dió terem.

A dió a világ sok országában jellemzően házikerti gyümölcs. Ez a körülmény nehezíti a termésmennyiség megbecslését.
Kereskedelmi forgalomba a világ termésének kb. 20 %-a kerül, a többit helyben fogyasztják el.

Különböző statisztikák ismeretesek. Itt a FAO adatait közlöm, a 2001-es évről.

Állam..........................Termés ezer tonnában

Kína...................................330 
Egyesült Államok.......................254 
Irán...................................138 
Törökország............................136 
Ukrajna.................................52 
India...................................31 
Románia.................................30 
Franciaország...........................28 
Jugoszlávia.............................24 
Görögország.............................20 
Mexikó..................................18,5 
Grúzia..................................18 
Olaszország.............................18 
Pakisztán...............................18 
Ausztria................................17 
Németország.............................14,5 
Chile...................................12,5 
Fehéroroszország........................12 
Oroszország.............................12 
Spanyolország...........................10 
Argentina................................8,9 
Azerbajdzsán.............................8,6 
Moldova..................................6,5 
Magyarország.............................6,5 
Bulgária.................................6 
Csehország...............................6 
Szlovákia................................5 
Horvátország.............................4,8 
Svájc....................................4 
Portugália...............................3,5 
Brazília.................................2,7 
A FAO adatai szerint összesen....1.256.000 tonna



Egy amerikai kertészeti intézet más adatokkal szolgál, a 2002/2003-as évről.

Eszerint a világtermelés 727.000 tonna, 3 %-kal több az előző évinél.

A legnagyobb diótermelő államok (ezer tonnában): 
Kína....................................323 
Egyesült Államok........................249,5 
Törökország..............................68 
India....................................32

Eszerint a világ diótermelése: 

Ugyanerről másik statisztikám is van: 

 

Külkereskedelem világviszonylatban és az USA szemszögéből

A világexport is alacsony, 183.000 tonna, a termelés 25 %-a. A főbb dióexportáló országok adatai amerikai forrás szerint: 



Más adatok szerint (FAOSTAT adatai) a héjas dió külkereskedelme világviszonylatban, 2004-ben, 1000 tonnában:

Export 2004 2000-2004 átlaga Import 2004 2000-2004 átlaga
Világ 129 108 Világ 118 94
USA 47 50 Spanyolország 20 21
Mexikó 30 21 Németország 17 13
Franciaország 19 16 Olaszország 15 13
Chile 4 4 Mexikó 20 12
Bulgária 5 2 Törökország 9 4
Ukrajna 6 2 Hollandia 5 4
Hollandia 3 2 Oroszország 4 3
Kína 1 1 Moldávia 4 2
Belgium 2 1 Brazília 2 2

Mindent lehet, tisztelt statisztikus Kollégám, csak ezeket a hivatalos adatokat elhinni nem. Mert nagyon távol állnak a
valóságtól.

(Egyszer résztvettem statisztikusok munkájában, a pásztói járás - amikor még volt ilyen - mezőgazdasági adatait
összesítették, én pedig az adatokat szolgáltattam. Amikor valamilyen kérdésre nem volt adatom, a "megalapozott
közgazdasági becslés" módszerét alkalmazták: sacc/kb. Azóta tudom, hogyan készülnek a statisztikák.)

És ugyanígy állunk a dióbél-külkereskedelem hivatalos FAOSTAT statisztikájával is:

Export 2004 2000-2004 átlaga Import 2004 2000-2004 átlaga
Világ 117 90 Világ 107 84
USA 39 30 Japán 10 9



Kína 10 8 Németország 10 7
Moldávia 11 8 Franciaország 8 7
Románia 13 8 Kanada 5 5
India 5 6 Törökország 9 4
Mexikó 10 6 Görögország 4 4
Ukrajna 8 5 Spanyolország 5 4
Chile 3 3 Egyesült Királyság 4 3
Franciaország 2 2 Izrael 3 3

Az Egyesült Államok dióexportjának és importjának adatai az Államok saját adatai alapján: 



 

Az Egyesült Államok és az Egyesült Európa összehasonlítása
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Melléklet: Kaliforniai statisztikai adatok

Fajtaösszetétel Kaliforniában 1999-2000, 2005, és egy előrejelzés 2010-re: 

 

 

A kaliforniai diótermelés mennyiségi trendje: 



A kaliforniai héjas dió és dióbél értékesítés mennyiségi adatai. Figyeljük meg, a dióbél javára változik. 

A kaliforniai dió fogyasztói. Németország csak a harmadik! 



A kaliforniai diótermés mennyisége és a diók mérete 1989-2000.
2000 California Walnut 

Objective Measurement Survey Report 
Released: September 1, 2000

WALNUT PRODUCTION FORECAST 

The 2000 California walnut production is forecast at 245,000 tons, down 13 percent from 1999's production of 283,000 tons.
This forecast is based on the Walnut Objective Measurement Survey. The Objective Measurement Survey was conducted
August 1 through August 23, 2000. Hot weather in early August may have lowered quality. Harvest is just beginning in parts
of Tulare County. 

The 2000 Objective Measurement Survey utilized a total of 663 blocks with two sample trees per block. Survey data indicated
an average nut set of 1,483, down 13 percent from 1999's average of 1,709. The Hartley nut set was down 16 percent; Serr,
down 10 percent; Franquette, down 33 percent; Chandler, down 21 percent from 1999. Percent of sound kernels in-shell was
96.9 percent Statewide. In-shell weight per nut was 21.2 grams, while the average in-shell suture measurement was 32.2
millimeters. The average length in-shell was 38.2 millimeters. 

Estimated nut sets, sizing measurements, average number of trees per acre, and estimated bearing acreage were used in the
regression formulas. 

 

SURVEY HISTORY 

The Walnut Objective Measurement Survey began in 1958 to fulfill industry needs for an accurate walnut production forecast
prior to harvest. The original sample was chosen proportionally to county and variety of bearing acreage. With each
succeeding year, additions and deletions have been made in the sample to adjust for acreage removed, new bearing acreage
and refusals. 

SAMPLING PROCEDURES 

Once a block is randomly selected and permission is granted, two trees are randomly selected. An accessible branch is chosen



which is 5 to 15 percent of the total cross-sectional area of the primary limbs and reachable with a twelve-foot ladder.
Measurements are made on the trunk, each primary, and each split leading to and including the accessible branch. The
sample tree and accessible branch are marked by a single tag. 

On the accessible branch, every first of five nuts is picked for use in size and grade determinations. If available, at least ten
nuts are harvested from the accessible branch for this purpose. 

The following measurements are made on nuts selected for sizing: 

1.    Weight of nut including hull. 
2.    Width of shell at suture. 
3.    Width of shell 90 degrees to suture line (cross-suture). 
4.    Length of shell. 
5.    Kernel grade. 
6.    Weight of nut in-shell. 

DATA RELIABILITY 

The 80 percent confidence interval is from 224,000 tons to 266,000 tons. This means there is an 80 percent chance the 2000
production will fall within this range. 

TABLE 1 -- California English Walnut Acreage, Production, Price And Value In-Shell

Year Bearing Acres a/
Total Production Per Bearing Acre Price Per Ton Total Value

Tons Dollars
1987 176,000 247,000 1.40 984.00 243,048,000
1988 177,000 209,000 1.18 922.00 192,698,000
1989 179,000 229,000 1.28 1,070.00 245,030,000
1990 181,000 227,000 1.25 1,040.00 236,080,000
1991 181,000 259,000 1.43 1,060.00 274,540,000
1992 178,000 203,000 1.14 1,410.00 286,230,000
1993 185,000 260,000 1.41 1,390.00 361,400,000
1994 189,000 232,000 1.23 1,030.00 238,960,000
1995 193,000 234,000 1.21 1,400.00 327,600,000
1996 192,000 208,000 1.08 1,580.00 328,640,000
1997 193,000 269,000 1.39 1,430.00 384,670,000
1998 193,000 227,000 1.18 1,050.00 238,350,000

1999 b/ 191,000 283,000 1.48 810.00 229,230,000
2000 c/ 193,000 245,000 1.27

a/    Bearing years include plantings of the following: Chandler, Chico, Howard, Tulare (1995 & Earlier); 
       50-55, 59-124, 4946, Amigo, Ashley, Bardoni, Cisco, Earhorn, Grove, Gustine, Honeycutt, Houston, 
       Jensen, Lompoc, Marchetti, Nuggett, Payne, Pedro, Serr, Sunland, Tehama, Trinta, UCD 67-13, Vina, 
       Westside (1994 and Earlier); Franquette, Franquette Scharsch, Mayette, Placentia, Poe, 
       Willsons/Willsons Wonder, Woodland (1992 & Earlier); all other varieties not specified (1993 & Earlier). 
b/    Price Per Ton and Total Value are July 1, 2000 preliminary data. 
c/    Price Per Ton and Total Value preliminary data will be released July 2001.



 

NOTE:  Pie chart percentages are based on the sum of grower acreage reported and do not add to 100 due to rounding. 

TABLE 2 -- Walnut Objective Measurement Survey Data, By District
Measurement Year Coast 1/ Sacramento Valley 2/ San Joaquin Valley 3/ State 4/

In-Shell Weight (gm) 1989 19.7 22.0 21.4 21.5
1990 21.3 21.8 21.9 21.8
1991 20.7 22.1 19.6 20.8
1992 21.4 23.8 21.6 22.7
1993 23.5 23.7 21.7 22.9
1994 20.9 23.6 20.7 22.1
1995 19.8 21.3 20.3 20.8
1996 20.0 24.4 19.9 22.1
1997 20.9 23.7 22.2 22.9
1998 21.2 22.4 20.3 21.4
1999 21.0 24.9 19.5 23.0
2000 19.7 22.4 19.7 21.2

In-Shell Width (mm) 1989 31.2 32.3 32.7 32.3
1990 31.5 31.9 33.0 32.3
1991 31.1 31.4 31.7 31.5
1992 32.1 32.7 32.6 32.6
1993 32.2 32.4 32.9 32.6
1994 31.4 32.4 32.2 32.2
1995 30.6 31.7 32.0 31.7
1996 31.4 32.5 32.2 32.3
1997 32.3 33.0 31.1 32.3
1998 31.4 32.2 31.5 31.9
1999 31.2 32.6 31.6 32.2
2000 31.5 32.4 32.1 32.2

In-Shell Cross-Width (mm) 1989 32.0 33.0 32.2 32.6
1990 31.6 32.3 32.7 32.4
1991 30.5 31.2 31.2 31.1
1992 32.5 33.1 32.8 32.9
1993 32.0 32.3 32.9 32.5
1994 31.3 32.4 32.3 32.2
1995 30.2 31.3 31.7 31.3
1996 31.4 32.6 32.5 32.5
1997 32.3 33.2 31.9 32.6
1998 31.2 32.1 31.5 31.8
1999 31.6 33.3 31.8 32.7
2000 31.3 33.0 32.6 32.8



In-Shell Length (mm) 1989 38.2 39.1 39.3 39.1
1990 38.5 38.3 39.5 38.8
1991 38.9 39.0 39.1 39.0
1992 39.0 39.7 39.5 39.5
1993 39.9 40.1 39.8 40.0
1994 38.7 39.7 39.3 39.4
1995 39.2 39.0 39.5 39.2
1996 38.4 39.4 38.7 39.0
1997 38.2 39.4 37.6 38.6
1998 39.1 40.0 39.0 39.5
1999 38.3 39.7 38.9 39.4
2000 37.4 38.2 38.4 38.2

Kernel Grade - Percent Sound 1989 94.4 97.8 96.8 97.0

1990 96.1 97.1 95.4 96.3
1991 97.3 96.6 94.1 95.5
1992 93.6 96.9 97.6 96.9
1993 93.2 95.2 97.2 95.8
1994 92.6 94.7 97.5 95.6
1995 89.2 91.4 96.1 93.1
1996 92.6 93.8 95.3 94.4
1997 97.8 97.4 97.3 97.3
1998 79.9 93.2 98.3 94.4
1999 96.8 98.2 97.4 97.9
2000 98.0 96.7 97.0 96.9

Nuts Set Per Tree 1989 1,427 2,182 1,537 1,785
1990 1,637 2,380 1,835 2,028
1991 1,955 2,620 2,210 2,340
1992 1,567 1,902 1,380 1,604
1993 1,530 2,703 1,596 2,068
1994 1,813 1,961 1,602 1,773
1995 1,420 2,253 1,451 1,777
1996 1,362 1,836 1,497 1,630
1997 1,128 2,233 1,439 1,753
1998 1,070 1,654 1,253 1,407
1999 1,355 2,180 1,250 1,709
2000 1,195 1,812 1,204 1,483

1/    Coast includes: Contra Costa, Lake, Monterey, Napa, San Benito, San Luis Obispo, Santa Clara, and 
       Sonoma counties. 
2/    Sacramento Valley includes: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Sacramento, Solano, Sutter, Tehama, 
       Yolo, and Yuba counties. 
3/    San Joaquin Valley includes: Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus, and 
       Tulare counties. 
4/    District and State averages are derived by weighting county averages by county bearing acreage figures.

TABLE 3 -- Walnut Objective Measurement Survey Data, By Variety
Measurement Year Ashley Chandler Eureka Franquette Hartley Payne Serr Tehama Vina Other

In-Shell Weight (gm) 1989 19.1 24.8 21.0 20.4 24.7 20.4 19.6 21.5 20.1 20.2
1990 19.5 23.2 22.1 19.9 23.7 20.5 20.9 19.8 19.4 20.7
1991 18.7 22.8 20.1 19.2 23.4 18.2 18.7 20.3 18.8 19.9
1992 19.1 24.9 22.3 20.7 25.5 19.4 21.4 21.8 20.5 19.9
1993 19.8 23.5 21.7 21.2 25.2 20.8 20.8 20.3 20.2 21.7
1994 19.3 24.3 20.9 20.3 24.7 19.7 20.0 21.1 19.7 21.0
1995 18.0 20.7 19.1 18.6 23.1 19.5 18.6 18.7 18.4 19.3
1996 20.0 23.3 20.6 20.1 24.8 18.1 19.8 21.2 20.1 21.1
1997 19.8 24.4 23.2 21.1 24.8 20.4 21.3 20.5 20.5 22.2
1998 19.2 21.9 20.8 20.2 24.0 19.6 19.5 19.5 19.2 19.9
1999 20.3 24.9 22.1 20.0 24.6 19.0 20.3 19.1 20.7 20.9
2000 17.5 22.9 21.7 18.3 22.8 18.8 19.3 19.8 19.3 19.9



In-Shell Width (mm) 1989 31.9 33.1 31.2 31.0 33.7 32.1 33.0 32.8 31.3 31.5
1990 32.3 32.8 31.1 30.7 33.1 33.0 34.2 31.4 30.0 31.4
1991 31.4 31.9 30.4 30.0 32.4 31.6 32.7 32.0 29.8 30.3
1992 32.0 33.3 31.6 30.9 33.6 32.3 34.1 33.1 31.3 31.0
1993 32.3 32.5 30.9 31.3 33.2 33.3 33.6 31.5 30.5 31.6
1994 31.8 32.7 30.9 30.8 33.2 32.1 33.3 32.4 30.5 30.8
1995 31.0 31.7 30.6 30.1 32.6 31.9 32.4 31.6 29.7 30.6
1996 31.7 32.4 31.6 31.1 33.0 32.2 33.0 32.3 30.9 31.2
1997 31.8 32.3 30.7 30.6 33.3 31.5 33.3 32.0 31.0 30.8
1998 31.2 31.8 30.2 30.7 33.0 31.4 32.1 31.2 30.6 31.1
1999 30.7 32.8 30.4 31.0 32.8 31.5 32.6 30.9 30.4 31.2
2000 31.0 32.8 31.3 30.6 32.8 32.3 33.1 31.1 30.9 31.0

In-Shell Cross-Width (mm) 1989 31.8 33.9 31.0 31.8 34.1 31.8 32.4 32.6 32.2 32.4

1990 32.3 32.8 31.2 31.1 33.1 32.8 33.4 31.5 31.1 32.3
1991 30.7 32.3 30.5 30.1 32.1 30.7 30.7 31.0 30.2 30.5
1992 32.0 34.3 32.4 31.6 33.9 32.1 33.0 33.0 32.6 32.1
1993 32.2 32.9 31.7 31.4 33.0 33.0 32.7 31.3 30.8 32.1
1994 31.6 33.2 31.4 31.3 33.0 31.9 32.3 31.9 31.6 31.9
1995 30.6 31.7 30.5 30.1 32.1 31.3 30.9 30.7 30.1 31.0
1996 31.7 33.1 32.1 31.5 32.9 32.2 32.1 32.5 32.1 32.3
1997 31.9 33.0 32.2 31.3 33.2 32.0 33.0 32.1 32.1 32.0
1998 31.2 30.9 30.5 31.2 32.5 31.4 31.6 30.8 30.8 31.7
1999 30.8 34.0 31.0 31.2 33.2 31.4 31.9 30.8 31.5 32.0
2000 31.2 33.9 32.0 30.5 33.2 32.7 32.6 31.6 32.0 32.3

In-Shell Length (mm) 1989 37.3 40.8 42.5 38.4 40.1 37.6 38.1 38.8 39.3 39.3
1990 36.9 39.7 42.6 37.5 39.7 38.1 38.9 37.1 37.3 38.4
1991 36.7 39.9 43.3 38.2 39.8 37.2 37.4 36.8 38.6 39.2
1992 37.2 40.5 42.8 37.9 40.6 38.0 38.8 38.3 39.3 38.7
1993 37.5 40.2 42.5 39.6 41.1 39.2 37.7 37.0 38.9 39.8
1994 37.1 40.9 43.0 38.7 40.3 37.9 37.9 38.0 38.6 39.2
1995 36.8 39.6 41.2 38.8 40.1 38.4 37.5 37.8 38.6 38.6
1996 37.0 39.4 41.4 38.6 40.0 37.8 37.3 37.6 38.8 39.2
1997 36.2 39.2 41.0 37.8 39.5 36.6 37.4 37.2 38.1 38.5
1998 37.2 40.0 40.8 39.6 40.9 38.0 37.7 37.7 38.4 39.6
1999 36.9 40.4 42.6 38.2 39.6 38.1 38.5 37.3 38.7 39.5
2000 35.8 39.4 43.0 37.4 38.2 38.2 37.6 36.9 37.3 38.3

Kernel Grade - 1989 97.3 98.3 93.9 97.8 97.5 95.2 97.0 97.2 98.7 96.8
Percent Sound 1990 96.6 99.5 94.2 96.7 97.7 94.5 91.0 98.5 94.1 96.8

1991 91.0 99.9 87.1 97.2 96.1 94.7 94.2 96.7 98.1 98.5
1992 94.7 99.2 96.1 96.7 97.2 95.4 96.5 99.1 98.0 96.9
1993 89.8 99.0 92.5 93.9 97.4 94.0 95.3 94.5 94.9 94.8
1994 91.3 96.6 95.7 95.7 95.3 96.9 96.9 96.4 94.0 97.3
1995 91.6 93.6 93.4 89.8 93.8 95.2 95.6 88.7 92.4 93.5
1996 92.3 95.1 93.4 89.8 95.1 95.4 96.6 92.7 95.8 94.2
1997 96.2 97.8 94.9 96.6 98.1 96.5 97.0 96.7 97.5 96.6
1998 94.4 91.4 99.8 89.5 94.4 96.3 97.9 94.3 95.2 95.2
1999 96.1 98.1 97.1 98.3 98.1 95.0 98.3 96.4 98.2 97.3
2000 95.6 96.7 93.1 97.8 96.4 97.3 97.7 96.4 98.2 97.3

Nuts Set Per Tree 1989 1,338 2,761 2,051 2,411 1,767 1,543 1,603 1,461 1,645 1,877
1990 1,399 2,716 2,058 2,706 2,662 1,648 884 1,683 2,216 1,708
1991 1,372 3,092 3,212 3,116 2,712 2,067 1,553 1,487 2,055 2,161
1992 1,072 1,645 1,585 2,012 2,008 1,487 915 1,082 1,385 1,626
1993 1,147 2,099 1,452 2,532 2,742 1,444 1,626 1,653 1,654 1,818
1994 1,391 1,711 1,905 2,781 1,974 1,540 1,154 1,207 1,619 1,643
1995 1,392 1,912 1,590 2,348 2,284 1,404 984 1,961 1,260 1,157
1996 1,353 1,659 1,296 2,356 1,853 1,285 1,417 958 1,355 1,472
1997 1,406 1,570 1,414 2,162 2,228 1,304 796 1,703 1,894 1,839
1998 1,221 1,306 1,380 1,512 1,457 1,170 1,622 1,347 1,504 1,290



1999 1,073 1,540 1,369 2,818 2,241 1,076 989 1,210 1,374 1,536
2000 1,633 1,212 1,325 1,899 1,878 1,696 886 1,167 1,566 1,379

TABLE 4 -- Percentage Distribution Of Walnut Shell Suture Sizes, By District And Variety

District 
And 

Variety

U.S. Standards Size Intervals 1/
1996 1997 1998 1999 2000

Mth Jmb Lge Med Bby Oth Mth Jmb Lge Med Bby Oth Mth Jmb Lge Med Bby Oth Mth Jmb Lge Med Bby Oth Mth Jmb Lge Med Bby Oth
- - - - - - - - - - - - - - - Percent of Total 2/ - - - - - - - - - - - - - - -

DISTRICTS:
Coast 0 47 20 15 17 1 1 62 16 9 12 0 0 46 15 15 21 2 0 39 17 24 17 0 0 49 10 18 20 1
Sacramento
Valley

0 65 14 11 9 0 0 73 11 9 6 0 0 62 15 12 10 1 1 65 14 10 8 0 1 58 14 13 11 1

San Joaquin
Valley

0 61 18 12 8 0 0 51 14 12 19 4 0 49 19 16 14 1 0 48 19 16 13 3 0 56 19 13 8 0

VARIETIES:
Ashley 0 54 17 13 15 1 0 62 15 9 10 4 0 48 19 12 19 1 0 33 23 20 18 2 0 41 21 13 18 2
Chandler 1 67 16 9 7 0 1 67 11 10 10 1 1 53 20 15 11 0 1 66 15 10 5 0 2 64 14 9 7 0
Eureka 0 49 29 12 10 0 0 36 29 12 20 2 1 23 24 19 32 1 0 19 37 24 17 0 0 38 28 18 9 0
Franquette 0 41 25 17 16 1 0 35 19 21 23 1 0 35 20 24 20 1 0 38 20 23 16 0 0 28 21 28 20 1
Hartley 0 74 12 9 5 0 0 79 9 5 5 1 1 73 12 8 5 1 1 70 12 9 7 0 1 68 11 9 8 0
Payne 0 62 16 11 10 1 0 55 13 12 19 2 0 48 18 17 16 1 0 47 20 14 13 1 0 59 21 10 7 0
Serr 1 75 11 7 5 0 1 75 8 8 7 1 0 62 17 12 8 1 0 68 14 9 7 0 0 73 12 8 5 0
Tehama 0 59 22 11 7 0 0 61 15 11 14 0 0 46 21 13 20 1 0 46 15 10 26 0 0 43 22 14 16 1
Vina 0 38 19 22 20 1 0 45 18 18 15 3 0 32 19 25 23 1 0 26 24 24 22 1 0 33 23 26 15 1
Other 1 46 16 18 18 1 1 43 17 15 18 7 0 39 19 17 24 1 1 41 19 17 20 0 1 35 19 20 21 1
STATE 0 62 16 11 9 0 0 64 13 10 11 2 0 55 17 14 13 1 1 58 16 13 10 0 1 57 16 13 10 1
Number of 
Shells
Measured 13,242 13,220 14,231 12,753 12,930
1/    Sizes used are as follows: Mammoth -- Larger than 96/64" in diameter; Jumbo -- 80/64" to 96/64"; 
       Large -- 76/64" to 80/64" for Eureka variety, 77/64" to 80/64" for all other varieties; 
       Medium -- 73/64" to 76/64" for Eureka, 73/64" to 77/64" for all others; Baby -- 60/64" to 73/64"; 
       and Others -- below 60/64". 
2/    Percentage distributions based upon nut samples taken in the field, may not equal 100 percent due to rounding.

The California Walnut Industry has been very supportive. 
We appreciate your continued cooperation! 
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	A TERMESZTETT DIÓFAJTÁK ITTHON ÉS A NAGYVILÁGBAN  Vázlat:  Magoncok és fajtadiók  Mit jelent az, hogy diófajta?  A főbb fajtacsoportok tulajdonságai  A diófajták honosításáról  A hazai fajtaösszetétel  Diófajták A  Diófajták B  Diófajták C  Diófajták D-E D E  Diófajták F  Diófajták G-H G H  Diófajták I-J I J  Diófajták K  Diófajták L  Diófajták M  Diófajták N-O N O  Diófajták P-R P Q R  Diófajták S  Diófajták T-V T U V  Diófajták W-Z W X Y Z  Archív diófajták, leendő diófajták  Milyen diófajtát ültessünk?  Kezdő diótermesztő kollégáim egyik legelső kérdése rendszerint az, hogy milyen diófát ültessenek.  A kérdésre pontos választ nem tudok adni, mert az a kolléga elképzelésétől és körülményeitől függ. Megpróbálom a kérdéskört egy kicsit körülírni, és a fejezet végén visszatérhetünk a kérdésre.    A magról kelt (magonc) diók és a hivatalosan elismert diófajták összehasonlítása Mottó:  "diót csak az egyik termett"  (Létay Lajos verse: Két diófa) A diófák a laikus szem számára semmi érdekességet nem mutatnak, annyira hasonlók egymáshoz. Legyenek akár a saját kertünkben, akár egy francia ültetvényben, vagy akár Indiában.  Viszont diójukat ha kezünkbe vesszük, a laikus is rögtön látja a különbséget, egyből szét tudja válogatni két szomszédos diófa dióit.   A diótermés alakja, nagysága csak két jellemzője a diófának mint egyednek abból a milliónyi jellemzőből, amelyekben az egyes diófák határozottan különböznek egymástól.  A diómagoncok változatosak, mindegyikük külön egyéniség. A dió természeténél fogva igen változatos növény, bár jellemzőinek többsége belső, élettani jellegű. A dió önmagában hordozza saját biodiverzitását.   Egy adott diófa hím-és nővirágai a dió természetéből adódóan a legtöbbször eltérő időben nyílnak. Általában a nővirágok nyílnak előbb, ezt nevezik szaknyelven hímelőző virágzásnak, vagy fajtának. A fajták jóval kisebb részénél nőelőző virágzás tapasztalható. Ritka az együttvirágzás, ez legtöbbször úgy történik, hogy adott fán belül a nő- és a hímvirágok virágzási ideje részben összeér. (Erről a dió botanikájánál beszéltem részletesen.) És tényleg ritka az olyan dió, ahol a két virág teljes nyílási ideje egybeesik.  A dió a különböző idejű virágzással kényszeríti magát az idegenbeporzásra, miáltal az utódok génkészlete variálódik. Egy adott diófa az akár több száz éves élete folyamán nem képes genetikailag megváltozni, adott génkészlete az adott természeti feltételeknek jobban-rosszabbul felel meg, és a természeti feltételek ilyen hosszú idő alatt meg is változhatnak. A természeti feltételek változásához egy adott diófa nem tud alkalmazkodni. Szaknyelven ezt úgy mondják, hogy a diófa fenotipikus plaszticitása limitált. Magyarul: A diófa mint egyed nem képes a változásra.  A diófa alkalmazkodóképességét nem saját egyedében, hanem utódaiban biztosítja. Olyan utódokat bocsát útjukra, amelyek igen változatosak. Lesz közöttük olyan, amelyik az adott, meglévő, vagy éppen változó környezeti feltételeknek jobban megfelel. Valószínű, az ilyen egyedek lesznek életképesebbek, és ezek nőnek, tenyésznek tovább - nagy átlagban, - és így marad fenn a diófaj életképessége.   Aki tehát magról ültet diót, arra számíthat, hogy a csemetékből fejlődő fák tulajdonságai igen sok tekintetben nagyon eltérőek lesznek. Az utódok sorában előfordul olyan is, amely az ember szempontjából az anyafánál értékesebbnek bizonyul, azonban ez mindig a kisebbség lesz, és csak mintegy évtized elteltével válnak a tulajdonságok (termés mennyisége, minősége, stb.) értékelhetővé.  Ezért házikerti ültetés céljára ugyanúgy, mint árutermelő üzemi gyümölcsös telepítésére egyedül az adott termőhelyen már bevált, az illetékes hatóság által elismert fajták vegetatív továbbszaporításából származó csemeték ajánlhatók.  Például a képen német diók láthatók. Ömlesztve egy német fajta diói, a kézben pedig helyi magoncdiók.   Természetesen, aki kísérletező hajlamú, és van rá ideje, helye (és pénze), az próbálkozhat magoncokkal, de ez esetben is ajánlatosabb a véletlenszerű magoncok helyett célzott, irányított beporzást végezni, és az abból származó utódokat szelektálni. A munka eredménye lehet egy jobb diófajta előállítása, ami akár hivatalos elismerést is kaphat. De arra már az idő végessége miatt senki ne számítson, hogy az általa előállításra kerülő új fajtát elszaporítva annak gyümölcsét is maga fogja élvezni.  Nemcsak mostanában, régebben is sok, kísérletező kedvű diószerető ember élt hazánkban. Körösszakálban például, Hajdú-Bihar megye határmenti apró településén 60 évvel ez előtt az akkori román pap létesített egy kb. egyhektáros kísérleti kertet, különböző származású diófák összehasonlítására. A kert ma is megvan, mai gazdája, Monok Sándor fajtagyűjteménynek nevezi, és érdeklődéssel figyeli az egyes, igen eltérő diófa-egyedek tulajdonságait. Kár, hogy a korábbi feljegyzések már nincsenek meg, de a kert így is érdekes, ígéretes. Egy szép fája:   Tisztelt kísérletező kedvű Kollégám, ha mindenképpen saját nemesítésű diófákat (diófajtát) akar előállítani, javaslom, a már kiválogatott, nemesnek tekinthető hazai fajták dióterméséből felnevelt magoncokból induljon ki. Valószínűbbnek tartom, hogy a nemes, a diótermesztő számára értékes diófajták utódai között is nagyobb számban lesznek termesztési szempontból értékesebb utódok. (Azt vallom, a diófák esetében jogosabban beszélhetünk a nemesi cím, rang örökölhetőségéről, mint az emberek között.)  A következő képen a Milotai 10-es fajta dióterméséből származó egyik magoncfa diói láthatók. Termésük nagyobb méretű, mint az eredeti fajtáé, és tetszetősebb is. Állítólag bőven is terem. Érdemes lenne összehasonlító kísérletekbe vonni.   Az ne tartsa vissza tisztelt Kollégámat, hogy ugyanannak a diófajtának a magoncaival más is kísérletezik. Millió variáció van, lehet, hogy az Ön diója lesz a jobbik.  De az se baj, ha a az elvetett diók nem egy hivatalosan elismert diófajta diói, hanem egy olyan fáé, amelynek kiválóságáról meg vagyunk győződve, és szeretnénk ugyanolyan, vagy még jobb diófát nevelni, esetleg hivatalosan is elismertetni. Például ez a magoncvetés egy, a Szőlőskert-árokban nőtt diófa dióiból létesült, legyen az a szőlőskert-árok bármelyik faluban is. Az elvetett diószemeket látjuk, a nemesítés eredményére még várnunk kell.   Mivel a magoncdiók természetüktől fogva egyedi változatosságot képviselnek, ami a gének véletlenszerű kombinálódásának nagyszámú variációjából adódik, minden magonc diófát potenciális nemesítési alapanyagnak tekinthetünk. Mivel Magyarországon még nincs génmódosított diófa, az ország egész diófa-állománya gyakorlatilag génbanknak tekinthető. Vannak egyes diófa-állományok az országban, amelyeket külön is génbanknak neveznek, ilyen például a kisari Tisza-ártérben elhelyezkedő 50 ha területű magonc-állomány, azonban ugyanilyen joggal nevezhetjük génbanknak az ország összes magonc-állományát.  Visszatérve a változatossághoz: Melyek azok a tulajdonságok, amelyekben egy magonc-állomány a változatosságot mutatja?  Nemcsak a termés mennyiségében (ami önmagában sok egyéb tényezőtől is függ), hanem: a diófának az adott termőhelyhez való alkalmazkodásában (ami szintén sok összetevő eredménye), továbbá növekedési erélyében, fagytűrésében, szárazságtűrésében, más változatokkal (esetleg fajokkal) való oltási kompatibilitásában, koronaformájában, a törzs és az ágak szilárdságában, vagyis a viharkár-ellenállóságban, gyökérzetének az adott talajtípushoz való alkalmazkodásában, vesszőinek beérési idejében, az őszi lombhullás idejében, az oldalrügyeken való esetleges nővirág-képzésben, a virágzás idejében, a nő-, vagy hímvirágok előbbi virágzásában, a terméshozás, termőre fordulás idejében, termőképességében, a gyümölcs érési idejében, a gyümölcs méretében, alakjában, színében, a héj vastagságában és belső szerkezetében, vagyis a törhetőségben, a héj alapi zártságában, vagyis az almamoly-ellenállóságban, a dióbél arányában, ízében, színében, a juglontermelés mértékében, a fa gomba- és baktérium-fertőzésekkel szembeni ellenálló képességben, hogy csak azokat soroljam fel, amik hirtelen eszembe jutnak. Legalább ennyi szempont szerint kell a magoncokat értékelni, sok éven át. Ezekre egy magánszemélynek általában nincs ideje. Ezeket az értékeléseket a nemesítők - külföldi fajták esetében a honosítók - már elvégezték, amit az állam arra hivatott intézménye az elismert fajták esetén el is ismert.  Dr. Szentiványi Péter hozta fel a következő példát a magoncdiók változatosságára. Hét fajtajelölt fáról származó diókat, mint magoncnemzedéket felneveltek és kiültettek üzemi ültetvénybe. A termések megjelenésekor megvizsgálták a kapott populáció változékonyságát. Összesen 449 fa termését vizsgálták, amelyek közül egy se volt azonos az eredeti anyafa tulajdonságaival.  Például a fajtajelöltek termésének átmérője 34 mm volt. Ezzel szemben a magonc utódok 29 %-a 21-29 mm, 47,5 %-a 30-33 mm, 23,5 %-a 34-41 mm átmérőjű termést hozott.  Hasonló változatosság mutatkozott a termesztés szempontjából fontos többi tulajdonságban (a fakadás és a virágzás ideje, termőképesség, stb.) is.  Konténerben árult diócsemete magoncok:   Spanyol kutatók is vizsgálták - saját körülményeik között - a magonc-diófák változatosságát, és a termesztés szempontjából fontos értékmérők közül a következőkben találtak igen nagy változatosságot: Az első évek túlélésében, a nyári hőség elviselésében, a növekedési erélyben, az őszi lombhullás idejében, a baktériumos betegségre való fogékonyságban.  Az ilyen heterogén tulajdonságú állományok a gazdaságos termelés igényeit nem elégíthetik ki, mert hogy csak egy példát mondjak, a tavaszi fakadás fenofázisaihoz kötötten megszabható gomba- és baktérium-ellenes permetezés idejét lehetetlen helyesen megállapítani, az állomány nagyobb részénél biztos, hogy korán vagy későn történik a permetezés, így hatástalan lesz.  És még egy, még fontosabb termesztői szempont: A diófa bármennyire is későn kezd teremni, a dióskert gazdájának előbb-utóbb nagy mennyiségű árukínálata keletkezik dióból. A kereskedelem egyik alap-követelménye minden termelővel szemben a megbízhatóan azonos áruminőség. Magonc-dióból nem lesz azonos minőségű áru, még dióbél se, mert a feles dióbél színén, nagyságán meglátszik az eltérő eredet. Hadd idézzem, - nagyon idevág - Baltet Károly 1885-ös cikkét a francia, Grenoble-i dióról: "Mert míg az ótatlan dió decaliterjét két frankkal fizetik, addig az ótottért éppen tízannyit fizetnek." Hát, ez a különbség.  A diófajták heterogenitását jól mutatja a következő felvétel, ami a tavaszi kilombosodás idején készült. Erre a diófára több diófajtát oltottak. Egyedül csak a tavaszi lombfejlődés idejében milyen különbség van az egyes ágak között!   A jó áruérték és a termőképesség ritkán egyesül egy egyedben.  Nem tudok mást mondani, kicsiben és nagyban is csak hivatalosan elismert fajtájú diót telepítsünk!  A "fajtadió vagy magoncdió" polémiában egyéb szempontokat is felvetnek. Nagyon sok szerző írja azt, hogy a fajtadiók előbb fordulnak termőre, mint a magoncok. És nem csak azt a kb. négy évet számítják, amennyi időelőnnyel az oltvány rendelkezik az ültetésével egy időben földbe dugott diószemmel szemben, hanem akár 10 éves különbséget is emlegetnek. Én ezt a nagy időkülönbséget nem látom megalapozottnak, de a korábbi termőrefordulás tény.  Egy másik, hasonló szempont az ár. A magonccsemete ingyen is beszerezhető, akkor is, ha nem magunk vetettük. Tisztelt kezdő Kollégám, minden valamirevaló dióültetvényben kelnek a hullott diókból magoncok. Ha kérünk a gazdától, valószínűleg ingyen is ad, de az a veszély fennáll, hogy magában mosolyogni fog.  Tisztelt gyakorló Kollégám, adjunk a kertünkben nőtt csemetékből kezdő kollégánknak. Pénzünkbe nem kerül, és még mosolyoghatunk is.  Ez az igazi biznisz, amiben mindkét fél megtalálja a megelégedését.   Angliában például úgy írja az ottani irodalom, hogy a fajtadiók 5 éven belül teremnek, a magoncok pedig 6-15 év alatt fordulnak termőre. Egyébként az oltvány használata mellett még azt is felhozzák, hogy a magoncok gyakran nem teremnek kellően. Ez igaz itthon is, a fajtadiók termőképesség szempontjából - ami önmagában is sok-sok tényező eredője - jól be vannak vizsgálva.  Ugyancsak angoloktól olvastam azt az érvet is, hogy mivel a diócsemete erős főgyökeret szeret fejleszteni, aminek elvágását rosszul tűri, ezért a faiskolában nevelt csemete, amelynek főgyökér-elvágása és azutáni átültetése már a csemetenevelés ideje alatt, kedvező, faiskolai körülmények és gondozás mellett megtörtént, a végleges helyre ültetést jobban viseli, mint a magonc, ezért a végleges helyen az első éves indulás és fejlődés jobb lesz, mint a magoncé. Azt magam is tanusíthatom hazai oltványokkal végzett munkám során, hogy az oltványok közel 100 %-ban megerednek, és jól fejlődnek. A magoncokról ezért azt írják az angolok, hogy végleges helyükre ültetésükkor fokozott gondozásban részesítsük őket.  A hazai diófa-állomány fajta szerinti megoszlásáról csak az 1500 m 2-nél nagyobb ültetvények vonatkozásában van adat. A hazai dióültetvényekben is bőven van magoncfa, nem beszélve ezen túl a házikerti, a szórvány diófákról.  Jellemző például, hogy a legnagyobb termőtájnak mondott tiszaháti tájegység falvaiban ma is túlnyomó részben magoncfákról származik a termés. Azok a szép diófasorok, amelyek ott a Tisza vagy a Túr mellett láthatók, mind magoncdiók.   Ha tisztelt diófaültető Kollégám diócsemetét keres, kérem, ne üljön fel a dió-faiskolások kínálatának. Mostanában az a divat, hogy bárki bármit el akar adni, hazai áruként hirdeti, mert úgy jobban veszik. Más országokban is, nemcsak nálunk. Gyönyörűek a következő képen látható újvidéki diócsemeték, de nem szabad megvenni őket, mert fajtamegjelölés nélküliek, tehát bizonytalan tulajdonságokat hordozó magoncok.   Ebben az esetben a "hazai" jelző a rossz minőséget jelzi. Mert a fajtadiókat a nevük alapján értékelni lehet, - ezt teszem én is hamarosan, - és a megismert tulajdonságaik alapján dönthetjük el, hogy kell-e nekünk, vagy nem.
	Mit jelent az, hogy diófajta? Diófajta az, amit a különböző országok mezőgazdasági minősítő hatóságai diófajtaként ismertek el. Ez a legszigorúbb meghatározás. Már megengedőbb deffiníció, hogy diófajta az, amit szakemberek - kutatók, faiskolások, stb. - külön fajtának tekintenek. Végül - ez is gyakori, - egyes magánszemélyek is elneveznek egyes, szaporított klónokat, vagy akár csak egyes fákat is. Szóval, ha egy fajtanévvel találkozunk, helyesen tesszük, ha az adott diófajtával minél jobban megismerkedünk, mert csak így értékelhetjük jelentőségét, vagy potenciális lehetőségeit.  Egyes diófajtanevekre - pl. Piemontese - az ember csak legyint, a másikról rögtön tudja, hogy az nem egy fajta, hanem típus, pl. a Kaghazi a Közép-Kelet vékonyhéjú dióinak összefoglaló neve, de az olyanokról, mint a Lara, rögtön tudni kell, hogy bár több országban is jelen van, mégis egy meghatározott klón, jól leírt önálló fajta.  Minden növényfajtának fontos tulajdonsága az egyöntetűség, hasonlóság. Azért, hogy ha egy növényfajtáról beszélünk, annak fontos jellemzői a szakemberek és a nagyközönség előtt ismertek legyenek. Hogy - ha már beszélünk, - legalább tudjuk, hogy miről beszélünk.  Kétféle növényfajta van. Tájfajta, amelynek jellemző tulajdonságait a növényegyedek csak többé-kevésbé képviselik, egy tájegységre jellemzőek, és a dió esetében magról szaporodva is bizonyos egyöntetűséget mutatnak, illetve olyan fajta, amelynek egyedeit az ellenőrzött körülmények között végzett szaporítás során folyamatosan állítják elő, - a diófa esetében szinte kizárólag vegetatív úton, - és ezek az egyedek tulajdonságaikban azonosak.  A szaporítóanyag-felügyelőségek mint állami szervek a világon mindenhol egyformák. Vagyis hatóságok, és bár sokszor nem állnak a szakma magaslatán, ítéletük mégis döntő egy fajta létében, megítélésében. A hivatalos német fajtakísérleti telep egy vizsgálat alatt álló diófája Marquardt-ban:   A hivatalos elismerést sok-sok bírálat előzi meg. Szlovén fajtajelöltek küllemi bírálaton:   Az elismert diófajták túlnyomó többsége vegetatív klón, jól leírható jellemzőkkel. De nem elhanyagolhatók a tájfajták sem, ilyenek például az olasz Malizia és Bleggiana fajták.  Mivel a dió az északi félteke mediterrán és mérsékelt égöve alatt széleskörűen elterjedt, az egymástól erősen eltérő éghajlati körülményekhez a diótípusok különböző formái alkalmazkodtak. Külső megjelenésben a diófák között csak a szakértő szem tud különbséget tenni fajták szerint. Igen nagy viszont az élettani tulajdonságokban a fajták különbözősége.  Török és kaliforniai diófajták gyűjteménye:   Más gyümölcsfajokhoz képest a diónak specialitása, hogy nincs elterjedt világfajtája, mert minden termőhelyhez más diótípus (fajta) alkalmas, ha a biztonságos, jó termést tekintjük fontos szempontnak. Ebből a szempontból kérdéses, hogy a magyarországi termőhelyeket azonos termőhelynek vagy eltérő termőhelyeknek tekintjük-e. Mindkét vélemény mellett lehet megalapozottan érvelni. Saját véleményem az, hogy az Érden előállított, kipróbált, szaporított fajták az egész országban otthon érzik magukat, így telepítésük ajánlható.  A növényfajták (a dió is növény!) magyarországi hivatalos elismertetésének már közel 150 éves, tiszteletre méltó múltja van. A szervezet, a rendszer, az alkalmazott bírálati módszerek, az alaposság, szóval ezek a tényezők mind garanciái voltak, hogy a magyar diófajták közül amelyik állami elismerésben részesült, az felért egy állami kitüntetéssel.  Jók is a magyar diók.  Na, ebben a kérdésben most van egy nagy törés. A világszínvonalat meghaladó magyar elismerési rendszer már nem tartható fenn, alább kell adnunk, az EU-ban a gyengébb mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező országokkal kell jogharmonizálnunk. Sajnos.  Ez annyit jelent, hogy az elismerésre bejelentett új fajtáknak mostantól nem kell azt bizonyítaniuk, hogy jobbak az eddigieknél, hanem csak azt, hogy különböznek az eddigiektől.  És személyi változások is történtek.    A főbb fajtacsoportok tulajdonságai A legősibbnek és a legfontosabbnak a közép-ázsiai (a Kaukázus, Irán, Kirgiz- és Üzbegisztán, Kasmir diói, stb.) diók tekinthetők.   Iránban, ahol vadon is él, ma is általános a magról való szaporítás, így Irán a dió-gének valódi tárháza. Ennek a fajtacsoportnak a közös jellemzője a kiváló gyümölcsminőség és az igen nagyfokú fagyérzékenység. Viszont a napperzselésnek ellenállnak. Ennek a fajtakörnek a legelterjedtebb, értékes típusa a Kaghazi nevű papírhéjú dió, amely Kaliforniában további nemesítések alapját képezte.   Méltánytalanul nem említi még a szakirodalom se, hogy ebbe a fajtacsoportba tartoznak a világ legnagyobb természetes dióerdeinek diói is, a kirgiz diók, ahol tudósok a dió 300 változatát írták le (Blazer, 1998).  A többi fajtacsoporttól eltérően a középázsiai diófák erős szaporítószövet-aktivitást mutatnak. A diótermesztésben ez a tulajdonság a bujtásos szaporítás lehetőségében mutatkozik meg, a minőségi diófaanyag termelésében pedig az erős görcsképződésben, a görcsös faanyag rendkívüli rajzolatosságában.   A közép-ázsiai fajtakörhöz tartozónak tekinthető még a Törökország területén szelektált nagyszámú diófajta is, ott is hasonlóak az éghajlati tényezők.   Önálló fajtacsoportként tartják számon az Észak-Kaliforniában a termesztők - és később a kutatók - szelekciós munkája során kialakult fajtacsoportokat. Fő jellemzőjük, hogy téli fagytűrésük csak -10-12 C°-ig terjed. Ezek közül a legelterjedtebb az Eureka és a Hartley. Újabb kaliforniai diók: Chandler, Sunland, Tulare     Beszélnek mandzsúriai fajtacsoportról, mandzsúriai rasszról is, azonban ez erős tévedés. Úgy mondják, hogy a mandzsúriai fajtacsoportot a nagyfokú hidegtűrés, igen korai fakadási idő, a nagy, fürtös diótermés és a sötétebb színű, gyengébb ízű termés jellemzi.  Ezek a tulajdonságok azonban a mandzsúriai dióra (Juglans mandshurica) mint önálló diófajra vonatkoznak. A mandzsúriai dió a közönséges dió igen közeli rokona, vele jól hibridizálódik, és vegetatíve is kompatibilis. Ezért egyes, értékes tulajdonságaik alapján kiválasztott mandzsúriai diók a közönséges dió nemesítésében is szerepet kaptak.  Két, igen értékes típus került kiválasztásra.  Az egyik a csúcsrügy oldalrügyein is rendszeresen nővirágot és termést hozó típus, amelynek termőképessége lényegesen nagyobb a többi diótípusénál. Ennek a típusnak a francia diókkal való keresztezéséből előállított első ilyen fajta Kaliforniában a Payne volt, aminek további felhasználásával, keresztezésbe vonásával állította elő E. F. Serr, a Davis Egyetem nemesítője a kaliforniai új fajták egész sorozatát.  A másik értékes mandzsúriai változat oltási alany céljára alkalmas, jelenleg Manregian néven terjed.  Ha az amerikai, kaliforniai diófajtákat fogyasztói szempontból akarjuk a hazaiakhoz viszonyítani, feltűnik, hogy azok erősebb dióaromával rendelkeznek, míg az itthoniak íze kellemesebb.   Igen fontos fajtacsoportja a közönséges diónak a dél-franciaországi nagy múltú termesztés során kialakult sok értékes fajta és változat. Közös jellemzőjük az igen jó gyümölcsszerkezet és bélminőség, az átlagosan későbbi fakadási idő és nyugalmi állapotukban csak mérsékelt fagytűrés. Az 1900-as évek elején folytatott hazai honosítási kísérletek a hazai keményebb telek miatt nem vezettek eredményre, de termőképességben is jóval alulmaradtak az eredeti élőhelyükön szokotthoz képest.   Az átlagosan későbbi fakadási idő azonban kisebb magyarázatra szorul. A francia szakírókkal szemben én inkább úgy fogalmaznék, hogy termesztett diófajtáikra igaz lehet ez a megállapítás, de a természetes dió-populáció francia földön mutatja a legnagyobb szélsőségeket. Vannak szélsőségesen korán kihajtó magonc-egyedeik, ezekre a márciusi diófa (noyer de mars) elnevezést találták ki, és a végletesen későn, csak a nyári napforduló (június 21.) táján rügyező, virágzó diófáikat pedig noyer de la Saint-Jean, vagyis Szent János-diófáknak nevezik.  Végül a legnagyobb területen és a legváltozatosabb éghajlati viszonyok között alakult ki a diónak a kárpáti fajtakörhöz tartozó változatainak tömege. A kárpáti fajtakör változatai a Kárpátokon belül és kívül - Ukrajna, Lengyelország, Csehország, Németország területén - tenyésznek, de ide számíthatók a Kárpát-medencétől délkeletre eső vidékek diói, a szerb, román, bolgár és moldáv diók is. A diók között ezek a legváltozatosabbak, de közös jellemzőjük, hogy hidegtűrésük nagy, -30 C°-ig is terjedhet, Kanadában az innen származó dióknak -37-39 C°-ig terjedő fagytűrésről számolnak be. Továbbá jellemzően korai fakadásúak, és a dió-rasszok közül a kárpátiak a leginkább hajlamosak a megtermékenyülés nélküli, apomiktikus terméshozásra.  Szentiványi Péter úgy jellemezte a kárpáti rassz apomiktikus jellegét, hogy a termésen "szinte nem is lehet észrevenni, hogy a megporzás feltételei hiányoztak".  Ehhez a csoporthoz sok értékes fajta tartozik, amelyeket az érintett mintegy tíz ország nemesítői egymástól függetlenül, saját országuk dióállományából szelektáltak ki.   A kárpáti rassz ("carpathian walnut") elnevezés Kanadából származik, ahol a helyi diótermesztést a 20. század elején szó szerint a Kárpátokból, Lengyelországból begyűjtött diók elültetéséből indították meg. Később az Egyesült Államok északkeleti részén is így nevezték a Közép-Európából származó diókat.    A diófajták honosításáról Mint említettem, a diónak nincsenek világfajtái. Azok a termesztői és kutatói törekvések, amelyek értékes, idegen származású diófákat igyekeztek meghonosítani, nálunk is, a világ többi részén is eredménytelenek maradtak, illetve helyesebb úgy fogalmazni, hogy csak igen ritkán vezettek eredményre. Például Kaliforniában, ahol a közönséges dió nem volt őshonos, a világ minden tájáról betelepülő telepesek a legkülönbözőbb származású diókat próbálták honosítani, de ezek közül egyedül a francia Franquette honosítása járt sikerrel, igaz, Kaliforniában annak is helyi változata alakult ki.  A honosítás helyett a helyi magoncok szelekciója, valamint a nemesítői keresztezések eredményezték a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő fajták megszületését. Mindenhol a világon, ahol diónemesítésről, diókultúráról beszélhetünk.  Megállapíthatjuk, a dió, mint egy adott fajta - gyakorlatilag egy dióegyed - az új termőtájakhoz rosszul alkalmazkodik. (Alkalmazkodóképességét utódainak változatosságával biztosítja.)  Honosítási kísérleteket az érdi kutatóintézet is végzett, nem is keveset. A Kaliforniában keresztezéssel előállított új fajtákat is, de a világ más részeiről származó jó diófajtákat is összehasonlító kísérletekbe vonták. Szentiványi professzor külön kiemeli, hogy az összehasonlító kísérletek sikerében nagy szerepe volt a korábbi kaliforniai vezető diókutatónak, Serr professzornak, akinek jóvoltából Magyarországra kerülhettek a korábbi és újabb kaliforniai diófajták.  A kísérletek végeredménye az volt, hogy a hazai természetes dióállományból kiválogatott diófajták hazai viszonyaink között jobbak, mint a világ legjobb diófajtái.  És viszont, a kaliforniai kutatóintézet is kipróbálta a legjobb magyar diófajtákat. Az eredmény az lett, hogy az idehaza szép termést produkáló A-117-es és M-10-es Kaliforniában nagy, rücskös lódió-termést növesztett, kevés béllel. Szóval, nem hálálták meg a jólétet.  Ennek ellenére igen sok országban nem tettek le a kutatók arról, hogy a világ más részein, hasonló éghajlati viszonyok között jól bevált fajták honosításával kísérletezzenek, még ma is. Valószínű, a honosítani kívánt diófajta eredeti termőhelyéhez hasonló éghajlaton nagyobb a honosítás sikere.  Például Törökországban, amely ország tengerparti vidékei és a tengerek felé nyíló folyóvölgyei mediterrán éghajlatúnak tekinthetők, szervezetten foglalkoznak a kaliforniai diófajták honosításával, török viszonyok közötti kipróbálásával. Kaliforniai diók Törökországban:      Diófajták honosításával nemcsak kutatók, hanem gyakorlati szakemberek is próbálkoztak. Balatonboglárra is behozták a francia, a kaliforniai és egyéb diókat, de az eredmény ugyanaz volt.  Némileg más a helyzet a szomszédos országok diófajtáival. A hasonló éghajlat alatt kipróbált fajták, mint a csehszlovák Jupiter, Mars, stb., vagy a romániai Sebeshelyi fajták nálunk is jól megélnek. Termesztési értékükről sok biztosat nem mondhatunk, de nem valószínű, hogy felülmúlnák a világviszonylatban is versenyképes hazai elismert fajtákat. Az osztrák és a szlovén diófajtáknál már az eltérő éghajlat is kérdésessé teheti a sikeres hazai alkalmazást.     A hazai fajtaösszetétel 2001-ben mezőgazdasági összeírás volt Magyarországon, ami az 1500 m 2-nél nagyobb diósokat érintette. Valahol itt kezdődik az árutermelő kategória. Az ennél nagyobb területű diósokból 3150 ha-t találtak.  Legnagyobb területen a Milotai 10-et termesztik, 1200 ha-on. A második helyezett a magoncokból, valamint a csehszlovák és moldáv import fajtákból álló 900 ha-os vegyes csapat. Harmadik, 700 ha-ral az Alsószentiváni 117, negyedik 250 ha-ral a Tiszacsécsi 83. A többi hazai fajta összesen 100 ha-t tesz ki.  A hazai diófajtákat a külföldi diókkal együtt, abc-sorrendben tárgyalom. Több mint 400 diófajtát említek, de nem biztos, hogy mindegyik méltó rá. Mindenesetre ismerjük már, legyen fogalmunk róluk, ha halljuk. Még az is biztos, hogy a névsorban nemcsak hivatalosan elismert fajták vannak, hanem sok egyéb olyan, amelyeknek valaki valamilyen okból valamilyen nevet adott.  Nem említem a diófajták között a lódiókat, bár sokak kedvencei. A természetes dióállományokban a világon mindenhol felbukkannak a szokásosnál jóval nagyobb, tetszetős diót termő fák. Magyarországon lódiónak nevezik az ilyen diókat, de ilyen fajta hivatalosan nincs, sőt, tudomásom szerint nem hivatalosan se szaporít ilyen diót senki. Ennek az az oka, hogy a nagy dióméret csak egy jellemzője egy diófajta értékének. Ezek a diók sok más jellemzőben viszont elmaradnak a "normális" méretű dióktól. Például szinte általános, hogy ezekben a diókban a bél nem tölti ki teljesen a héjat, rosszabb a kihozatal. Stb.  Tisztelt Kollégám, van egy jó tanácsom a diófajták értékeléséhez. Tudvalevő, hogy fajtaleírásokat nemesítők, faiskolások és szakírók szoktak közzétenni. Itthon is, külföldön is. Az első kettőnek az az érdeke, hogy minél többet vegyenek a diócsemetéikből. A szakírók pedig sokszor nem értenek hozzá. Itthon se, külföldön se.  A most következő fajta-felsorolásban zömében én is ezekre a szakemberekre támaszkodtam. Úgy kell a leírtakat értelmezni, hogy a diófajták jó tulajdonságai vannak ismertetve. Mindazok a jellemzők, amelyek egy fajtánál nincsenek megemlítve, gyanakodnunk kell, hogy azokban az adott fajta nem jó. És akkor még nincs kiszűrve a szakírók esetleges tévedése.  Minden diófajtáról csak annyit írok, amennyit tudok róla.  Hogy hol találja tisztelt érdeklődő Kollégám a hazai diókat a felsorolásban? Javaslom, az A, M és T betűk alatt keresse elsősorban. És van még néhány ezeken kívül is.  Jó tanulmányozást!  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	A termesztett diófajták A Abbotabad 1 Pakisztáni diófajta az ország északi részéről, a hasonnevű városról elnevezve. Angliában dísznövénynek ajánlják.  Ackuri Grúz diófajta.  Aconcagua Chilei tájfajta, valószínűleg nem a közönséges dió változata, hanem az Andok diójának (Juglans neotropica) chilei tájfajtája.  Adams (vagy Adam). Állítólag francia eredetű kaliforniai fajta, gyenge termőképességű volt, annak ellenére, hogy részben oldalrügyön is terem. Ma már génbankban őrzik. Az Egyesült Államok Oregon államában még próbálkoznak helyi termesztésbe vonásával. Fája erősen feltörekvő, későn fordul termőre. Tavasszal korai kihajtású, érési ideje is korai. Diója nagy, erős héjú, dióbele sötét. A betegségeknek részben ellenáll.   Aksu Kínai diófajták sorozata szerepel ezen a néven, 44, 67, 71, 81, 85, 210, 417, 611 számokon. Hszincsiang tartomány-beliek, Aksu város vidékéről. Korai termőre fordulásukat és magas olajtartalmukat emelik ki. Jellemzően október közepi érésűek.   Akura Amerikában említik mint diófajtát.  Alamoty Tájfajta Iránban, a Kaukázushoz közeli területeken. Rendkívüli egészségével, gnomónia-ellenállóságával tűnik ki.  Albi Azonos az Albigowa 93 lengyel fajtával. Gyenge növekedésű fája van, koronája idősebb korban szétterül. Téli fagytűrése nem kielégítő. Nővirágai néhánynappal nyílnak a hímvirágok után, vagyis nőelőző virágzású. Kiegészítő megporzást igényel. Szeptember második felében érik. Diója közepes méretű, kissé hosszúkás (2,8–3,4 cm x 2,5–3,0 cm x 2,4–2,8 cm). A dió héja vékony. A dióbél bár a héjat viszonylag jól kitölti, kicsi, a bélkihozatal 30-45 %. A bél színe világosbarna, íze édes-fanyar. Korán termőre fordul, jól ellenáll a bakteriózisnak. Élelmiszeripari és cukrászati célra ajánlják, darált dióként.     Albigowa 88, Albigowa 93 (ld. Albi néven), Albigowa 101 (ld. Resowia néven) Lengyel fajták.  ALB-22 (Kézdialbisi 22) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 7 m-es fa. A koronaátmérő 8 m, törzskörmérete 0,95 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 54,1 %.  Alcalde 1 és 2 Spanyol diófajták.  Algyógyi Romániai, erdélyi dió. Szeptember végén érik. Diója nagy, héja vékony. Dióbele roppanó, édes. Házikerti termesztésre ajánlják. Tájfajta lehet, mert az algyógyi kutatóállomás eddig elismert 18 fajtája más neveken fut.  Ali Kaghazi Nem fajta, hanem diótípus. (l. Kaghazi)  Allegheny Újabb amerikai fajta a kontinens keleti feléről, Pennsylvaniából. George Dickum nemesítése. A téli hideget jól bírja, -28 C°-ot is kibírt. Kései kihajtású, a tavaszi fagyokat elkerüli, ezért évente rendszeresen terem. Öntermékeny. Közepes méretű dióinak héja vékony, a héjat a bél jól kitölti. Feles dióbélként törhető.  Allen Amerikai diófajta a kontinens keleti feléről, Michigan-ből. Glen W. Allen nemesítette, 1923-ban.  Alley Amerikai diófajta, New-York vidékéről.  Alsószentiváni 117 (A-117) 1950 körül Alsószentiván-Zedregpusztán egy diófasorban fellelt magonc anyafáról történő vegetatív szaporítással és hosszú időn át végzett értékeléssel Szentiványi Péter érdi diónemesítő által szelektált fajta. Mivel a zedregpusztai diófasorban az 1900-as évek elején Franciaországból behozott francia diófajták terméséből származó magoncok kerültek eltelepítésre, valószínű, hogy az A-117-es fajta ősei között a Mayette is szerepel. A fajta állami minősítést 1976-ban kapott. Kiemelkedő növekedési erélyű, edzett, fagytűrő, gyengébb talajokon is jól díszlő fajta. Bár részben francia származású, fagytűrő képességét Magyarország eltérő éghajlatú vidékein is bizonyította. Magyarország területén eltérő termőhelyi viszonyok között is jól bevált. Vadalanyra oltva növekedési erélye erős, fekete dió alannyal is jó az affinitása. Fája fiatalon feltörekvő, később terülő koronát nevel. Hibája, hogy koronája túl sűrű, termőkorban ritkító beavatkozást igényel.   Kései fakadású, ezért a kései fagyokat elkerüli, ennek következtében termésbiztonsága jó. Termőre fordulása korai, bőtermő, a hajtások átlag 45 %-a rakódik be terméssel, de oldalrügyön nem terem. Virágzása hímelőző. Porzónak az Alsószentiváni 118, Pedro és Tiszacsécsi 2 fajták ajánlhatók, de porzófajtát nem igényel, apomitikus jellege kielégítő. Betakarítási ideje elnyúlik, szeptember közepétől október elejéig tart. Diója kissé barázdált, világosbarna színű, 35-36 mm-es átmérőjű. Könnyen törhető, tisztítható. A bél színe sárgásfehér, aránya 48-52 %, a bél jóízű. Olajtartalma magas, 65 %, fehérjetartalma 18 %. Betegségeknek ellenálló. Jó ellenállóképességét a fajta viszonylag magas juglontartalmával is összefüggésbe hozhatjuk. Egy angliai (vagy velszi, nem vagyok biztos benne) nagyterjedelmű összehasonlító vizsgálat mutatta ki, hogy a magasabb juglonkoncentrációjú fajták közé tartozik. Napégésre a hazai fajták közül a legfogékonyabb. Az egyik vezető magyar alapfajta.              Az A-117-est Németországban is kultiválják. Ott erős növekedésűként, magas, széles koronájúként jellemzik. Száraz években is nagyot nő. Biztosan terem, száraz évben is. Korai érésű, elsőként érik a Németországban termesztett diók közül. Termése jellemzően jó minőségű. A tavaszi fagyok kevéssé károsítják. A baktériumos és gombás megbetegedésekkel szemben kiemelkedően ellenálló. Középnagy diója jellemzően aromás, parfümös belet tartalmaz.   Alsószentiváni 117-15 Lásd Bonifác Alsószentiváni kései (A 117-31) Származása azonos az A 117-15 fajtával. Erős növekedésű, feltörekvő, ritka koronát nevel, határozott központi tengellyel. Korán termőre fordul. Bár oldalrügyön is terem, kisebb arányban, mint a vele egy időben keresztezett és vizsgált többi fajta. Nagyon kései fakadási idejű, így a késő tavaszi fagyok kevésbé veszélyeztetik. Hímelőző virágzású, tehát a virágzás fordított ütemű a többi magyar fajtához képest. Mivel a nővirágok nyílnak előbb, a többi magyar fajta akkori pollenszórása túlporzását eredményezheti. Ajánlatos a többi magyar fajtától távolabb telepíteni. Nővirágai 7 év átlagában május 11-én nyílnak. (A szóródás: április 19-május 16). A Bonifáccal kölcsönösen jól porozzák egymást. A kései kihajtás ellenére a termésérés ideje közepes, szeptember 2. és 3. dekádja. 25-35 %-ban oldalrügyön is terem. Igen bőtermő, termésbiztonsága jó. Gyümölcse sima-tetszetős, 38 mm-es, héja és világos színe következtében felülmúlja az anyafajtát. Könnyen törhető, tisztítható. A diótermés hibája, - talán a túl nagy termés miatt is, - hogy héja a varratnál gyakran nem záródik, kézi nyomásra is szétnyílik. A fajta héjas értékesítésre kevésbé, de béldiónak jó.     Alsószentiváni 118 (A-118) Eredete az A 117 fajtáéval azonos. Fája igen erős növekedésű, feltörekvő korona alakú. Közepes, vagy kissé korai fakadású, kissé fagyérzékeny, rendszeresen bőtermő. Középkorai, nőelőző virágzású, más hazai fajták porzófajtájaként számításba vehető. Szeptember 10-től a hónap végéig érik. Diója a német Nr. 120-as fajta diójára hasonlít, de színe sötétebb. 35 mm-es, a bél aránya 45 %. A bél íze kissé fanyar. Betegségeknek ellenálló. Homoktalajon is jól fejlődik.   A-550 és A-625 Hazai fajtajelöltek Érdről, az A-117-es leszármazottai. Oldalrügyesek, még kipróbálás alatt állnak.  Amande Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból, neve a helyi nyelvjárásban dióbelet jelent. Késői kihajtású. Diója hosszúkás, közepes méretű. Felülete érdes, egyenetlen. A dióhéj vékony. A dióbelet könnyű kinyerni, de okker-színe miatt csak olajkészítésre jó.  Ambassador (No.4132) A kárpáti fajtakörhöz tartozó ősökkel rendelkező amerikai fajta. Idaho-ban szelektálták ki, Kaliforniában is szaporítják, kaliforniai feketedió alanyon. Hidegtűrő. Fiatalon gyorsan növekszik. Öntermékeny. Bőtermő. Szeptember 20-október 5. között érik. Diója 32-34 mm-es, vékonyhéjú, de jól zárt. Dióbele telt, világos, jóízű. Téli hidegigénye 600 óra.   Amigo (UC56-226) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem bocsátotta ki. Franciaországban is termesztik, Olaszországban és Törökországban is kísérleteznek vele. Virágzása hímelőző jellegű. Fürtös, gömbölyű gyümölcsű. Argentinában a legnagyobb méretű diót produkálja (36-38 mm). Átlagos diósúlya 11,6 g, bélaránya 51 %, az átlagos bélsúly 5,9 g. Meleg éghajlatra való. Diótermő képességén kívül egy sor kaliforniai fajta jó porzója (Tehama, Pedro, Pioneer, Midland).  Amphyon Holland diófajta, Hollandia északi részéből, Tjuchem helységből. A groningeni kutatóállomás fajtája. Első említése 2005-ös. Belgiumban és Dániában is ajánlják ültetését. A szelekció az északi, hűvösebb viszonyok elviselésére irányult, valamint a betegség-ellenállóságra. Állítólag mindkét célnak jól megfelel. Kiskerti ültetését ajánlják, árutermelő bio-ültetvényben közel 1 hektáros állománya van. Erős növekedésű. Szélesen, tíz méterre terülő koronája van. Jó télálló, közepes-kései kihajtási idejű. Virágzására jellemző, hogy az évek többségében a hím- és nővirágzás ideje nagyrészt átfedi egymást. Ha mégis porzót ültetnek mellé, más, északholland fajtákkal oldják meg. Apomixisre, vagyis termékenyülés nélküli terméshozásra is hajlamos. Sokszor csoportosan, 2-4-es fürtökben terem. Diója október második felében, október végén érik. Diója hosszúkás, mélyen barázdált. Héja könnyen, kézzel is törhető. A dióbél aránya 54 %. A dióbél hártyája szép megjelenést kölcsönöz a bélnek, a dióbél íze kiváló. Betegségekre mérsékelten fogékony.         Anica Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Mérsékelt növekedési erélyű, gömbkoronájú. Bőtermő. Szeptember közepén érik. Diója nagy, átlag 14 g-os, kerek-tojásdad, szimmetrikus. A dió héja krémszínű, viszonylag vékony. A dióbél aránya 53 %, a bél a héjat jól kitölti. Nagyon jó betegségellenálló, és jól tűri a hideget és a szárazságot.  Anoszovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre. Rendkívül nagyméretű diója van.  Apolló Csehszlovák diófajta 1971-ből, Csehországból, Valticéből. Erős növekedésű. Nagy, széles, gömb alakú koronája van, az átlagosnál nagyobb térállást igényel. A vastagabb, de még sima ágak felülete jellemzően fehéresszürke. Ágszerkezetére a meredek szögű elágazások a jellemzők, amely tulajdonsága miatt a szélkár fokozottan veszélyezteti. A fa mérete miatt nagyobb kertekbe való. Lombja sötétzöld, jellemzően egészséges. Nemesítője szerint korán termőre fordul, jól és rendszeresen terem. Nagy termésre képes, ha a fagy nem viszi el virágait. Korai, hímelőző, részben együttnyíló virágzású. Porzófajtát ajánlanak mellé, például a Jupitert. Nővirágai jellemzően csoportosak. Virágzáskor a kései fagyok veszélyeztethetik. Érése szeptember harmadik hetében történik, koncentráltan, rövid idő alatt. Diója középnagytól igen nagyig változik, 43-44 mm hosszú, 37-39 mm széles, 35-36 mm vastag. Súlya 14-15 g. Nagy termés, vagy szárazság esetén a diók kisebbek, de a varrat zártsága mindig jó. Tojás alakú, kissé csúcsos. A dió héja világosbarna, kissé barázdált, majdnem sima, jól zárt, vastag. Más leírás szerint félpapírhéjú. Diója tetszetős kinézetű. Dióbele világossárga, szalmasárga, a bél aránya 51 %. Dióbele kimondottan jóízű. Szüretkori magas víztartalma miatt mindenképpen szárítani kell. A termőhelyre érzékeny. Meleg, laza, mélyrétegű talajt igényel. Nedves években a xanthomonasz komolyan károsíthatja, betegségekkel szemben nem mondható ellenállónak.      Apomikt-2-6 Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Aragvi Grúz diófajta.  Araz ordubad Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.  Arco Ismeretlen portugál fajta.  Ardeche Jelentéktelen, régi francia fajta. Termése a Chico-ra hasonlít.  Argesean Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. A fa erőteljes növekedésű, termékeny, fagyálló. Virágzási időszaka középkésői, hímelőző típusú. Érése szeptember második dekádjára esik. A gyümölcs kerek alakú, héja sárgásbarna, könnyen törhető. Átlagos súlya 14 g, 51,8% átlagos bélaránnyal. A dióbél szalmasárga színű, kellemes ízű.  Argor Soleze néven említve.  Arnold Amerikai diófajta, 1923-ból.  Arosemme Francia, ismeretlen diófajta.  AS-1 Chilei fajta, helyi szelektálásból. (Lehet, hogy az Astorga-sorozatba tartozik?) Korán termőre fordul. Tavasszal korán hajt ki. Ősszel közepes érésű. Termőképessége kiemelkedő, oldalrügyből is terem. Porzói a Chico és az Amigo.  Asbury Amerikai diófajta, 1972-es.  Ashley (UC66-4) Korábbi kaliforniai fajta, megtalálójáról elnevezve, mivel természetes szaporodás terméke, eredete ismeretlen. 1945-ös születésű, 1962-ben kapott elismerést, a Stuckee diófaiskola kezelésében. Főleg 1970 előtt telepítették. Ma már génbankban őrzik. Fája mérsékelt növekedésű. Koronája kereken szétterülő, a lelógó ágak miatt gyakran kell metszeni. Gyors termőre fordulású, jól termő fajta. Korai virágzású és korai érésidejű. Oldalrügyes. A dió átlagsúlya 19 g, átlagos mérete 30,7-32,2 mm. A dióhéj jól zárt. A dióbél színe tetszetős. Jól törhető. A fajta nagy hátránya, hogy napégésre is és bakteriózisra is hajlamos, a tavaszi fagyveszélyességen túl.  Astorga 1990-ben elismert chilei diófajták futnak ezen a néven, szám szerint a 62-es, 147-es, 538-as. Valószínűleg Gamalier Lemus fajtái.  Asworth és Athens Két amerikai diófajta, 1966-ból.  Attowey Amerikai diófajta, G.M. Atkins nemesítése.  Aufhauser Baden Más néven Pferdeblutnuss. Német diófajta. Növekedése középerős, széles koronával, sűrű hajtásokkal. Térigénye 70-100 m 2. Öntermékeny, porzót nem igényel. Szeptemberben érik. Diója szép, nagy, 5,5x4 cm-es. Enyhén szögletes, keményhéjú, barázdált. A bél nem tölti ki a héjat. Halványpiros, de inkább barnás dióbele van. Házikertbe, kedvtelésből való ültetésre ajánlott, annál is inkább, mert nagyméretű diói a karácsonyfán jól mutatnak. Feles dióhéja hobbi-barkácsolásra teszi kedveltté.   Ausiger Oroszországi fajta, a Kaukázusból. Diója apró, 28-29 mm-es, a bél aránya 48 %.  Axel Holland fajta. Vagy belga, nem tudom pontosan. Angliában is termesztik. Nagyméretű, erősen feltörekvő fája van. Május elején hajt ki. Virágzása hímelőző. Termőképessége közepes. Igen-igen nagy, 5 cm-es diója van, talán a legnagyobb az ismert diófajták közül. "Ököldió"-nak mondják. A dió gyakran nem eléggé telt, és a dióbél íze csak középszerű. A bél jellemzően felesen nyerhető ki, a dióbél aránya 40 %. Baktérium-ellenálló, gnomóniára nem fogékony.          Aygarn Amerikai diófajta, Heber Aygarn nemesítése.
	A termesztett diófajták C   Caglayancerit (Csaalajandzserit-nek ejtendő) Törökországban államilag elismert tájfajta a hasonnevű faluról elnevezve, Kahramanmaras város körzetéből. Hegyvidéki körülmények között alakult ki, 700-1500 méter magasságban. A tájfajta zárt élőhelye:   Április-májusban virágzik a tengerszint feletti elhelyezkedéstől függően. Ugyanannak a fának a hím- és nővirágai időben közel nyílnak egymáshoz, tehát porzófára nincs szükség. Diótermése csoportos-fürtös.    Érési ideje szeptember 10-október 1, a termőhely fekvésétől függően. A nagyobb fákon 60-65 kg száraz héjas diótermés érhető el. A diók tömege 15-16 g, a dió héja 1,0-1,1 mm vékony, a dióbél színe fehér-halványsárga.     Calarasi Szovjet-moldáv diófajta. (Az első két a-betű fölül kis görbe ékezet hiányzik, az s-betű alól pedig ejtésmódosító jel, de ezeket a jeleket a számítógépem képtelen kezelni.) A fajta eredeti, 60 éves anyafáját 1964-ben D.I. Lavrienko lelte fel Harjauca moldáv faluban. A fajta 1980-ban kapott fajtaelismerést. Fája erős növekedésű, a téli hideget jól tűri, ugyanúgy, mint a nyári szárazságot. Rovarkártevőkkel szemben ellenállónak mondják. A xanthomonaszos bakteriózissal és a gmomóniával szemben is eléggé ellenállónak tartják, csak esős tavaszok és nyarak folyamán jelennek meg a bakteriózisos és gombaokozta levélfoltok. Kistermetű, világos törzsű fája van. A vázágak hosszúak, erősek, az elágazások jellemzően nagy szögekben történnek. Koronája gömbalakú, szétterülő. Lombozata dús. Hajtásai hosszúak, barnászöldek. Levelei viszonylag nagyok, világoszöldek, fényesek. Közepes virágzási idejű. Virágzása nőelőző, jellemzően 5-6 nappal. Évente rendszeresen terem. Szeptember második dekádjában érik. Diója nagy, átlagosan 42 mm hosszú, 37 mm széles, 40 mm vastag. Keresztmetszete kerekded. A dió átlagsúlya 15 g. Alakja széles-ovális. Alapja kerekded. Az alapi nyílás viszonylag nagy, de rostokkal zárt. Csúcsi végén kis csúcs jellemző. Dióhéja vastag, dudorokkal és hornyokkal, kifejezett hosszanti varrattal, mégis jól törhető. Színe sárgás kávébarna. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. Színe világos. Töréskor a bél a héjtól jól elválik, felesen nyerhető ki.  A fajta hivatalos leírása és képe:           Camburat Kisebb jelentőségű francia diófajta, Lot megye régi fajtája. Már nem szaporítják. Diója elég nagy, héja kemény, dióbele világos, jó minőségű. A dióbél hártyája csillogó. Utolsó fái Granat és Lissac helységekben találhatók.  Çameli 91 Török diófajta, állítólag 61-62 %-os dióbél-aránnyal.  Candelou Kisebb jelentőségű francia diófajta. Hegyes vidékeken is jól terem. A tavaszi fagyokat nagy biztonsággal elkerüli. Diója kicsi, mindkét végén csúcsos. A dióhéj vékony, a diótörés könnyű és gyors. A dióbél tetszetős, jóízű.  Carcagente Magoncból szelektált spanyol fajta.  Caręme Francia, aveyroni fajta. Azon ritka diófajták közül való, amelyek a szeles termőhelyet és a meszes talajt jól elviselik. Fája erős. Korán virágzik, korán érik. Gyümölcse közepes méretű, ovális, alapja lapított, benyomott. Vékony héjú. A dióbél kiváló, illatos, a héjat jól kitölti. Magas dióbél-kihozatali arányú. Asztali fogyasztásra, cukrászsüteményekbe, olajütésre egyaránt használatos, a bél magas olajtartalmú, olajkihozatalú. Rokon-fajtája, a Demi-Careme mára már teljesen eltűnt. Termesztési körzetében még ma is keresett fajta.   Carmelo Írják két l-lel, Carmello-nak is. Amerikai, kaliforniai fajta. Hidegebb teleket is kibír, mint amit a kaliforniai éghajlaton kap. Téli hidegigénye 700 óra. Későn hajt ki, későn virágzik. Öntermékeny, nem kell hozzá porzófajta. Szeptember végén-október elején érik. Nagy, jól telt diója van, olyan, mint a francia Bijou. Inkább csak érdekesség. Ritka. A Napa-völgyi Hoffman farmon még termesztik.  Carroll Az Egyesült Államok északkeleti sarkában él, a Gordon faiskola szaporítja. A hideg teleket jól elviseli, és késői kihajtású. Ugyanott, New York-ban említenek egy Carla nevű fajtát is, talán azonos a kettő.  Carto Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról.  Cascade Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről, valószínűleg Washington államból.  Későn, szeptembertől október közepéig érik. Diója nagy. A dióbél jóízű.  Castronovo Gyenge termőképességű olasz diófajta, alacsony bélkihozatallal.  Cazacu Szovjet-moldáv diófajta. 250 éves anyafáról 1965-ben oltották le, és 2006-ban nyert fajtaelismerést. Erőteljes növekedésű, nagy méretet elérő fája van. Koronája megnyúlt-hengeres, sűrű, mutatós. Ágai hosszúak, vastagok, feltörekvő, függőleges-közeli állásúak. Ágai világos, szürkés színűek. Jól tűri a téli fagyot, nyári aszályt, és betegségellenálló. Kihajtási ideje közepes. Hajtásai hosszúak, világoszöldek. Nővirágai a barkák előtt 5-6 nappal nyílnak. Évente rendszeresen bőven terem. Szeptember közepén érik. Diója közepes méretű. Átlagosan 42 mm hosszú, 31-32 mm széles, 33-34 mm vastag. Az átlagos diósúly 11 g. Alakja hosszúkás-elliptikus, alapja lapított, lekerekített. Alapi nyílása viszonylag nagy, de a nyílást rostok töltik ki. Csúcsi végén enyhe hegy van. Héja vékony, felületén kis ráncokkal. Színe barnásszürke. Belső válaszfala nem túl erős. Dióbele sötét szalmasárga, jó minőségű. A dióbél hártyája könnyen lehúzható.  A fajta hivatalos leírása és képe:           Cerda Magoncból szelektált spanyol fajta.  Cerreto Olasz tájfajta. Diója kisméretű, jóízű.  Cervinara Gyenge termőképességű olasz diófajta, alacsony bélkihozatallal.  Chaberte Francia fajta, Közép-Franciaországból, M. Chabert nemesítése. (Azonos lenne a Chaberete-tel, amit már nem szaporítanak?) Gyengébb talajjal is beéri, hegyoldalakon is jól érzi magát. Fája erős növekedésű. Kései virágzású. Bőtermő, októberben érik. A nyárvégi napégésre egyáltalán nem fogékony. Diói meglehetősen aprók, dióbele telt. A dióbél két felét sötétbarna válaszfal szeparálja. A fajta fő értéke a dióbél magas olajtartalma. A bélből 60 % olaj a gyakorlatban is kinyerhető. Házikerti ültetésre nagyon ajánlott. Alanynak is jó. A 20. sz. elején az Egyesült Államok északkeleti részén is kipróbálták. Franciaországi leszármazottja a Souvenir du Congres.   Chambers 9 Mandzsúriai dióval történt keresztezésből származó amerikai, oregoni dió. Jó hidegtűrő. Jól termő. Dióbele jóízű. Öntermékeny. Nem elterjedt.    Champion Jugoszláviai tájszelekciós diónemesítés eredményeként létrejött fajta. Szlovéniában is propagálják, Šampion néven. Törökországban összehasonlító kísérletekben vesz részt. Rövid vegetációs idejű, a téli fagyokat is jól bírja. Fája közepes méretű, bőtermő. Nőelőző virágzású diófajta. Diója szabályos alakú, simahéjú. A dió átlagos súlya 14 g. Bélkihozatala rendkívül magas, 58 %, egy dióból 8,1 g dióbélre lehet számítani átlagosan. A dióbél jóízű.     Chandler (UC64-172) Kaliforniai fajta, 1963-ból származik, Serr és Forde (Davis Egyetem) nemesítése, 1979-től van termesztésben. Ugyanúgy a Pedro és az 56-224 sz. fajtajelölt keresztezéséből származik, mint a Howard. Több más országban, így Spanyolországban, Argentinában és Új-Zélandon is termesztik. Mediterrán vidékeken vezető diófajtának számít. Közönséges dió alanyt ajánlanak hozzá, bár Kaliforniában helyi feketedió, továbbá paradox dió alanyokra is oltják. Fája mérsékelt, mások szerint közepes-erős növekedésű, feltörekvő formájú, de félig feltörekvőként (semi-upright) jellemzik. Mindenesetre kisebb termetű, mint a Hartley. 12 m korona-átmérőjűre is megnő, szabad térállásban 8x8 m-t ajánlanak, sövényben pedig 8x4 m-t. Korán termőre fordul. Gondos metszést igényel, mert koronájában gyakori a hegyesszögű elágazás. Téli nyugalmi ideje csak 30 nap. (Bár Spanyolországban hosszú nyugalmi idejéről írnak, ezért csak Észak-Spanyolországba ajánlják.) Tavaszi kihajtását koraiként és középkéseiként jellemzik a különböző leírások. Magyarországon már április elején fakad. Franciák szerint is korai, 8 nappal előzi meg a Larát.  Virágzása korai, nőelőző jellegű, április végén-május elején virágzik. Mivel önbeporzásra nem lehet számítani, késői pollenszórású porzót igényel, például a Franquette-et. A csúcsrügyön kívül az oldalrügyeken is terem, oldalrügyei 80-90 %-án hoz nővirágot, ezért igen termékeny fajta. Középérésű, szeptember végén-október első felében érik. Gyümölcse nagy, sima, hosszúkás, ovális. Az átlagos diósúly egy leírás szerint 13,25 g, szerintem 22,8 g. Könnyen törhető, feles bél nagy arányban nyerhető belőle. A dió átlagos mérete leírás szerint 34-36 mm, a termesztői statisztika szerint 31,7-33,3 mm. Héja jól zárt, annak ellenére, hogy vékony, sokszor nagyon vékony. A dióbél nem kielégítő fásodását Franciaországban hibájának tartják.  Diónként átlagosan 11 g dióbelet terem, a bél aránya 47-52 %. Dióbele jó minőségű. Színe kiváló, a világos árnyalatú bél aránya 90 % fölött van, gyakorlatilag a teljes termés világosként adható el. Ízletes. A Cisco, a Fernette és a Scharsch Franquette fajtákat használják hozzá porzófának. Más forrás szerint öntermékenyülő fajta. Meleg éghajlatot igényel. A bakteriózisra mérsékelten fogékony, a fertőzésveszély nedves éghajlaton nagyobb. Jelenleg Kaliforniában a legnagyobb arányban telepítik. Franciaországban csak néhány kisebb körzetben ajánlják telepíteni.  Chandler fajtájú dió:                   A Chandler virága:   Ültetvények a Chandler fajtából:      A Chandler dió bele:     A Chandler fajtának nemrég fellelték egy rózsaszín belű változatát is, egy termő ültetvényben. Bár több fán előfordult, nem biztos, hogy változatról van szó. Lehet vegyszerhatás (túlzott foszforműtrágya hatása), a porzó fajta (Livermore) hatása, vagy enyhe (fitoftóra) fertőzés hatása.    A Chandler fajta össztermése erős növekedést mutat Kaliforniában.   Ha továbbra is így globalizálódik a felmelegedés, - amiben nem hiszek, de sokan mondják, - hamarosan a magyar táj Chandler-termelővé léphet elő. (A kaliforniaiak pedig nemesítsenek ki szubtrópusra való diófajtákat.)  Mindenesetre kipróbálásra már itt van a Chandler. Egy hazai Chandler fa és termése:      Chandler fajtájú diókínálat Argentinából:     Chase D9 Régi amerikai diófajta Oregonból, Springfieldből, nemesítőjéről elnevezve. Olasz és francia kísérletekben is szerepel, mert bírja a téli hideget, ezért hegyvidéki telepítésének lehetőségét vizsgálják. Faanyag-termelésre jó. Egyébként Chase néven másik három fajta is létezik, például a D12.  Chenovo vagy Cheinovo Azonos a Sejnovo nevű bolgár fajtával. Szerbiában, Indiában, Marokkóban is kísérleteznek vele.  Chernivetsky 1 (Csernyivecki) Más néven Czernowitz 1. Ukrán diófajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Nagy koronája van. Részben oldalrügyes. Szeptember végén kezd érni. Diói kerekek, 10,6-12,8 g súlyúak. Héja kifejezetten vékony, 0,8 mm-es, jól törhető, a belső válaszfal is vékony. A dióbél aránya 50,7-54,6 %, a bél olajtartalma 68-71 %. Gombabetegséggel szemben ellenállónak mondják.   Chevriere (vagy Fertile de Chevriere, Chevriere-i bőtermő) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. Diója sötétbarna.  Chico (UC56-206) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1956-ból. Szülővárosáról nevezték el. A Sharkey és a Marchetti hibridje. Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik, Olaszországban is kísérleteznek vele, meleg éghajlatot igényel. Kisméretű, központi tengelyes ágszerkezetű fája van, gyorsan termőre fordul. Korán hajt és korai érésű. Nem való tavaszi fagyveszélyes helyre. Nagy termőképességű, mivel oldalrügyeinek több, mint 90 %-án is hoz nővirágot. Magyarországi vizsgálat szerint hazai körülmények között oldalrügyessége 0-50 %. Sűrű térállású ültetvénybe való. Ahhoz, hogy diói nagyméretűek legyenek, erős metszést igényel. Kaliforniában március második felében már virágzik, de van másodvirágzása is. Érési ideje középkései. Kis, gömbölyű diója van, kiváló bélminőséggel. A héjból a bél könnyen kinyerhető. Dióbélkénti értékesítésre való, nem héjas diónak. Magyarországi viszonyok között diómérete nagy, 34-37 mm, hosszúkás, ovális alakú. A bél aránya 47-52 %. Kaliforniában diónként csak 5,2 g dióbelet produkál. Jól porozza a Payne, Serr, vagy a Sunland fajtákat. Porzójának a Vina-t ajánlják. Fogékony a baktériumos fertőzésre, ezért csapadékos vidékre nem jó.  China-B Amerikai fajta. A téli hideget jól tűri. Koronája egyenesen feltörekvő alakú. Szeptember harmadik hetében érik. Igen nagy, gömbölyű diója van. Héja vékony, alapjánál jól zárt, dióbele telt.    Chisinau Vagy Kisinyovszkij. Szovjet-moldáv diófajta. 1963-ban szelektálták helyi magoncok közül. Fajtaelismerést 1980-ban kapott. Erős növekedésű, a téli fagyokat tűrő fája van. A tavaszi fagyok is kevésbé károsítják, betegségellenálló, de hűvös, esős tavaszokon a gnomónia megtámadja. Fája kistermetű. Koronája gömbalakú, szétterülő, a korona sűrűsége közepes. Ágai a korona széle felé jól elágazók. Kihajtása késői. Virágzása egyidejű, öntermékeny. Évente bőven terem. Október 10-e körül érik. A termés jó minőségű. Diója közepesen nagy, átlagosan 40 mm hosszú, 34 mm széles, 36 mm mély. Az átlagos diósúly 10 g. A dió alakja széles-ovális, keresztmetszete megközelítőleg köralakú. Alapja kerekded, alapi nyílása kicsi. Csúcsa hegyes. Héja vékony, felületén kis ráncokkal. Színe sárgásszürke. Varrata csak a dió felső részén kifejezett. A dióbél aránya 49 %. Dióbele nagy, színe fehéres-sárga. Hártyája egészben lehúzható.   A fajta hivatalos leírása:   Chitral 1, 2, 3 A hasonnevű vidékről elnevezett pakisztáni diófajták. Jellemzőik:  Fajta neve	Dió átlagos méretei Hossz-Szél-Vast. mm	Alak	Méret	Dió átlagsúlya g	Bélarány %	Héj vastagság mm	Héjfelület Chitral 1	39,5 x 34,3 x 35,1	gömbölyded	nagy	13,5	46,9	1,35	Érdes Chitral 2	39,7 x 33,2 x 33,5	gömbölyded	nagy	18,1	50,9	0,95	Átlagos Chitral 3	41,2 x 32,8 x 32,9	ovális	nagy	18,2	50,2	0,98	Sima Chiusa Gyengén termő olasz diófajta.  Chonwon 14 Koreai diófajta.  Chopaca (máshol Chopacca vagy Chopaka) Az Egyesült Államok Illinois államában termesztett hidegtűrő, házikerti termesztésre ajánlott diófajta. Igen korán termőre fordul.   Chun Fua Kínai diófajta, neve tavaszi virágot jelent.  Ciobeanu Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság nem említik.  Cisco (UC66-178) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem bocsátotta ki. A Pedro és a Meylan hibridje. Fő haszna, hogy a Chandler, de főleg a Howard fajták porzófája. Kicsi, felálló koronája van, a korona nem terül szét. Diója nagyméretű, gömbölyded, de a dió bele rossz minőségű. Meleg éghajlatot igényel.  Ciumesti Román fajta Olténiából, a Valcea-i kutatóintézet favorizált fajtája.  Claudia Román fajta, az algyógyi kutatóállomás fajtája. Közepes növekedési erejű fája van, betegség-ellenálló. Érése szeptember első felére várható. A gyümölcs közepes nagyságú, ovális alakú, lapított alappal. A dió héja nagyon vékony, halványsárga. A dióbél nagyon kellemes ízű, aromájú.  Cluster Régi amerikai diófajta, nevéről ítélve fürtös termésű.  Coble #2 (vagy Cobles #2, vagy Coble Jumbo) Kanadai, Ontario-i fajta, az Egyesült Államokban 1980-ban ismerték el. (Más forrás szerint pennsylvaniai.) Jó télállónak mondják. Oldalrügyön is terem. Szeptemberben érik. Igen nagy, telt diója van. Jó minőségű, édes ízű. Viszonylag ellenáll a bakteriózisnak.  Cocarde Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.  Coenen Holland fajta, az észak-brabanti Veghelből. Angliában is termesztik. Erős növekedésű, nagy, méltóságteljes kinézetű fa. Koronája nyílt. Leginkább díszfának, parkfának ajánlják, mert korai, áprilisi virágzása miatt rendszeresen fagykáros, termést gyengén hoz. Virágzása hímelőző. Legalább részben öntermékenyülő. Ha nem fagy el, jól termő, gyakran párosával, néha hármasával hozza termését. Rendkívül nagyméretű, hosszúkás (5 cm/3 cm, 5,5 cm/3,5 cm) diója van. Vékony héjú, jól törhető. A dióbél aránya 45 %. Gnomóniára fogékony. Porzónak a Buccaneer-t ajánlják.   Cogalniceanu Szovjet-moldáv diófajta. Izvoare moldáv faluból származik. Eredeti anyafája a gyűjtés idején, 1967-ben 40 éves volt. A fajta 2006-ban kapott fajtaelismerést. Közepes növekedési erélyű. Viszonylag fagytűrő, a gnomóniának részben ellenáll. Koronája szabálytalan, hosszas-piramidális, viszonylag sűrű. Ágai hosszúak, vastagok, átlagosan szétterülők, szürkések. Vesszőinek hossza és erőssége átlagos, színük sárgás kávébarna. Virágzása hímelőző jellegű. Rendszeresen és bőven terem. Csoportos termésre hajlamos. Szeptember második dekádjában érik. A dió mérete nagy, egyöntetű. Átlagos hossza 51 mm, szélessége 35 mm, vastagsága 37 mm. Az átlagos diósúly 12,5 g. A dió alakja jellemzően hosszúkás-elliptikus, keresztmetszete kissé lapított. Alapja kerekded, alapi nyílása átlagos nagyságú. csúcsi vége enyhén hegyes. A dióhéj vékony, felületén kis ráncokkal. Színe világos kávébarna. Varratai erősek, kifejezettek, de csak a termés felső felén. A termés minősége kiemelkedő. Dióbele sárgás színű.  A fajta hivatalos leírása és képe:       Colby Kanadában, azon belül Ontario-ban és Új Skóciában termesztett fajta. Az USA középső vidékein, Illinois és Kentucky államaiban is ajánlják házikerti ültetését. Crath tiszteletes által 1930 körül Ukrajnából és Lengyelországból hozott anyagok közül Illinoisban, Urbana-ban válogatták ki. 1952-ben kapott fajtaelismerést. A kárpáti fajtakörbe tartozik. Hidegtűrő. Növekedése feltörekvő, ágai erősek. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nagyméretű fája lenne. Olyan véleményt is olvasni, hogy a Colby az egyetlen törpe diófajta. Valószínűleg, saját gyökéren. Termőre fordulása gyors. Virágzása enyhén nőelőző, porzófajta nélkül is jól terem. Rendszeresen termő. Korai érésű. Diója közepes méretű, sima, vékony héjú. Dióbele telt, jóízű, világos. Dióbél-aránya 53 %.  Combe Ugyancsak kanadai fajta.  Concha Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Chilében termesztik még.  Concord Eredetileg amerikai fajta, de már kiszorult a termesztésből. Szlovéniai kísérletekben szerepel.  Cook's Giant Sweet Egyesült Államok-beli, viszonylag hidegtűrő diófajta. Termékeny. Korán, szeptemberben érik. Diói nagyok. Dióbele enyhe, kellemes ízű. Házikerti ültetésre ajánlják.  Corjeuti Szovjet-moldáv diófajta. Anyafáját Corjeuti moldáv falu magoncdiói közül szelektálták 1964-ben. Fajtaelismerést 1980-ban kapott. A téli fagyokat bírja, és betegségellenálló. Fája kicsi-átlagos növekedésű. Koronája lapított gömb alakú, viszonylag sűrű, gazdagon termő. Vázágai erősek. Vesszői kávébarna színűek. Levelei viszonylag kicsik, világoszöldek. Előbb virágzik, mint a diófajták többsége. Virágzása nőelőző, a hímvirágok mintegy 5-6 nappal nyílnak előbb. Bőven és rendszeresen terem. Hajlamos a fürtös dióképzésre, egyes években 7-15-ös fürtökben is terem. Szeptember közepén érik. Diója közepes nagyságú. Jellemző méretei: 42 mm hosszú, 32 mm széles, 33 mm vastag. Az átlagos diósúly 10 g. Alakja ovális, kerekded alappal. Alapi nyílása kicsi. A dió keresztmetszete kerek. Dióhéja vékony, könnyen törhető. Felülete kávésárga. Sima, kisebb egyenetlenségekkel a dió hosszában. Varrata nem túl erős. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. A héjból könnyen kifejthető. Színe sárgásfehér.   A fajta hivatalos leírása és képe:         Corne du Périgord vagy Corne corrésienne vagy Corne de boeuf. Másik neve Couturas. Francia, périgordi, közelebbről Correze-i eredetű fajta. Olaszországban is kísérleteznek vele. A különböző talajtípusokon egyaránt szépen díszlik. Fája erős, rusztikus. Későn fordul termőre, de termő korában bőven terem. Tavasszal késői kihajtású, (átlagosan két nappal a Franquette előtt). Virágzása erősen nőelőző jellegű, a barkák április 29-május 13 között nyílnak, a nővirágok virágzási ideje május 15-30. Későn, október közepe után érik. Gyümölcse kicsi-közepes méretű, ovoid. Megnyúlt elliptikus. Héja igen kemény, erős varrattal. Az a jellemző kifejezés rá, hogy varrata erősen "összeforrott". Bele fehér, igen jó ízű, nehéz kinyerni. A dió belső válaszfala is erősen fásodik. A bél aránya feltűnően alacsony, 35-40 %. Gnomóniára érzékeny, a baktériumfertőzésre mérsékelten fogékony. Termőhelyén, Délnyugat-Franciaországban a bél kinyerésének nehézsége miatt folyamatosan más fajtákkal váltják fel. Porzófájának a Meylanaise vagy a Ronde de Montignac ajánlható.   Corniola Kisebb jelentőségű olasz tájfajta.  Corsan Réges-régi kanadai, ontariói fajta. Nemesítője George Hebden Corsan, akit korábban már említettem.  Costiujeni lásd Kosztyuzsenszkij  Criollas Nem konstans fajtát, hanem vegyes magoncdiót, vagy nem is a közönséges diót (Juglans regia) kell ezen a néven érteni, hanem Latinamerika teljes területén Mexikótól Argentináig és Chiléig fellelhető helyi diófajok termését.  Crisco (Ez minden valószínűség szerint a Cisco elírása)  Cul-Plat Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Diója nagy, dudoros. Dióbele jó, de nehezen nyerhető ki. Nagyon kései kihajtású, manapság már csak a Franquette porzójaként telepítik.  Culeronne Kisebb jelentőségű francia diófajta a grenoble-i termőtájról. Diója elég nagy. A dióhéj színe fehéres világossárga. A dióhéj nagyon kemény, nehezen törhető. A dióbél fehér, finom, két fele erős belső válaszfallal van elválasztva.  Curro lásd Motta  Cyril Nemrég szelektált északholland fajta a groningeni kutatóállomásról, a helyi, groningeni természetes dióállományból. Korábbi jelölése Nr. 6 volt, mielőtt nevet kapott volna. Nagy növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló. Közepes kihajtási és virágzási idejű. Virágzására az a jellemző, hogy igen sok nővirágot és kevés hímvirágot fejleszt. Virágai egyidőben nyílnak, öntermékeny. Rendszeresen termékenyülés nélkül, apomiktikusan is terem. Jellemzően fürtös dió. Gyakoriak a 2-6-os fürtök, ritkábban 18-ig is felmegy az egy fürtben termő diók száma. Jól terem, október közepén érik. Diója nagy, kerekded. Dióhéja keményebb annál, hogy kézzel törhető lenne. A bél a héjból jól kinyerhető. A bél aránya 50 %, a dióbél jóízű. Általában egészséges, betegségellenálló fajta. Ha erős a baktériumos fertőzöttség, egész fürtök is a betegség áldozatául eshetnek.          További képei:                 Č-6/7 Szlovén fajtajelölt, jellegzetesen szétterülő koronával.  Csernyivecki l. Ch-nál.
	A termesztett diófajták G-H   Galmwa Svájci magonc diófa, Freiburgból. Hans-Sepp Walker feketedió alanyokra oltva nagy tételben szaporítja. Fája erőteljes növekedésű. Diója átlag 49 mm hosszú, 35 mm széles. Erős, robusztus héja van, jól zárt varrattal, jól eltartható. A száraz dió átlagsúlya 13 g. A dióbél aránya kb. 46 %, súlya 6 g. Színe világos, aromája jó.   Gammie Újabb kanadai, brit-kolumbiai diófajta, Pendleton helységből. Kései kihajtású, bőtermő.  Gant Régi, Amerikában kipróbált diófajta. (Lehet, hogy a francia Bijou másik elnevezése.)     Gareji Grúz diófajta.  Gautheron Francia fajta, jelenleg nem szaporítják.  Geisenheimi fajták ( Nr. alatt felsorolva)  Gelbioara Régi besszarábiai diófajta, az 1930-as években M. Koszteckij szelektálta. Manapság nem említik.  Geoagiu Romániai diófajták sorozata szerepel ezen a néven, legalább 10 db, a hasonnevű, magyarul algyógyi kutatóállomás fajtái, Erdély déli részéről. Ld. még Claudia, Germisara, Orastie, Sarmis, Sibisel (Sebeshelyi).  Geoagiu 65 Közepes növekedésű, széles, piramis alakú, jól megvilágított koronájú fája van. Fagytűrő. Korán, a hatodik-hetedik évben már termőre fordul. Rendszeresen, jól terem. Nővirágai a barkákhoz képest sokkal előbb nyílnak, porzófajtát igényel. Későn, október második felében érik. Diója nagy, tojásdad, alapján kerekded, csúcsánál hegyes, 15 g-os. A dió varrata kiemelkedő, jól zárt. Alapi nyílása nagy, de rostokkal eltömött. A dióbél aránya 50 %. A dióbél kellemesen aromás ízű. Betegség-ellenállónak is mondják.  Gerdouie Sangi és Ghodeh Germez Iráni árutermelő diófajták.  Germisara (vagy Geoagiu 44x4 -259) Romániai, algyógyi diófajta. Fagytűrő. Fája gömbkoronájú, alacsony növésű. A korona jól megvilágított. A Geoagiu-i kutatóállomás legtermékenyebb fajtája. Korán, 6-7 éves korában fordul termőre. Nővirágai a barkáktól időben elkülönülten, jóval előbb nyílnak. Szeptember közepén érik. Diója nagy, hosszúkás, hegyes, átlagsúlya 15 g. A dió alapi nyílása jól zárt. Azt mondják, betegség-ellenálló.  Gervans (vagy Fertile de Gervans, Gervans-i bőtermő) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Franqette továbbszaporítása. M. Guillot faiskolás állította elő, Saint-Marcellinben.  Gillet (Tévesen: Gilles) A legújabb kaliforniai fajták közül való dió, 1995-ös keresztezés, 2002-ben szelektálták, első leírása 2004-es. Nevét Felix Gillet-ről kapta, aki 1870-ben francia diófajták telepítésével egyik úttörője volt a kaliforniai diótermesztésnek. A Chico egyik leszármazottja, nagy, erős fája van. Egy leírás szerint korai kihajtású. Egy másik leírás szerint a Payne után 18 nappal hajt ki. Virágzása nőelőző. Erősen oldalrügyes, 100 %-osan. Érési ideje igen korai, másik leírás szerint középidejű, mindenesetre a Chandler előtt két héttel érik. Fiatal korban már jól terem. Alternáló terméshozásra hajlamos. Diója a Sextonéra hasonlít, de annál kissé megnyúltabb. A dió mérete bár nagy és alakja gömbölyded, a héja meglehetősen gyenge, ezért héjas értékesítésre nem ajánlják. Főleg fiatal fákon a varrat zártsága is hiányos lehet. Dióbél-kihozatala 51 %-os, a diónkénti bél átlagsúlya 8,0-8,2 g. Könnyen törhető, válogatható. Feles dióbél könnyen nyerhető a diójából, és kevés az aszalt bél. A dióbél színe kiváló, 90 %-ban elsőosztályú. A fajta mérsékelten fogékony a bakteriózisra. Porzója a Payne, Vina, Serr, Scharsch Franquette, Sexton és a Cisco lehet.   A Gillet leszármazása:     Godyn N88 Lengyel diófajta, Godijn névvel is illetik, Dodo néven is nevezik. A lengyelországi Mumina községből származik. Fája közepes növekedési erélyű. Koronája fiatalon feltörekvő, később szétterülő, szabályos alakú, rövid vesszőkkel. Viszonylag későn fordul termőre. Virágzása nőelőző, a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Porzófát igényel. Szeptember második felében érik. Diója közepes-nagy (2,8–3,4 cm x 2,8–3,0 cm x 2,7–3,0 cm), hosszúkás tojásdad alakú, kifejezett karimával mindkét oldalon. A dió héja inkább vékony, szürkésbarna, enyhén barázdált. Dióbele telt, a héjat jól kitölti, világosbarna színű. A dióbél hártyája pirosbarna. A dióbél íze édes-fanyar. A dióbél aránya 45 %. Jó betegségellenállóság jellemzi, jól bírja a téli hideget, és jól terem. Minőségi dióbélként és édesipari alapanyagként egyaránt jó. Állítólag a következő képen is a Dodo látható.   Gorgeous Kanadai, Ontario-i fajta.  Goruli Grúz fajta.  Gourlande Jelentéktelen francia fajta Puy-de-Dome megyéből. Diója nagy, hosszúkás, ovális. Héja szétrepedő, nagyon törékeny. Emiatt héjasan nem tárolható. Dióbele kiváló éretten is, de még inkább friss dióként.  Grandjean Francia, a périgordi termőtájról származó fajta, olasz kísérletekbe is bevonták. Lot megye régi fajtája. Leginkább szülőhelyén kultiválják. Fája nagy. Elég korán termőre fordul. Jó termőképességű. Korán virágzik, fagyveszélyes. Október közepén érik. Gyümölcse közepes-nagy, hosszúkás-gömbölyded, alapján lapított, a dió az alapján megáll. A dió héja törékeny, a gépi szüret, a szállítás során sok sérül. Dióbele illatos, fehér, könnyű kinyerni, jól tárolható. Sokak szerint a legjobb dióbelet adja. Homokos talajon is díszlik. Érzékeny a baktérium-fertőzésre, és kevéssé érzékeny a gnomóniára.   Grand Jefe Spanyol diófajta, neve nagyfőnököt jelent. Jól terem.  Grand Noblesse Az Egyesült Államokban mintegy 100 éve kipróbált fajta. Neve nagy nemességet jelent.  Greenhaven Az Egyesült Államok Michigan államából, 1937-ből származó fajta. Kanadában (Ontario) is termesztik. Korán termőre fordul, rendszeresen terem. Korai, szeptember elejei érésű. Közepesen nagy, jó diója van, könnyen törhető, a dióbél a héjat jól kitölti, világos, jó minőségű. Az Egyesült Államok északi vidékein az egyik legjobb diófajta.    Groningeni diófajták Észak-Hollandia tájszelekciós diói. Mindazokat a groningeni diókat, amelyek nem kaptak önálló nevet (Amphyon, Cyril, Dionym), számokkal jelzik.  Groningeni Nr.3 Nieuwolda-Oost helységből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Nagyon jó télálló. Közepes-kései kihajtású, virágzása is középkésői. Virágzásában a sok nővirág és kevés hímvirág a jellemző, a kétféle virág nyílási ideje ritkán esik egybe. Porzófát igényel. Jól termő, gyakran 2-4-es csoportokban terem. Későn, október második felében érik. Nagy, hosszúkás diója van. A dió héja sima, enyhén barázdált. A dió héja középkemény. A dióbelet nem a legkönnyebb kinyerni. A dióbél jóízű. A fajta általában egészséges, de a baktériumos betegség előfordul. Hibája, hogy ágai gyengék, az erős szél károsítja.  Groningeni Nr.5 Westeremden községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási idejű. Virágzása is középidejű. Porzófát nem igényel, mert a hím- és nővirágok virágzási ideje jól átfedi egymást. Jól termő, már a negyedik évben teremni kezd. Jellemzők a 2-3-as terméscsoportok. Későn, október második felében érik. Diója igen nagy, a dió héja könnyen törik. A dióbél a héjból általában jól kiszedhető. A dióbél aránya 53 %. A dióbél jóízű. A fa általában egészséges.        Groningeni Nr.7 Overschild községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási idejű. Nőelőző virágzású, porzófajtát igényel. Jó megporzás esetén jól terem, akár 2-5-ös csoportokban is. A negyedik évben kezd teremni. Későn, október második felében érik. Diója nagy, hosszúkás-ovális. A dió héja középkemény. A dióbél többé-kevésbé jól kinyerhető. A dióbél aránya 48 %, a bél íze kiváló. A fa általában egészséges.    Groningeni Nr.10 Overschild községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási és virágzási idejű. Bőségesen hoz hím- és nővirágot. Virágzása hímelőző, a barkák jellemzően nagyon későn nyílnak. Bár mutat apomiktikus jelleget, mégis porzófát igényel. Korán termőre fordul, jól, sokszor 2-5-ös csoportokban terem. Későn, október második felében érik. Diója középnagy, hosszúkás, sima, keményhéjú. Kinyerhetősége kérdéses. A dióbél jóízű.   Groningeni Nr.11 Meedhuizen községből származik. Erős növekedésű, közepesen sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási és virágzási idejű. Hímelőző virágzású, porzói nagyon későn nyílnak, porzófát igényel. Már a negyedik évben teremni kezd, általában jól terem, sokszor 2-4-es terméscsoportokban. Későn, október második felében érik. Diója középnagy, hosszúkás, világos. Dióbele többé-kevésbé jól nyerhető ki, a dióbél jóízű. A fa általában egészséges.    Groningeni Nr.14 Groningen város határából származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepesen kései kihajtású. Virágzása is középkései. Hím- és nővirágai egyidőben nyílnak, porzót nem igényel, apomiktikus tulajdonságot is mutat. Gyakran csoportosan terem. Későn, október második felében érik. Diója közepes méretű, kerekded, világos színű. A dió héja középkemény, a bél közepesen jól nyerhető ki. A dióbél íze általában nagyon jó. Egészséges, betegségellenálló fajta.  Groningeni Nr.16 Overschild községből származik. Középerős növekedésű, sűrű koronájú. A telet jól tűri, kihajtása középidejű. Nővirágzása középidejű, a porzók későn nyílnak. Porzót igényel, de apomiktikus terméshozása is van. Jól termő. Október közepén érik. Diója középnagy, erős varrattal. Dióhéja kemény. A dióbél többé-kevésbé jól kinyerhető. A dióbél jóízű. Egészséges, betegségellenálló fajta.     Groningeni Nr.18 Sappemeer községből származik. Erős növekedésű, széles koronájú. A telet jól tűri, tavaszi kihajtása középkésői. Hím- és nővirágai egyidőben nyílnak. Korán teremni kezd, jól, sokszor 2-4-es csoportokban terem. Október közepén érik. Diója közepesen nagy, hosszúkás. Vékonyhéjú, legtöbbször kézzel is törhető. A dióbél többé-kevésbé jóízű. Betegségellenálló.  Groningeni Nr.19 Froombosch községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló, közepes tavaszi kihajtási idejű. Hím- és nővirágainak virágzási ideje átfedi egymást, porzót nem igényel. Korán teremni kezd, jól terem, sokszor 2-3-as csoportokban. Október közepén érik. Diója közepesen nagy vagy nagyon nagy, hosszúkás. A dióhéj közepesen kemény. Jól adja a dióbelet, a dióbél nagyon jó ízű. Általában egészséges fája van.    Groningeni Nr.21 Zuidlaren községből származik. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó télálló, közepes tavaszi kihajtási idejű. Virágzása nőelőző. A barkák nagyon korán nyílnak, a nővirágok középidőben. Altalában jól terem, 7-es fürtök is előfordulnak. Október közepén érik. Diója közepesen nagy, kerek, simahéjú. A dióhéj kemény, a belet nehezen adja, a dióbél jóízű. Általában egészséges, néha előfordul nála a gnomóniás megbetegedés.  Groningeni Nr.22 Nieuw-Roden községből származik. Gyenge növekedésű, koronája szellős. Jó téltűrő, kései kihajtású. Virágzása is késői, a hímvirágok nyílása valamivel megelőzi a nővirágokét, de a két virágzási idő részben egybeesik. Jól termő. Sokszor 2-6-os fürtök fordulnak elő. Október közepén érik. Diói közepesen nagyok, hosszúkásak, világos színűek. A dió héja középkemény. A dióbél jól vagy kevésbé jól nyerhető ki, a dióbél aránya 48 %, íze jó. Általában egészséges, de betegségek előfordulnak.       Groningeni Nr.24 Hoogezand községből származik. Erős növekedésű, koronája szétnyíló. A telet jól tűri. Tavaszi kihajtása középkésői. Virágzása is középkésői. A nővirágok virágzási ideje teljesen átfedi a barkanyílás idejét, öntermékeny fajta. Apomixis is előfordul. Korán, a harmadik évben teremni kezd, jól terem. Későn, október második felében érik. Különösen nagy diója van. A dióbél erősen barázdált. Dióhéja kemény. A dióbél rosszul nyerhető ki, íze jó. Általában egészséges, de előfordulnak betegségei.  Groningeni Nr.26 Ten boer községből származik. Kevésbé erős növekedésű, koronája szétnyíló. Jó téltűrő, későtavaszi kihajtású. Hím- és nővirágainak virágzási ideje nagyrészt egybeesik, öntermékeny. Apomiktikus jelleget is mutat. Jól termő. Október első felében érik. Diója nagyméretű. Vékonyhéjú. A dióbél többé-kevésbé jól kinyerhető. Jóízű. Általában egészséges, de betegségek előfordulnak.  Gronovij Ukrán diófajta, valószínűleg nincs termesztésben. A nikitini botanikus kertben található belőle 12 db.  Grosjean (nem azonos a Grandjean-nal). Ugyancsak délnyugat-francia fajta. Nagy diója van, erős csúccsal. Alakja szögletes, héja durva, nagyon kemény. A zöld burok leválasztása nehéz. Héjasan nehéz értékesíteni, dióbél formájában adják el. Bár jelenleg csak korlátozottan szaporítják, lehet jövője, nagy diómérete miatt.  Grossa di Volprana Jelentéktelen olasz tájfajta.  Gross-cote Jelentéktelen francia fajta Savoyából.  Gross-Pointue Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Diója elég nagy, hosszúkás, héja elég vékony, dióbele könnyen kinyerhető, jó minőségű. Mára már szinte eltűnt.    Grosvert (más néven Verdot) Kisebb jelentőségű fürtös termésű francia diófajta, Dordogne-ból. Fája nagy, jól termő. Kései érésű. Gyümölcse közepes méretű, gömbölyű. A dió héja vékony, jól törhető. Dióbele világos, könnyű kinyerni. Kevésbé értékes délnyugati termőtáj más fajtáinál. Még mindig szaporítják Belves-ben, Bois és Doriat urak. Fogékony a baktériumos és a gombás fertőzésekre.  Grondal (ö-vel ejtendő, áthúzott o-betűvel írandó) Dán diófajta, 1938 óta ismerik. A legszaporítottabb dán fajta. Fája hatalmas, ezért kisebb kertekbe nem jó ültetni. Diója közepes méretű, tetszetős kinézetű, ép varratú. Dióbele a héjat jól kitölti.     Gublernuss Svájci dió, Gubler faiskolás vörösbelű fajtája.   Gustine (Gustin, Gustino) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem nemesítette, 1945-ben került elismerésre. Meleg éghajlatra való. Korai-középkorai kihajtású, Európában gyakori tavaszi fagykárokkal. Diói középméretűek. Fő hátránya, hogy vékony héja gyakran nem fásodik kielégítően. A dió közepes méretű. A dióbél aromája enyhe, édeskés. Betegségekre közepesen fogékony.  Gültekin-1 KR-1 néven említve.  G-6/7 és G-1247 Szlovéniai kísérletekben szereplő fajtajelöltek.    Haderle Jól termő, jó télálló fajtajelölt volt az Egyesült Államokban, Indianában. Nagy méretű, jól törhető diói voltak, 44,6 %-os bélaránnyal.  Hambleton HW1 Kanadai, Ontario-i fajta.    Hansen 1934-es elismerésű amerikai, ohioi fajta. Kanadában (Ontario, Új Skócia), Angliában és Hollandiában is termesztik, Lengyelországban is ajánlják. A kárpáti fajtakörből származik, német eredetű magoncokból válogatták ki 1921-ben. A hidegtűrő változatok közül talán a legelterjedtebb, jól bírja a michigani teleket. Sikeresen termesztik az USA nagy területein, Georgia-tól és Oklahoma-tól Kanadáig. A diófák között törpének mondható, annyira kisnövésű. Jobb talajokon is elég számára a 8x8 méteres térállás. Korán termőre fordul. Tavasszal későn, május elején hajt ki. Virágzása hímelőző. Porzófajtát nem igényel. Termőhelytől függően szeptember közepén, végén vagy október elején érik. Közepes termőképességű. Dióját az amerikaiak közepesnek, a hollandok igen kicsinek mondják, a kanadaiak 32 mm-esnek adják meg. Egy Niagara-vidéki megfigyelésben igen apró diókat találtak, kb. 170 db dió tett ki 1 kg-ot.  Oldalrügyön is terem. Gyakran hoz többdiós termésfürtöket, már 13 diós fürtjét is megfigyelték. Kerek, papírhéjú. A dió törhetősége átlagos. A dió béllel jól telt. A dióbél-arányt 45-50 %-ra mondják, a Niagara vidékén 54 %-ot mértek, sőt egy faiskolás szerint 60 %-os. Egy versenyen 58,5 %-ot ért el. Kiváló minőségű színre és ízre, ami azt jelenti, hogy íze ugyanolyan jó, mint más fajtáké. Alternáló termésre hajlamos. Előnye, hogy betegségre nem fogékony, és alapi zártsága miatt az almamolynak is ellenáll. Hátránya, hogy nehezen szaporítható, mert oltóvesszőnek használható vesszői vékonyak, ezért oltványa drága. A jobboldali felső kép a Hansen diófajtát ábrázolja, ha nem tévedek. De az alsó biztosan. Ha tisztelt diószakértő Kollégám másfajta diót ismerne fel benne, kérem, értesítsen.   Harrison Kanadában, Ontario-ban termesztik, az Egyesült Államok északi államaiban is propagálják. Diója nagy. Kiváló minőségű. Termékeny. Baktérium-ellenállónak mondják.    Hartley Régi kaliforniai eredetű diófajta, még 1892-ben elvetett diókból 1909-ben szelektálta John Hartley és felesége, a Napa völgyben. Nemesítője valószínűleg William Hunter faiskolás, akinek saját kertje nem volt, ezért John Hartley-val fogott össze. 1915-ben nyerte a világkiállítás kék szalagját, majd 1925-ben hivatalos fajtaelismerést. A Franquette és a Mayette keresztezésének tartják. Hazájában a legelterjedtebb, legmegbízhatóbb fajta, de Franciaországban, Spanyolországban és Új-Zélandon is termesztik, olasz kísérletekben is szerepel. Kaliforniában kaliforniai feketedió alanyt ajánlanak hozzá. Meleg klímát igényel. Fája erős vagy mérsékelten erős növekedésű, a talaj táperejétől függően. Koronája felfelé törő, mérsékelten terebélyes, mintegy 12  m átmérőjű. Korán (más leírás szerint későn) fordul termőre. Rendszeresen terem. Téli hidegigénye 700 óra. Rügyfakadása Kaliforniában 16 nappal a Payne után történik, Magyarországon nagyon korai, április első dekádjában megkezdődik. Virágzási ideje március végétől április közepéig tart, hazájában középkésőinek számít. Virágzása nőelőző. Oldalrügyön 5-15 %-ban terem, magyar viszonyok között. Termőképessége közepes, jó táperőben lévő és jó vízgazdálkodású talajon jól terem. Közép-kései érésű, a Payne után érik, Magyarországon pedig későn.    Gyümölcse nagy, különböző leírások szerint 32-34-36 mm, kaliforniai statisztikai adatok szerint 32,4-33,6 mm. A héj az alapi részén zárt. Alakja a fajtára igen jellemző, kúp alakú, alapi részén tompa, csúcsi részén hegyes, a dió szív-alakot formáz. Elég nagy. Átlagos diósúlya 24 g. Diónként átlag 11 g dióbelet termel. Vékonyhéjúnak mondják. Héja kissé barázdált, lágy. A dióbél aránya 45-50 %. Magyarországon a dió teltsége nem kielégítő. Dióbele igen jó minőségű, 80-90 %-ban sárgás világos színű. Kiváló ízű. Meleg klímát igényel. Kimondottan tápanyagdús talajon eredményes a termesztése. Hűvösebb, vagy rövid tenyészidejű vidékeken nem terem jól, bár állítólag francia tapasztalat szerint bírja a téli hideget. A késői virágzású Amigo és Scharsch Franquette fajtákat használják hozzá pollenadó fának, bár olyan leírása is van, ami szerint öntermékeny. Almamolynak és gnomóniának kielégítő mértékben ellenáll. Más diófajtákhoz képest kiemelkedően fogékony az Erwinia (Brenneria) rubrifaciens nevű, a dió mély kéregrákját okozó baktériumra. Ma már génbankban is őrzik. Termése leginkább héjas formában kerül forgalomba, Kalifornia egyik vezető héjasdió-árufajtája. Asztali diónak tartják. Egy Hartley-ültetvény télen:   Kaliforniában március utolsó napjaiban már hajt a Hartley:     Július első napjaiban pedig így néz ki:   Hartley szeptemberben:   A Hartley hazai honosítási kísérletben is résztvett, Érden. Hivatalos elismeréséről nem tudok, de az tény, hogy Kecskeméten egy árutermelő dióskertben néhány fája él és terem.     Hasztrakt Szovjet diófajta.  Helmle Írják Helmének is. Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről, 1972-ben került elismerésre. Jó hidegtűrő. Illinois államban házikerti telepítését ajánlják.  Henry A kárpáti fajtakörből származó, erős növekedésű amerikai diófajta Illinois-ból, Bluffs-ból. 1972-ben kapott elismerést. A fa igen jól tűri a téli hideget. Diója igen nagy. A dióbél a héjat jól kitölti, jóízű.  Henzal Pakisztáni diófajta.  Hetman Vügovszkij (Vügovszkij kapitány) Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 6 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen mintegy 10 dió terem, az oldalrügyekből csoportos termés fejlődik, 2-4 db dióval. A fa bár kistermetű, évente 20-25 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 12,9 cm 3, átlagsúlya 8,1 g. Dióhéja 1,3 mm vékony. A dióbél aránya 57,4 %. A gnomóniának kiemelkedő mértékben ellenáll.  Himalaya 3 Indiai dió. Közepes méretű, kemény diója van. A dióbél jó minőségű.  Hirslo Berlin környéki anyafa Svájcban szaporított vegetatív utóda. Hans-Sepp Walker foglalkozik vele. Diója jellemző körtealakú, alapjánál szélesebb. A dió 46 mm hosszú, átlagsúlya 17 g. A dióbél aránya 36 %, súlya 5,5 g. Színe világos, íze kellemes.   Hortien 8 Kínai diófajta.  Howard (UC64-182) (Másik neve: P.P.#4405) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1979-ből. A hat legnépszerűbb kaliforniai fajta egyike. Ugyanúgy, mint a Chandler, a Pedro és az 56-224 fajtajelölt leszármazottja. Spanyolországban is terjed. Fája kicsi-közepes, félig-feltörekvő, mérsékelt növekedésű. Gyorsan termőre fordul. Tavasszal későn hajt ki, két héttel a Payne után. Virágzása nőelőző, a barkák nyílása megelőzi a nővirágokét. Késői pollenszórású porzót igényel, például a Franquette-t. Nagy termőképességű, 80-90 %-ban oldalrügyön is terem.  Középérésű, valamivel a Hartley előtt érik. Diója nagy, sima, gömbölyű, jól zárt, jól törhető. A dió héja világos. Vékony, de nem annyira, mint a Chandleré. A dióbél aránya 48-53 %, minősége, íze kiváló, természetesebb, mint a Chandleré. A világos árnyalatú bél aránya 90 %. Intenzív, sűrű térállású ültetvénybe való, meleg éghajlatot igényel. Porzófái a Cisco, a Fernette és a Scharsch Franquette. És talán a Tehama. Megfelelő éghajlaton házikertbe is ajánlott. Sövényültetvénybe is ajánlják. Kései kihajtása miatt a gnomóniát jobban elkerüli.  A Howard erősen feljövő, nagy területen telepített fajta. A termésvolumen alakulása:    Howe Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.  Hugnuss Svájci fürtös dió. Kihajtása középkorai, a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Terméshozása a tavaszi fagyoktól függ, de ettől függetlenül is általában gyenge. Diói a fürtösség miatt kisméretűek. Vékonyhéjú diója a béllel jól kitöltött. A dióbél színe az évjárattól függ, íze átlagos, vagy annál jobb, néha csípős. Gombabetegségeknek, baktériumos fertőzésnek rendkívül jól ellenáll.  HW 1 Kanadai, ontariói diófajta.
	A termesztett diófajták M   Madghan Indiai diófajta a Himalájából, közel 2000 m-es magasságból.  Magdon 1976-ban elismert amerikai diófajta. Csehországban is említik, telepítésre ajánlják. Részben önbeporzó. Szeptember második felében érik. Nagy, kissé szögletes, gömbölyded diója van. Dióbele sárga-barna, édes.  Magureni ld. Máramarosi  Makouie Iráni árutermelő diófajta.  Malizia Vagy Milizia. Olasz diófajta, a Sorrento magoncai közül szelektálva. A dió mérete meghaladja az anyafajtáét, közepes méretű. Alakja hosszúkás, elliptikus. Héja világos, enyhén ráncos, vékony. A dióbél színe világosszőke. Jóízű. Nápoly tágabban értelmezett körzetében, Campaniában propagálják ültetését, mogyoróval vegyesen. A másik, hasonló, Sorrento-utód helyi dió a noce di San Martino.      Mammoth Valamikor az Egyesült Államokban kipróbált fajta. (Talán nagy diójú lenne?)  Manglisuri Grúz fajta.  Manregian Mandzsúriai őstől származó kiváló alanyfajta. Kaliforniában használják.   Man sen Az Egyesült Államokban, Pennsylvániában vizsgáltak ilyen név alatt egy diófajtát. Apró, rosszul törhető diói vannak.  Máramarosi (Magureni) Romániai fajták. Leírás szerint a dió átmérője 34 mm, a bél aránya 46 %.       Maraş Török kísérleti fajták sorozata szerepel ezen a néven. Dr. Mehmet Sütyemez szelektálta őket.  Maraş-11	23 g átlagsúly	50 % bélarány	Hímelőző Maraş-12	8 g átlagsúly	67 % bélarány	Együttvirágzó Maraş-14	18 g átlagsúly	58 % bélarány	Hímelőző Maraş-18	15 g átlagsúly	54 % bélarány	Hímelőző Maraş-19	17 g átlagsúly	55 % bélarány	Hímelőző Maraş-21/1	23 g átlagsúly	50 % bélarány	Hímelőző              (Az utolsó kép feliratától eltérően a képen a Maraş-19 fajta látható.) Marbot Francia fajta, a francia délnyugati termőtájról, eredetileg Meyssac vidékéről. Lot és Correze megyékben termesztik. Szülőhelyén értékelik a legtöbbre, más vidékeken kevésbé. Szerepel az olasz kísérletekben is. Elég gyorsan termőre fordul, de alternáló terméshozásra hajlamos. A téli nagy hideget nem viseli el. Tavasszal korán hajt, ezért fagyveszélyes. Korán, szeptemberben-október elején érik, ezért a friss dió piacán értékes fajta. Gyümölcse közepes-nagy méretű, lapítottnak mondják. Héja elég vékony, törékeny, a mechanikai munkák során károsodik. Héja szétnyílásra hajlamos, ("ásít"), héjas tárolása ezért kockázatos. Dióbele igen finom, de minősége változó, elmarad a Franquette-étől. Porzófajtának a Franquette-et ajánlják.    Marchetti Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Európában korai kihajtású, fagyveszélyes. Terméshozama kicsinek mondható. Diói kisméretűek, vékonyhéjúak. Dióbele jól telt, tetszetős mintázatú, jóízű. Betegségekre közepesen fogékony.  Mars 1976-ban bejegyzett csehszlovák (csehországi, holovousy-i) fajta. Németországban is nagyon ajánlják. Kezdetben gyenge, később középerős növekedésű. Koronája enyhén felfelé növekvő, széles, szétterülő, közepesen sűrű. Nemesítője szerint korán, bírálói szerint későn fordul termőre. Rendszeresen, jól terem. Kései fakadású. Kései virágzású, a fagyokat jól elkerüli. A hím- és nővirágzás nagyrészt egybeesik, kissé hímelőző. Öntermékeny, de pollenadó diófa jelenléte megnöveli a termést. Szeptember harmadik hetében érik. Diója középnagy-nagy, klasszikus dióalakú. Tojásdad, csúcsa megnyúlt, homoksárga vagy halványbarna, majdnem sima. A csúcsától az alapja felé haladva a barázdáltság fokozódik. Nagy termés esetén a dió mérete heterogén. Héja nagyon vékony, jól törhető. A dióbél a héjat jól kitölti, aránya 52 %. A bél halványbarna színű, matt, jóízű, kellemesen ízletes. Betegségekkel szemben ellenállónak tekinthető. Ültetvénybe és házikertbe egyaránt ajánlják, legalább egyet, hogy fagykáros évben is legyen diótermés.      Maszlicsnüj Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 35-36 mm-es, bélaránya 52-53 %.  Mayette  Eredetileg szicíliai fajta. (Más forrás szerint nápolyi.) Francia nevét egy bizonyos Mayet úrról kapta, aki Franciaországba vitte. Jelenleg a Grenoble-i termőtáj fajtája, ahol a fajta aránya még mindig kb. 6 %, de már nem telepítik, átlagosnál gyengébb termőképessége miatt. Szlovéniában és Olaszországban is kísérleteznek vele, Argentinában honosítás alatt áll, Ausztráliában már kiszorul a termesztésből.  Valamikor az Egyesült Államokban is kipróbálták. Baltet Károly 1885-ös jellemzése a fajtáról: "Gyümölcse elég nagy, fenekén lapos, csúcsa felé hegyezett, magja telt, de csak kevéssé gyengéd; fája erőteljes, későn virágzó, igen termékeny, jó talajat kíván, egyike a legszebb asztali csemegéknek."  Fája termőhelytől függően eltérő növekedésű, nagy- vagy kisnövésű, meglehetősen késői termőre fordulású. Ami a tavaszi kihajtását illeti, leírták korai és meglehetősen kései kihajtásúként is. Virágzása nőelőző jellegű. Barkáit április 27-május 12-e között bontja, nővirágai május 8-25. között nyílnak. Későn érik, október 15-e után. Gyümölcse a többi francia fajtához képest nagy, 33-34 mm-es, ovoid, hegyes, alapján lapított, a dió az alapján megáll.  Alakját háromszöghöz szokták hasonlítani. Héja félkemény, vékony. Átlagos diósúlya 10,5 g. A bél aránya 50 % körüli, a bél átlagsúlya 4,6 g. Dióbele világossárga, finom ízű, íze a mogyoróéra hasonlít. Csemegedió. Betegségek iránt fogékony. Porzójának a Franquette-t ajánlják.  Franciaországban ma már elhanyagolják, a grenoble-i dióból csak 6 %-kal részesedik, valaha a termőtáj vezető fajtája volt. A Sillans-Noyarey-La Buisse háromszögben termesztik. Kaliforniában két változatát termesztik és őrzik génbankban, a Mayette convay-t és a Mayette XXX-t. Valamikor létezett a Wiltz Mayette változata is.      Mayette rouge Pirosbelű dió lehet, jelenleg nem szaporítják.  MB-24 Szlovéniai kísérletekben szereplő diófa, a rövidítés valószínűleg maribori fát jelent. Legutóbb úgy olvastam, már termesztésben is előfordul.  McKinster A kárpáti fajtakörből származik. Ohio állam Colombus városában szelektálták ki, 1952-ben kapott fajtaelismerést. Ohio és Michigan területén kedvelt fajta. Kanada Ontario és Új Skócia tartományaiban is termesztik. Indiában kísérleteznek a honosításával a Himalája hegyeiben. Jól termő, öntermékeny, de betegségre fogékony. Diója nagy méretű, jól törhető, jó minőségű, a dióbél aránya 48-50 %.  Medveđa Jugoszláv diófajta. Az utódállamokban több helyen is termesztik. Mérsékelt növekedésű.  Meng Phali Pakisztáni diófajta.  Merkel 1972-ben elismert amerikai diófajta Michiganből, Chelsea-ből. A kárpáti fajtakörből származik. Érése középidejű.  Mesa A kárpáti fajtakörből származó, az Új-Mexikói Egyetemen szelektált amerikai fajta. Télálló, téli hidegigénye 700 óra. Koronaalakja szétterülő. Későn virágzik, porzófajta nem kell mellé. Közepes méretű diója van, ami az alapi részen jól zárt. A dió héja vékony. Dióbele telt, világos, jóízű.  Mesange Ilyen név alatt is kipróbáltak egyszer Amerikában egy diófajtát.  Metcalfe Az USA Michigan államában, Perringtonban a kárpáti fajtakörből kiszelektált fajta, de van, aki azt állítja, hogy New York államból, Rochesterből, megint más szerint Websterből származik. Első tulajdonosáról nevezték el. Kanadában (Ontario) is termesztik, Lengyelországban is ajánlják. Tulajdonságaiban a Hansenre hasonlít, kivéve, hogy oldalrügyön nem terem. Közepesen nagy fa. A téli hidegeket jól tűri. Megbízhatóan, de csak közepesen terem. Virágzása hímelőző. Késői pollenszórású porzófát igényel. Korai érésű. Diója apró méretű. Kerek, szép kinézetű. Vékony héjú, kiválóan törhető, a bél aránya 50-55 %. A dióbél íze finom, sima, édes. Hátránya, hogy gyakran hoz aszott belű szemeket. A gnomóniafertőzésnek mérsékelten ellenáll. Ha hinni lehet egy faiskolásnak, - nem mindig, - a jobboldali fürtös dió is Metcalfe.  Meylan Nem tudom, azonos-e a Meylannaise-zel. Kaliforniában ma már génbankban őrzött fajta. New York vidékén is próbálkoztak honosításával.  Meylannaise Tévesen Maylannaise-nek is írják. Grenoble-i eredetű, Franciaországban termesztett fajta. (Neve Grenoble egyik külvárosára utal, ahol a kertekben gyakori volt.) Már Szlovéniában is előfordul, Argentinában is próbálkoznak vele. Tavasszal késői kihajtású. Hibájának róják fel ágainak gyengeségét. Termékeny. Diója kerekded. Hibája, hogy a dió alapi nyílása jellemzően nyitott, így hajlamos a kukacosodásra. A Franquette fajtához ajánlják porzónak. Ezt a fajtát hozzák fel jellemző példaként a hím- és nővirágzást egyszerre produkáló fajtákra. Hagyományosan héjas értékesítésű, asztali dió. Ma már szinte eltűnt, célzottan őrzik.  Meyric (Mayrick-nek is írják, korábban W/H/1199/4 sz. alatt szerepelt). Új-Zélandi fajta, 1997-ben nyert elismerést. Nemesítője Meyric Williams. Rövid tenyészidőszakú, kései kihajtású és virágzású, ugyanakkor vesszőit korán beérlelő fajta, ezért kései és korai fagyoktól egyaránt veszélyeztetett területekre való. Valószínű, rövid tenyészideje is okozza, hogy növekedése az átlagnál kisebb. Nagy, hosszúkás-ovális diótermése van, (29x40 mm), ugyanúgy alkalmas dióbél-végtermék előállítására, mint héjas dióként való értékesítésre, mert vékony héjú, könnyen törhető, feles dióbél kihozatala jó. A dióbél aránya magas, 47 %, de már olvastam 53 %-os leírást is. Dióbele igen jó minőségű, telt, világos színű. Kellemes ízű. A belet helyesen tárolva szép színét és jó ízét sokáig megőrzi. Viszonylag gyenge héja hátrányos lehet, ha diószüretkor hosszabb ideig marad a földön, mert hajlamos a nedvesség felszívására. A fajta eddig baktérium-ellenállónak bizonyult.  Midland Tévesen: Mindland. Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem nemesítése. A Franquette és a Payne keresztezése. Meleg éghajlatot igényel. Törökországban is foglalkoznak ezzel a fajtával. Európában korai kihajtású, fagyveszélyes. Termőképessége közepes. Diója középnagy. A dióhéj vékony, de elég kemény, felülete dudoros. Dióbele viágos, könnyen kinyerhető, de csak közepes minőségű, lágy, olajos, jellegtelen ízű. Sokszor aszott, barna vagy sárga. Napégésre érzékeny. A termesztésben nem kap akkora szerepet, amekkorát érdemelne. Betegségekre gyengén érzékeny.  Mignonaude (vagy Saint-Martial). Kisebb jelentőségű francia fajta Charente-ból. Fája erős növekedésű. Kései kihajtású, betegség-ellenálló, bőven termő. Igen késői érésű. Diója apró, gömbölyű, alapján lapított. Dióbele jó minőségű, könnyen kinyerhető. Főleg dióolaj-készítésre használják.  Mihaela Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája erős növekedésű, fagyálló. Bőtermő. Virágzásának ideje középkésői, jellege hímelőző. Későn, október közepén érik. Diója gömbölyded, átlagosan 12 g súlyú. Jól törhető. A dióbél aránya 50 %. Színe tetszetős, sárgás, íze nagyon kellemes. A betegségeknek is viszonylag ellenáll.    Milotai 10 (M 10) Az érdi kutatóintézet kutatója, Szentiványi Péter diónemesítő által a tiszaháti termőtájon, Milotán kiválasztott, és a későbbi szelekció során az egyik legjobbnak bizonyult magyar fajta. Anyafája a milotai postaépület udvarán élt, mára már kipusztult. A fajta állami elismerést 1963-ban kapott, azóta Németországban is engedélyezték termesztését. Fája közönséges dió alanyon közepes növekedési erélyű. Fekete dió alanyon gyengébb, de a fekete dió alanyhoz jó az affinitása. Koronája fiatalon feltörekvő, később gömbkoronává alakul. A korona termőfelületének kinevelése lassúbb, koronája felnőttkorban félgömb alakú. Korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem, viszont kis mértékben alternáló terméshozásra hajlamos. Az egyik legtermékenyebb magyar dió. A hajtások átlag 53 %-ban rakódnak be terméssel. Termővesszői 20-25 %-ban oldalrügyön is hoznak nővirágot. Viszonylag korán fakad, ennek ellenére a fiatal hajtások fagytűrése viszonylag jó, mert rügyei hosszabb idő alatt fokozatosan fakadnak, ezért a fajta viszonylag fagytűrő, mert részben a fagyok után fakad. Ritkán éri teljes tavaszi fagykár.  Virágzása hím-előző, a hím- és a nővirágok virágzási ideje részben egybeesik. Kölcsönösen együttvirágzik a Tiszacsécsi 2, Alsószentiváni 118 és Pedro fajtákkal, amelyek porzófajtái lehetnek. Porzófajtát egyébként nem igényel, apomiktikus terméshozása kielégítő, és saját virágporával is termékenyül. Termesztői megfigyelés, de több évjáratban, több termőhelyen tapasztaltuk, így már tényként állapítható meg, hogy fagykáros évet követően nagyon kevés hímvirágot fejleszt, van úgy, hogy szinte semmit. Közepes-kései érésű, szeptember utolsó dekádjában érik. A dió sárgásbarna színű, sima felületű, tetszetősen rajzolatos, átmérője közepes-nagy, 34-35 mm. A bél aránya 47-52 %. Könnyen törhető és tisztítható. A bél színe világossárga, a bél hártyás héja tetszetős rajzolatú. Olajtartalma magas, 68,4 %, fehérjetartalma közepes, 17,7 %. Jóízű. Mindezek alapján az egyik legjobb gyümölcsminőségű magyar dió. Mélyrétegű, jó termőerejű talajt igényel, gyengébb termőhelyen termése kisebb, de a gyümölcs minősége jó marad. Mélyebb fekvésű, fagyveszélyes helyre nem javasolt.  Tisztelt diófajta-választó Kollégám, legyünk kicsit elfogultak, nevezzük a Milotai 10-est a világ legszebb diójának. Én legalábbis nem láttam még képen se szebbet. A hátrányait pedig nézzük el neki.                    A Milotai 10-es fajtát Németországban is kipróbálták és kultiválják. Az ottani tapasztalatok szerint gyenge-középerős növekedésű, középkorai kihajtású. A nővirágok elnyújtottan nyílnak, ezért elég jó fagyelkerülő. Nagy termésbiztonságú, csak gyenge években marad el a nagy termés. Diója nemes kinézetű. Tiszta, sima, világos. Középnagy, szinte kerek. Jól szárítható. Könnyű törésű. Dióbelének íze nagyon kellemes. Német tapasztalat szerint betegségellenálló.  Milotai bőtermő (M 10-9) Az érdi kutatóintézet, Szentiványi Péter nemesítése. 2002-ben nyert állami elismerést. A Milotai 10 és a Pedro keresztezése. Közepes növekedésű. Feltörekvő, ritka, hengeres alakú koronát nevel. Nagyon korán fordul termőre, bőtermő, mert átlag 57 %-ban oldalrügyön is terem. Rügyfakadása kései, a dióvirágzás 18-21. napján hajt ki. Virágzása hím-előző, kölcsönösen porozzák egymást a Milotai kései és a Milotai intenzív nő-előző virágzású fajtákkal. A virágzás üteme a magyar alapfajtákéhoz hasonló. Termésbiztonsága jobb, mint az M-10 anyafajtáé. Korai-közepes érésű, érési ideje szeptember harmadik dekádja. Diója nagy, 38-39 mm-es, vállas, világos színű, tetszetős sima felületű. A bél aránya kiemelkedően magas, 56 %. Könnyen törhető, tisztítható. A héjas dió minősége felülmúlja, a bél minősége megközelíti a kiemelkedő minőségű M 10 fajtáét. A dióhéj vékonysága miatt nem biztos, hogy az intenzíven gépesített szüretet és az azt követő gépi manipulálást a héj károsodás nélkül elviseli. Közepesen betegségellenállónak mondják, de szerintem a xanthomonaszra nagyon fogékony. Emiatt a belét is a legsötétebbnek láttam a hazai fajták közül.            Milotai intenzív (M 10-37) Származása megegyezik a Milotai bőtermő fajtáéval. Potenciálisan az egyik legbővebben termő fajta. Fája közepesnél gyengébb növekedési erélyű, sűrű, gömbalakú koronát nevel. Jó termőhelyet, jó talajt igényel. Közel 60 %-ban oldalrügyön is terem, igen korán termőre fordul. Fakadási ideje középkései, ezért az átlagnál nem fagyérzékenyebb. Virágzása erősen nőelőző, a Milotai Bőtermő fajtával kölcsönösen jól porozzák egymást. Lombja intenzív, erős zöld színű. Érési ideje október első dekádja. Termékeny, bőtermő, potenciálisan a legintenzívebben termő hazai fajta. Gyümölcse nagy, tetszetős, világos színű, áruértéke héjasan és bélként is eléri az anyafajta minőségét. Dióbele kimondottan szép fehér. Nagyon hátrányos tulajdonsága, hogy különösen érzékeny a bakteriózisra és a gombára, az előbbi a teljes termést is elviheti, sőt, a vessző is fertőződik. Nagy előnye, hogy hazai viszonyaink között - a Milotai kései kivételével - az egyetlen fajta, ami sövénydiónak alkalmas, mert a legbővebben terem oldalrügyön.        Milotai kései (M 10-14) Nemesítése megegyezik az M 10-9-es fajtáéval, szintén 2002 óta rendelekzik állami elismeréssel. Középerős növekedésű, kezdetben feltörekvő, később szétterülő, kedvező, ritka koronát nevel. Vesszői korán beérnek. Korán termőre fordul. Nagyon bőtermő, átlag 60 %-ban oldalrügyön is terem. Sövényművelésre alkalmas. Rügyfakadási ideje nagyon kései, a kései fagyok nem veszélyeztetik, és virágzása nem zavarja a többi magyar fajta virágzását. És viszont. Nőelőző virágzású, a Milotai bőtermő (M 10-9) fajtával kölcsönösen porozzák egymást. Kései, október közepi érésű. Gyümölcse igen nagy, 38 mm-es, tetszetős, sima felületű. Tetszetősségre kissé elmarad az M-10 anyafajtától. Bár héja szilárd, könnyen törhető, tisztítható. A bél aránya alacsony, 46 %. A bél minősége kissé felülmúlja a kiemelkedő minőségű M 10 fajtáét. Termesztői megfigyelés (Dankó József), hogy kisebb jégkár esetén sok üres diót terem.          M 10-21 Is létezik, fajatjelölt.  M 10-25 Fajtajelölt. Nemesítése megegyezik a Milotai bőtermő fajtáéval. Fája középerős növekedésű. Erősen feltörekvő, orsó alakú, ritka, hengeres koronát nevel, fejlett központi tengellyel, gyengébb oldalelágazásokkal. Kettős (gyümölcs és rönk) hasznosításra alkalmas, sűrűbben telepíthető. Fakadási ideje közepes. Nagy előnye, hogy a fán belül a virágfakadás időben elnyúlik, így részben fagyok utánra esik. Nagy arányban hoz oldalrügyön is nővirágot. Gyümölcse közepes méretű, csúcsán lapított gömbalakú. Aszályos évjáratban vagy nagyobb termésberakódottság esetén hajlamos az aprósodásra.  Milotai 14 Hazai fajtajelölt volt, a Milotai 10-es vetélytársaként. Nemesítése megegyezik az M-10-ével. Fája vadalanyon erős, feketedió-alanyon közepes növekedési erélyű, korai fakadási idejű. Korán termőre fordul, bőven terem. Érése leírás szerint középkésői, szeptember végén-október elején érik. Tapasztalatom szerint korai érésű, érése megelőzi az A-117-es érését. Diója tetszetős, hosszúkás ovális, 32 mm-es, a bél aránya 48 %. Mélyrétegű, jó talajt kíván. Legnagyobb hibája, hogy virágai korán, egyszerre nyílnak, ezért igen fagyveszélyes. Bár bőven tud teremni, hátrányos tulajdonsága még az igen kemény héja, ami miatt töréséhez nagy erő kell. Ma már nem szaporítják. Hazai ültetvényben jelentős területen is megtalálható.       Milotai-165 Hazai fajtajelölt Érdről.  Minov emléke Fehérorosz diófajta, magonc diókból szelektálva. Az oroszok is magukénak vallják, Tulában kísérleteztek vele, Moszkvától délre. 2002-ben nyert állami elismerést. Fája gyors növekedésű, nagy méretű. A korona közepesen sűrű vagy sűrű, ágai villás kinézetűek. Kiültetés után 5-6 év múlva kezd teremni. Virágai egyidőben nyílnak. Középérésű, szeptember végén érik. Bőtermő, az évenkénti terméshozam kiegyenlített. Nagy gyümölcsű, de heterogén kinézetű diója van. A diók nagysága csak mérsékelten kiegyenlített, alapjuk lapos, csúcsuk lekerekített, felületük enyhén rücskös. A diók átlagsúlya 15,2 g. A dióhéj vékony, 1 mm-es. A dióbél színe sárga, aránya igen alacsony, 37,4 %. Asztali dióként jöhet számításba. Betegségekre mérsékelten fogékony.   Mire vagy Mira Jugoszláv eredetű fajta, Szlovéniában propagálják. Közepesen-jól terem, ha késői fagyok nem károsítják. Diója közepes, 12 g-os, a bélarány 55 %.  Miroslava Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Közepes növekedési erélyű, gömbölyű koronájú. Korán termőre fordul. Középkései virágzású, ezért kevésbé fagyveszélyes. Virágzási típusa nőelőző. Igen korán, szeptember első dekádjában érik. Diója nagy, kerek-ellipszoid, a végein lekerekítve. A diók átlagsúlya 14,1 g. A dióbél aránya 52-53 %. Nagyrészt felesen nyerhető ki. Dióbele sárgás színű, ízletes. Betegségellenállónak mondják.  Mission Nem önálló fajta, hanem a régi kaliforniai, spanyol eredetű diók válogatott állományát hívták ezen a néven.  Montella Újabb, még elterjesztés előtt álló olasz diófajta.  Monti Lessini Jelentéktelen olasz tájfajta.  Moselaner Azonos a Geisenheimi 120 fajtával, Nr. 120 néven ismertetem.  Moseli piros dió Rote Moselnuß    Motta Camastra Három, helyi jelentőségű szicíliai diófajta fut ezen a néven, Pacenzia, Panuzzara és Curro. A Pacenzia kis-közepes méretű asztali dió, a Panuzzara hosszú, ovális, ugyanakkor lapított, ("kenyéralakú"), a héjfelület bordázott, a Curro középnagy, szabályos ovális, a legfontosabb a három közül. Az Etna vidékének diói. Állítólag a következő öt képen ezek a fajták láthatók.         Moussine Quenouille néven szólok róla.  Moyer Oregoni magoncdió.    Multiflora1 Jelenleg még nem elismert diófajta, Dániában Lars Westergaard, a nagy faiskolás kísérletezik vele lelkesen. A fajtajelölt a Hansen és egy hidegtűrő orosz diófajta keresztezéséből származik. Jellemzője a kis növekedés, a hajtásnövekedés éven belüli ciklusa eltér más diófákétól, vesszőit korán érleli, így csökkent téli fagyveszélyességű. Rendkívül korán teremni kezd, az első évtől bőséges a virágzása. Igen sok virágú (20-on felüli) fürtöket produkál, amelyek többségében termékenyülnek és teremnek is. Diói kicsik, de könnyen, kézzel törhetők. A bélarány 55 %. A bél világos, jóízű. A fajta betegségekre nem fogékony.     Multiflora14 A Westergaard-féle Multiflora-sorozat másik tagja.   Muscelean Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Erős növekedésű, nagy koronájú fája van. A téli fagyot jól bírja. Oldalrügyön is terem. A virágzás ideje középkései, jellege hímelőző. Érési ideje közepes, szeptember második felére esik. Nagy, gömbölyded, csak kissé megnyúlt diója van. A dió átlagsúlya 14,5 g. A dióbél aránya 51,2 %. A dióbél jelentős részben felesen nyerhető ki. Színe tetszetős, sárgásfehér. Bizonyos mértékig betegség-ellenálló is.  Myoka Kanadában előforduló jelentéktelen fajta.  Myrtelford Jewel Ausztráliában fordult elő mint jelentéktelen, helyi magoncokból szelektált fajta, de már több mint öt éve nem telepítik.
	A termesztett diófajták N-O   Naga Bagh Indiai diófajta, a Himalája hegyeiből.    Nave (más néven Noix du Lot) Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról. A Corne-ra hasonlít. A dióhéj kevésbé barázdált, de keményebb. A fajta fő értéke korai érése, termőhelyén két héttel érik bármelyik helyi fajta előtt. A héj keménysége miatt a termesztők nem törik meg, hanem héjasan adják el.  Nawakalay Pakisztáni diófajta.  Nazik gabyg Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.  NC-1 Kanadai, Ontario-i fajta.  NH 5/3 Szlovéniai fajtajelölt, kései, április végi kihajtású.  NO 16 (Number 16) Amerikai, Michigan-i, de Hollandiában és Angliában is termesztett fajta. A Rita fajtára hasonlít, de növekedése erősebb. Virágzása igen korai, április végi, hímelőző. Igen sok pollent termel. Porzófajtát nem igényel. Jól termő. Nagy, hosszúkás, vékonyhéjú diója van. (Más leírás szerint diója kemény, harmadik leírás szerint diómérete közepes.) A bél aránya 54 %. Gnomóniára fogékony.      Nogarelle (más néven Petite Impente vagy Latarelle) Francia fajta Dordogne-ból. Diója kisebb, mint a Grandjean, de rendkívül jó bélkihozatalú. Tulajdonságaiban a Candelou-ra hasonlít.  Noix rouge (Piros dió) Francia fajta. Semmi mást nem lehet róla tudni azon kívül, hogy a dióbele piros.  Nok Kalaghi Iráni árutermelő diófajta.  North down Angol diófajtának mondják.  Northern clawnut Számomra ismeretlen származású, Svájcban kipróbált dió. Nagyon korai kihajtású, ezért erősen fagykáros. Diói nagyméretűek, nagyon sok diója üres. Betegségekre nagyon fogékony.  Novaci Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomás fajtája a Déli Kárpátokból. Fája nem nagy növésű. Virágzása középidejű, nőelőzőnek mondják. Bőtermő. Érési ideje középérésű, szeptember második felében érik. Diója kicsi, gömbölyded, átlagosan 11,7 g súlyú. A dióbél aránya 47 %. Jelentős részben felesen nyerhető ki a jóminőségű, illatos, ízes, sárgásfehér bél. Fagytűrőnek és betegségellenállónak tartják.  Novosadski pozni Jugoszláv, újvidéki diófajta. Értéke a késői kihajtás, ezért manapság szlovén kutatók is foglalkoznak vele.    Nr. 26 NSZK-ban, a Rajna mentén, Geisenheim-Rüdesheimben előállított fajta, Svájcban kiskerti használatra elsősorban ezt a fajtát ajánlják. Németországban kiskerti és árutermelési célra egyaránt ajánlják. A szlovénok is kísérleteznek vele. Kisméretű, széles koronájú, bőven termő fa. Gyenge vagy középerős növekedésű. Kései, májusi kihajtása miatt a tavaszi fagyokat általában elkerüli. Későn, nőelőzően virágzik, apomixisre hajlamos. Későn, szeptember legvégén és október elején érik. Diója kicsi-közepes, hosszúkás tojásdad, mérete 40x29-32 mm-es. 91 db dió kell 1 kg-ba! Héja közepesen vastag, világosbarna, sima, szilárd, jól zárt, kevéssé barázdált. A varrat gyengén emelkedik ki. Bele a héjat jól kitölti, bélaránya 47 %, a dióbél jóízű, de jellemzően sárga, barna erezettséggel. A levélbetegségeknek jól ellenáll. Sajnos, a dióburkot nehezen engedi el, és diója is nehezen törhető. Téli fagyra érzékeny, mert vesszői ősszel későn érnek be.        Nr. 120 NSZK-ban, Geisenheimben bevizsgált diófajta. Moseli diónak is nevezik, Güls an der Mosel községben fellelt természetes magonc. Az egyik legjobb, leggyakrabban ültetett német fajta. Igénytelen. Jó talajon erősen, nagyra nő, széles koronájú, ezért üzemi térállását 10x10 vagy 10x12 m-ben adják meg. Ugyanakkor koronája szétterülő, szellős, napfényes. Középkései-kései kihajtású, kevéssé fagyveszélyes. Későn virágzik, a porzók nyílnak előbb. Pollenadó diófát igényel. Évente rendszeresen, bőven, kiegyenlítetten terem. Viszonylag későn, október elején érik. A zöld burok leválása nem mindig kielégítő. Diója nagyon tetszetős kinézetű. Nagy, hosszúkás, ovális, mélyen barázdált, tompa csúccsal, átlag 47 mm hosszú, szélessége 34-37 mm-es. Súlya 15-17 g. (A megadott nagyságnak némileg ellentmond, hogy 1 kg-ot 83 db dió tesz ki.) A dió alapja jól zárt. Héja világos, közepesen vékony, könnyen törhető. A dió telt, bélaránya 48-49 %. Jóízű, de kissé sötét színű. A fajta baktérium- és gombafertőzöttsége az évjárattól függ, de szellős termőhelyet igényel, a fertőződés elkerülésére. Szárazabb talajt is elvisel. Nitrogéndús talajon vegetatív túlsúly, fokozott téli fagyveszély jellemzi. Faanyagtermelésre is alkalmasnak tartják.         Nr. 139 NSZK-ban, Weinheim Bergstrasse-n fellelt természetes magonc. Délnyugat-Németországban terjedt el. Az Nr. 120-as fajtával együtt a két legelterjedtebben ültetett német fajta egyike. Szlovéniai kísérletekben is szerepel, Dániában is szaporítják, Kelet-Jyllandba és a dán szigetekre ajánlják, Közép- és Nyugat-Jylland viszonyait túl keménynek tartják számára. Még Ausztráliában is előfordul, ahol szép növekedését, jó termőképességét és gombaellenállóságát emelik ki. Eredeti élőhelyén bőven és rendszeresen terem. Fája közepesen erős növekedésű, zárt, sűrű koronájú. A fiatal fákon Dániában téli fagykár is előfordult, de azokat a fa kinőtte. Termőre fordulási ideje közepes, bár olyan leírása is van, ami szerint az oltvány a harmadik-negyedik évben már terem. Tavasszal közepes kihajtási idejű, ezért némileg fagyveszélyes, bár fakadása elhúzódó. Virágzása közepes-kései, nőelőző. Dániában teljesen egyidőben virágoznak hím- és nővirágai, öntermékeny. A fajta apomimixisre, vagyis termékenyülés nélküli terméshozásra hajlamos. Rendszeresen, megbízhatóan termő fajta. Ősszel korán érik, szeptember közepétől. (Olyan leírás is olvasható, hogy Németország középső részén kései érésű.) Jellemző, hogy éréskor a dió teljesen burokmentes. Diója közepes nagyságú, tetszetős kinézetű, világos héjú. A legvilágosabb a német diók közül. 38x32 mm-es, vagy szélesebb, ovális, vastag héjú, sima felületű, jól záródó. 11-13 g súlyú, 87 db dió ad ki 1 kg-ot. Bélaránya alacsony, 43,5-46 %, a bél világos színű, szépen erezett, lágy, édes ízű. A fa zárt állásban baktérium- és gomba-fogékony. Ezzel együtt is az egyik legjobb német fajta.        Nr. 175 Dél-bajor eredetű német fajta. Gyenge vagy közepesen erős növekedésű. Középkorai kihajtású. A levélbetegségekre kevésbé fogékony. Nagy diója hosszúkás-ovális, melegbarna színű. Enyhén barázdált. A héj közepesen vastag. A bél nagyon jóízű. Későn, de rendszeresen terem. Nem elterjedt, nagyobb figyelmet érdemelne.  Nr. 251 NSZK-ban előállított fajta, Szlovéniában is előfordul.  Nr. 286 NSZK-ban, Straupitz-Spreewald-ban előállított fajta, Spreewalder vagy Spreewaldnuß néven is nevezik. Közepes növekedésű fa. Közepes kihajtási idejű, kisigényű, télálló. Korán virágzik, fagyveszélyes. Virágzása hímelőző, vagyis a nővirágok nyílnak előbb. Termékenyülés nélküli terméshozásra hajlamos. Érésideje korai, szeptember elején elkezd érni, de az érés szeptember végéig elnyúlik. Diója kicsi-közepes, 4,5x3,7 cm-es, ovális, a héj meglehetősen sima, az alapi részen jól zárt. 1 kg dióban 87 szem van. Héja vékony, nagyon világos színű. A héjat a bél jól kitölti. A bél aránya 44 %. Olajtartalma magas, íze jó. A bél színe kissé sötét. A héjas dió a legeltarthatóbb a német diók közül, egész éven át megőrzi minőségét. A német szőlőtermő vidékek diója, nem árutermelő dióskertekbe, hanem egyedi telepítésre ajánlják.  Nr. 509 Rote Moselnuß.  Nr. 1049 Középkorai kihajtású, a fagyoktól függő termőképességű fajta. A dió nagysága megfelelő, bár mérete nem egyenletes. A dió jól törhető, dióbele szép, világos, nagy méretű, jó aromájú.  Nr. 1239 Az R-betűs diók között ismertetem, magyarul talán Vörösbélű Dunai diónak lehetne mondani.    Nr. 1247 Német dió, Kurmarker néven is ismerik. Közepesen erős növekedésű fája van, nagy, széles koronával. A legkorábbi kihajtású a német fajták közül, ezért a tavaszi fagyok nagyon veszélyeztetik. Fagymentes években hatalmas termésre képes. Szeptember közepén-végén érik. Többségében ikertermésekben terem. Diójának hosszúkás, kúpos alakja van, sima héjjal, a fajtára jellemző apró heggyel. A dió mérete közepesen nagy, 4,5x3,3 cm. Dióhéja kemény, jól zárt. A dióbél a héjat jól kitölti. Egy kiló dió 91 darabból áll, a bél kihozatali aránya 44 %. Árutermelő ültetvénybe a bizonytalan termés miatt nem való. Faanyagtermelésre viszont ajánlják, a téli fagyokat jól bírja. Meglepően jól ellenáll a bakteriózisnak, valamint a gnomóniának.          Ns-Kasni Nagy valószínűséggel azonos a Novosadski pozni fajtával.  Nugget Amerikai.  Nyffenegger Késői kihajtású, biztonsággal termő svájci dió. Terméshozama gyenge. Diói közepes méretűek. Dióbele jóminőségű, telt, aromás. Betegségellenálló.  Nyksar 1 és 2 Török diók.    Ockerwitzer Lange NDK-ban, Drezda-Pillnitzben szelektált német fajta. Csehországban további nemesítési munkákba vonták be.  Olmo 13-1048 és Olmo 20-1072 Kaliforniai fajták, ma már génbankban őrzik őket.  Orastie (vagy Geoagiu 44x4 - 223) Romániai, algyógyi diófajta. Fája közepes növekedésű, fagytűrő. A korona alakja kúpos, jó megvilágítású. Nővirágai a barkákhoz képest sokkal előbb nyílnak, porófajtát igényel. Szeptember második felében érik. Diója ellipszoid, átlagosan 13,7 g súlyú. A dió héja tetszetős, világos, sima, vékony. Varrata és alapi nyílása jól zárt. A dió kézzel is törhető. A dióbél aránya 50-53 %. A dióbél színe szalmasárga. Íze kellemes. Bizonyos betegség-ellenállóságot állítanak róla.  Oripov Vagy Oszipov? Mára már elfelejtett törpenövésű, papírhéjú diófajta Üzbegisztánból, az 1950-es évekből. Sz. Sz. Kalmükov fajtája.  Orth Újabb amerikai diófajta az Egyesült Államok északi vidékeiről.  Oswald Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Léon Treye faiskolás nemesítése, Claix-ből. Diója nagyméretű, de a dióbelet nagyon nehéz kiszedni, ezért már nem szaporítják.  Ovcsar Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet szelektálta Pakovracu faluban, az Ovcsar hegy lejtőjén, 1969-ben. Máig nem kapott hivatalos fajtaelismerést.    Ovidiu Román diófajta, a jászvárosi kutatóállomás fajtája. Mérsékelt növekedésű, gömbkoronájú. Szárazság- és fagytűrőnek mondják. Részben oldalrügyön is terem, bőtermő. Korán, szeptember első-második dekádjában érik. Diója nagy, 14 g-os, megnyúlt-tojásdad, a végein lekerekítve. Vékonyhéjú. A bél a héjat jól kitölti, aránya 52-53 %, színe sárga.  OZSD-37 (Ozsdolai 37) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 9 m-es fa. A koronaátmérő 8,5 m, törzskörmérete 1,57 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 52,3 %.  Onslev Dán, lollandi diófajta, áthúzott O betűvel írandó, Ö-nek ejtendő. Másik neve: Vittrup Nr. 79. 1998 óta ismerik. Nagy, 5-6 cm-es diója van. Dióbelét jónak mondják.
	Termesztett diófajták S   Safe Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.  Saint-Jean Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról, nevét rendkívül kései kihajtásáról kapta, csak júniusban virágzik. Inkább faanyagtermelésre jó.  Saint Martinal Francia fajta, Mignonaude néven szólok róla.  Samarkand Kazahsztánból származó dió. A név ne tévesszen meg bennünket, nem diófajtáról, hanem helyi dióváltozatokról van szó. Termésük kicsi, csúcsos, vastaghéjú.  Šampion ld. Champion.  San Juan Spanyol diófajtának mondják. San Julian néven Horvátországban ajánlják telepítését.  Sanguine A pirosbelű diót hívják így a franciák.  Santa Barbara Régi kaliforniai diófajta, még a missziós dió idejéből, annak egy változata. Későbbi virágzásával, egyenletes termésével tűnt ki. És azzal a tulajdonságával, hogy fája kisebb méretű volt, tehát területegységre több fát lehetett ültetni. Héja vékony, könnyen törhető, bele fehér, jó minőségű volt.  Santa Rosa Soft Shell (Santa Rosa papírhéjú) Régi kaliforniai diófajta, Luther Burbank nemesítése. A nemesítő képe a fajtaelőállíás fázisairól, 1914-ből:   Sarmis (vagy Geoagiu 4-21) Romániai, algyógyi diófajta. Fája mérsékelt növekedésű, széles koronájú, ágai sűrűk. Korán, 6-7 évre termőre fordul. Kismértékben (7-10 %) oldalrügyön is terem, egyes években 7-9-es diófürtök is előfordulnak. Szeptember közepén érik.  Saturn Cseh, holovousy-i fajta. Fája erős növekedésű, gömbkoronájú. Késői termőre fordulású. Korai-középkorai fakadású. Korai virágzású, a hím- és nővirágzás nagyrészt egybeesik. Fagymentes évben rendszeresen, biztonságosan terem. Szeptember utolsó hetében érik. Diója közepesen nagyméretű, fordított tojásdad alakú. Héja majdnem sima, más leírásban durva, világosbarna. A varrat zártsága nem kielégítő. A dió kemény, mégis jól törhető, mert a héj vékony. Jól törhető. A dióbél aránya 45-47 %, töppedésre, beszáradásra hajlamos. Íze kissé csípős. A téli fagyokra is és a baktérium-fertőzésre is érzékeny. Részben öntermékeny, de az Apollo és a Jupiter jól porozza.   Sauber 1 Xanthomonas-nak ellenálló amerikai fajta, Ohioból. 1978-ban került fajtaelismerésre. Télálló. Korán termőre fordul. Korai tavaszi kihajtású. Bőven, megbízhatóan terem, de jó porzófát igényel. Diója nagyméretű, de a bél aránya csak 35 %. Jól törhető.  Sax Holland óriásdió. Frans Geraets nevezte el és szaporítja.   Scarlat Jelentéktelen francia fajta az ország közepéről. Diója meglehetősen barna, héja vékony. Nagyon könnyen törhető. Dióbele fehér, hártyája világos, barna erezettel.  Schafer A kárpáti fajtakörből származó korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein található. (Állítólag nem azonos a Shaefer-rel, ami ugyanazon a termőhelyen található. Oldalrügyön is terem, diója közepesen nagy, dióbele jó minőségű.)  Scharsch Franquette Kaliforniai fajta. Fája nagyméretű, koronája oszlopos, terebélyes. A korona átmérője 15 m is lehet. Növekedési erélye közepes, vagy jó. Késői érésű. Diója kisméretű, alapi részén jól zárt. Igen jó minőségű, világos bele van. A Hartley és a Chandler fajtákat jól termékenyíti.  Schinoasa Régen Szkinovszkij (28)-nak is mondták. Szovjet-moldáv diófajta, nevét Kisinyov elővárosáról kapta, ahol magonc diófák közül szelektálták ki. Állami fajtaelismerést 1980-ban kapott. A fajta téli fagy- és szárazságtűrő, és állítólag kártevőknek is ellenáll. Betegségellenállósága átlagos. Korán virágzik, tavasszal fagyveszélyes. Növekedése feltörekvő, erőteljes. Koronája megnyúlt, viszonylag ritka. Vázágai fejlettek, a központi tengellyel egyenértékűek. Levelei nagyok, sötétzöldek, fényesek. Virágzása hímelőző, a nővirágok 5-6 nappal nyílnak előbb. Bőven és rendszeresen terem. Diója átlagosan 41 mm hosszú, 38 mm széles, 38 mm mély. Az átlagos diósúly 12 g. A dió alakja hosszúkás-elliptikus. Alapja kerek, csúcsa is. Keresztmetszete sokszor szabálytalan. Alapi nyílása átlagos. A dió héja átlagos vastagságú. Színe sárgásszürke. Varrata nem erős, a dió felülete nem durva. Dióbele nagy, a héjat jól kitölti. Színe világossárga. A dióbél nagyrészt felesen nyerhető ki.  A fajta hivatalos leírása és képe:         Scsucsinszkij Orosz diófajta, Moszkvától délre, Tulából.    Sebeshelyi diók Erdély déli részéről, az algyógyi (románul Geoagiu) kutatóállomásról kikerült diófajták. Román nevük Sibisel, a szakirodalom ilyen néven tárgyalja.  Sebeshelyi gömbölyű Erdély déli részéről származik, természetes kiválasztódással keletkezett tájfajta. Fája erős növekedési erélyű, széles koronát nevel. Rügyei középidőben fakadnak. Gyümölcse nagy, szabályos, gömbölyded alakú, Csúcsa alig feltűnő, kis hegybe csúcsosodó. Héja sima, könnyen törhető. Magbele szép, barnássárga színű, nagy, kellemesen zamatos, édeskés ízű, nagy olajtartalmú.  Sebeshelyi hosszú Szintén Erdélyből származó tájfajta. Fája erős növekedési erélyű, nagy, szabályos koronát alkot. Rügyeinek fakadása ugyancsak középidejű. Diója nagy, szabályos, hengeres tojásdad alakú. Héja vékony, sima felületű, könnyen törhető. Magbele nagy, barnássárga színű, kellemes, zamatos édeskés ízű.  Sebeshelyi 2 Romániai, algyógyi fajta. A dió átmérője 33 mm, a bél aránya 43-44 %.  Sebeshelyi 8 A sorozat kisebb jelentőségű tagja. A kép Németországban készült.   Sebeshelyi 39 (Sibisel 39) Romániai, erdélyi fajta. Érési ideje szeptember második és harmadik dekádja. Diója nagy. Héja vékony, könnyen törhető. Dióbele édes, kellemes ízű. Házikertbe ajánlják.  Sebeshelyi 44 (Sibisel 44) Szintén romániai, erdélyi fajta. A törökök is kísérleteznek vele. A téli fagyot jól tűri. Fája kisnövésű, széles koronával, oldalágai hosszúak. Mivel porzói a nővirágokhoz képest sokkal később nyílnak, beporzásához porzófajta kell. Korán termőre fordul. Szeptember végén és október első dekádjában érik. Diója nagy vagy igen nagy, ovális alakú, 14,5 g átlagsúlyú. Alapja lekerekített, csúcsi része kissé hegyes. A dió héja vékony, de varrata jól zárt, az alapi nyílása is. Kézzel is jól törhető. A dióbél aránya 48 %. A dióbél hártyája sárgásbarna színű, a dióbél sárgásfehér, édes, jóízű. Házikerti termesztésre propagálják. Betegség-ellenállónak is mondják.  Sebeshelyi 45 Szintén algyógyi. Diója 32 mm-es, bélaránya 46-47 %.  Sebeshelyi 252 Kisnövésű, betegségellenálló fája van. Szeptember második felében érik. Diója közepes méretű, ovális alakú, viszonylag könnyű metörni.  Şebin Török diófajta, Şebinkarahisar vidékéről származik. Koronája gyakran elágazó, sűrű, széles, lapos. Gyors növekedésű. A mediterrán partvidéki klímát kedveli. Virágzása nagyjából egyidejű, enyhén hímelőző, a késői fagyok veszélyeztetik. Részben oldalrügyön is terem. Gyakori, hogy 2-4-es fürtökben terem. Szeptember közepén-végén érik. Diója ovális, 3,6 cm hosszú, 3,2 cm átmérőjű. A héjas dió átlagsúlya 10 g (9,4-12,0 g). A dió héja enyhén rovátkás, vékony, a szállításra, manipulálásra károsodhat. A dióbél könnyen kinyerhető. A dióbél telt, világos színű. A bél aránya 63-66 %, kiemelkedő. Olajtratalma 67 %. Öntermékeny, porzófajtát nem igényel, esetleg a Yavuz 1-et. Nagyon vízigényes, víz hiányában sok az üres dió, aszott dióbél. Napégésre is érzékeny.          Seifersdorfer Runde NDK-ban előállított német fajta. A vezető német fajtának gondolom. Csehországban is telepítik, Seifersdorfsky Kulaty néven. Lengyel faiskolások pedig Seifendorski-nak nevezik. Az anyafát 1949-ben találták meg Drezda mellett. 1954-ben már állami elismerést kapott, ami szerintem túl rövid idő. 1980-ban jegyezték be véglegesen. A fajtát Csehországban további nemesítési munkákba vonták be. Növekedése erősen feltörekvő, koronája szabályos kúpos. Közepes kihajtási idejű, május közepén hajt ki, a kihajtást gyorsan befejezi. A kihajtás ideje a termőhelytől is függ. Anyafája 400 m tengerszint feletti magasságban élt, de alföldi viszonyok között kihajtása koraivá, fagyveszélyessé vált. A fagykárok miatt termőképessége bizonytalan. A hím- és a nővirágok azonos időben nyílnak, a fajta öntermékeny. Késői érésű, szeptember végén kezd érni.  Sokszor csak a levelekkel egyidőben hull a diója. Diója nagyméretű, kerek, sima felületű, világos-középbarna színű, a dióhéj vékony, közepesen kemény. A dióbél jól telt, szalmasárga, aránya 48 %, viszonylag könnyen kinyerhető, kellemes, édes, jó ízű. Jól termő fajta. Csak azért kell a német dióskertekbe más fajta is, hogy a terméshozam kiegyenlítettebb, a termésbiztonság nagyobb legyen. Korán termőre fordul, 6 éves korában teremni kezd. Egyedülálló, vagy ültetvényszerű telepítése ajánlott. Ültetvényben a viszonylag sűrű telepítést, a 8x8 m-t is elviseli. Viszonylag jó betegségellenálló. Téli fagytűrése kiemelkedő, az anyafa 60 éven át nem fagyott meg.     Sejnovo Bolgár fajta, szülővárosáról elnevezve, ahol Zahov fellelte. Szerbiában Sejnovnak írják. Termesztik Kanadában, Szlovéniában is, indiai kísérletekben is résztvesz. Viszonylag kései tenyészidejű. Bőtermő. Diója 31 mm-es, 11-12 g-os, kimagasló, 56 %-os bélaránnyal. Hátránya, hogy dióbele sötét színű. Gnomónia-ellenálló.  Sele Frans Geraets holland faiskolás óriásdiója.   Şen-1 Török diófajta, Erzurum vidékéről. Hím- és nővirágai azonos időben nyílnak. Átlagos diósúlya 17 g. A dióbél aránya 48 %, a dióbél átlagos súlya 8 g körül van.  Şen-2 (24-KE-24). Szintén erzurumi török diófajta. Koronája feltörekvő, de széles. Kontinentális éghajlatú régiókba ajánlják, bár a késői fagyok károsíthatják. Öntermékeny. Diója kettes-hármas csoportokban terem. Szeptember végén érik. Diója kerek alakú, 17 g súlyú, kiváló minőségű, a bél a héjat jól kitölti, jól törhető. A bél aránya 54 %. Olajtartalma magas, 74 %. Porzói: Sebin, Yalova 1, Yavuz 1.  Serotina Ismeretlen eredetű, az Egyesült Államokban kipróbált fajta.  Serr (UC59-129) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, nevét az egyetem híres diónemesítőjéről, Eugene F. Serr-ről kapta, aki 1947-1968 között a kaliforniai fajták új sorozatát állította elő. A Payne és egy afgán fajta, (PI-159568) 1958-as keresztezése, az 1960-as évek végén ismerték el. Új-Zélandon, Spanyolországban és Franciaországban is termesztik, olasz kísérletekben is szerepel. Közönséges dió alanyt ajánlanak hozzá. Fája igen erős növekedésű, igen magasra nő, és legalább 12 m térállást igényel, akkor is, ha koronája csak mérsékelten terebélyesnek mondható, inkább sudaras típusú. Mérsékelt és hidegebb klímához is jól adaptálódik, ugyanakkor a legjobban bírja a meleget is a kaliforniai diók közül, nem érzékeny a napperzselésre.  Igen korán termőre fordul, csemetekortól folyamatosan terem. Rosszabb talajokon is jól terem, de igazán jól a tápanyagdús, jó vízgazdálkodású talajokon érzi magát, ahol növekedését nehéz kordában tartani. Azt mondják, ezért évenkénti könnyebb metszést igényel. A diófajták között az egyik legrövidebb téli mélynyugalmi időt igényli, 400 órát. (Bár van olyan leírása is, ahol 600 órát adnak meg.) Nagyon korai kihajtású, ezért fagyveszélyes területre nem való. A csúcsrügyön kívül 55-65 %-ban az oldalrügyön is virágzik, hazai vizsgálat szerint 15-50 %-ban. Virágzása nőelőző. Érzékeny az erősebb pollenterhelésre, ilyen években a nővirágok lerúgása miatt termése kisebb lehet. Korai-középérésű, szeptember végén érik. Termékenysége a környezeti tényezőktől függően változik. Diója közepes-nagy méretű, 30-34-36 mm-es, leírástól függően. Alakja hosszúkás ovális. Statisztikai adatok szerint mérete 32,1-34,2 mm. A dió az alapjánál jól zárt, átlagsúlya 20 g. Héja hálózatos, sárgás, puha. A bél jól telt, aránya kimagasló, 55-61 %. Diónként 11 g dióbélre lehet számítani. A bél 60-80 %-a világos minőségű, a többi sötétebb. Ízletes. Meleg klímára való. Porzónak a Chandler, Chico, Pedro, Vina és a Tehama fajtákat használják hozzá, de porzófa nélkül is jól terem. Spanyolországban kifejezetten hátrányosnak tartják a Serr mellé porzófajta telepítését. Bakteriózis-ellenálló. Héjas dióként és dióbélként egyaránt nagyon jó. A termesztők körében népszerű kaliforniai fajta. Tulare vidékén nagyon gyakori, ahol már nem kell tavaszi faggyal számolni.     Sexton A legújabb kaliforniai diófajták egyike, 1990-es keresztezésből származik, leírása 2004-es. Nevét Joseph Sextonról, a kaliforniai diótermesztés megalapítójáról (1869) kapta. Ez a diófajta a Chandler és egy 85-008 kódszámú kísérleti példány keresztezéséből származik. A fa kisebb méretű. Korán termőre forduló, jól termő fajta. A diófajták között a leginkább csüngő, "szomorú" jellegű. A koronaszerkezet hátránya, hogy rügyei között feltűnően sok a nyakas rügy, ágai, vesszői sűrűk, sok közöttük a villás elágazás. Ezért metszése külön figyelmet, szakértelmet igényel, évenkénti erős metszéssel tartható termőegyensúlyban. A fajta legnagyobb hátránya a kedvezőtlen koronaszerkezet. A Payne után hajt ki tavasszal, egy héttel a Chandler előtt. Virágzása együttvirágzó, porzófajtát nem igényel. Bőségesen hoz hím- és nővirágokat egyaránt, és virágzása részben átfedi egymást. Ha mégis porzófát telepítenek mellé, az a Howard, Tulare vagy Chandler. Van másodvirágzása is, de a másodvirágokból kisméretű, értéktelen diók fejlődnek. Oldalrügyön is jól, 100 százalékosan terem. Jól termő fajta. Korai érésű, a Chandler előtt egy héttel érik. A diótermés mérete, színe jó. Diója viszonylag sima, kerek, jól záródó, szilárd héjú. Tetszetős diója miatt héjas diókénti értékesítésre alkalmasnak tartják. A dióbél aránya 51-53 %, diónkénti súlya 8-9 g. Jól válogatható. A bél színe igen kedvező, válogatott dióbelének 16 %-a extra világos minősítésű. Xanthomonaszra kevéssé fogékony, de levelein, termésburkán baktériumos foltok rendszeresen előfordulnak. A dió héja egyes években túl vékony, gyenge lehet. Lehet, hogy sövénydiónak alkalmas lenne.  A Sexton leszármazása:   Sha 6 és Sha Feng Kínai diók.  Shalimar Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.  Shanhe 1 Újabb kínai diófajta, a Shaanxi kutatóállomás fajtája. Magyarul hegyi diót jelent, de a neve megtévesztő, mert a kínaiak ezen a néven más diófajt is hívnak. Ez a fajta mindenesetre újabb nemesítés eredménye, 47 %-ban oldalrügyön is terem. Diójának átlagsúlya 12 g, a dióbélé 7,2 g, a bélarány tehát 60 %-os. A dióbél színe extra világos.   Shang Song, Shanxi és Shan X-4 Kínai diók. A Shang Shong 6 feltűnően hajlamos a héj rossz kifejlesztésére.  Sharkey Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.  Shexian Kínai dió. Inkább tájfajtának gondolom, mint oltványdiónak. Héja erősen rajzolatos, vésett kinézetű. Könnyen, kézben törhető. Állítólag jóízű, telt dióbele van, 60 % olajtartalommal.  Shiawassee Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti fajtakörből. A téli fagyokat jól tűri. Oldalrügyön is terem. Szeptember második hetében érik. Diója nagyméretű, alapjánál jól zárt. A dióbél aránya igen magas, 58 %, a bél világos színű. Betegség-ellenálló.  Shreve S3 Az Egyesült Államok északkeleti részén Roy Shreve nemesítő által előállított diófajta. A téli hideget jól tűri. Diója vastaghéjú. Betegségellenálló fajta.  Sibisel lásd Sebeshelyi.  Sigler Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről.    Silesia Lengyel fajta, régebbi neve Targoszyn 8/1. Erős növekedésű. Koronája fiatalon felálló, laza, hatalmas, idősen szétomló. Egyéves vesszői hosszúak, vastagak. Hímelőző virágzású, a nővirágok nyílnak előbb. Diója közepes méretű (2,8–3,6 cm x 2,6–3,2 cm x 2,5–2,8 cm), kerekded-ovális. Alakjuk eltérő, szabálytalan. A dió szalmaszínű, rózsaszín árnyalattal. Felszíne enyhén barázdált, varrata kifejezetten durva. A dióhéj vékony. A belső közfal vékony. Dióbele telt, a héjat jól kitölti, világosbarna, hártyája is világosbarna. A bél aránya 50 %. A bél íze édes-fanyar. Korán termőre fordul, betegségellenállósága jó. Jó téli fagytűrő, és jól terem, de ehhez a jó terméshez kiegészítő megporzás kell. Szeptember második felében érik. Csemegediónak és édesipari alapanyagnak egyaránt megfelel.   Silistrenski Bolgár dió. Bár, ha én bolgár lennék, - nem vagyok, - nem dicsekednék vele.    Simon Petljura Más néven Bicsnogronovüj. Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája kistermetű, 20 éves korában 5 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös termést produkáló fajta. Csúcsrügyeiből 10 diós fürt is fejlődik, az oldalrügyekből legfeljebb 8. Korán teremni kezd. Termőképessége rendkívüli, előfordult fánként 50 kg-os termés is. A fa levélzetéhez viszonyított termés aránya ennél a fajtánál rendkívüli, nagy termés esetén több diószem van egy fán, mint ahány levél. Dióinak átlagmérete 10,3 cm 3, átlagsúlya 5,8 g. Dióhéja 1,4 mm vastag, a dióbél aránya 49,0 %. A dióbél könnyen kiszedhető.  Sinensis Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.  Sinnou Koreai diófajta.  SK-01 Újabb, nagydiójú lengyel fajta. Anyafája Skierniewic községben nőtt. Bőtermő. A nagy diónak vékony héja van. Dióbele is nagyméretű, íze édes.  Skolnüj Oroszországi fajta, a kubáni alföldről. Ukrajnában is előfordul. Diója 28-29 mm-es, a bél aránya magas, 54 %.  Slivenski Bolgár diófajta.  Sljahetnaja kulka Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5 m magas. A fa bár kistermetű, évente 15-20 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 15,4 cm 3, átlagsúlya 7,6 g. Dióhéja 1,1 mm vékony, helyenként hiányos, nem kifejlett. A dióbél aránya kiemelkedő, 60,0 %. A dióbél íze kiemelkedő.  Soleze Régebbi francia fajta a délnyugati termőtájról. Magasra törő koronája van. Gyorsan termőre fordul. Nyolc nappal a Franquette előtt virágzik. Diója megfelelő méretű, de a dióbél minősége nem éri el a Franquette-ét.  Somers Kanadai, Ontario-i fajta, az USA-ban Michigan-ben is magukénak vallják, 1954-ben ismerték el. A kárpáti fajtakörből származik, az anyafa a lengyel Kárpátokban nőtt, szaporulata az 1930-as évek végén került Amerikába. Illinoisban is ajánlják házikerti telepítését. A téli fagyot jól tűri. Rendszeresen terem. Korai érésű, Michigan-ben már augusztus végén érik. Diója átlagos-nagy, kb. 75 db van 1 kg-ban. A dió világos színű, tetszetős alakú, közepesen törhető. A dióbél aránya 55-56 %, átlagos ízű. A Hansen fajtát jól porozza.    Sorrento Olasz fajta, a legelterjedtebb olasz dió. Erős növekedésű, feltörekvő koronája van. Megbízhatóan, rendszeresen terem. Kihajtása közép-korai, érése - olasz viszonyok között - kései, szeptember végére esik. Diója közepes méretű, a bél aránya 48 %. Magoncai közül válogatták ki a Malizia fajtát.  A Sorrento nem klónfajta, hanem campaniai tájfajta. Két fő típusa létezik, az egyik ovális, alapja felé kerekded, az alapja lapított, a másik megnyúltabb, kiemelkedő varrattal. Mindkét változatra jellemző a vékony héj, a kiváló, kissé olajos íz. A hosszabb változatot ízletesebbnek mondják, de a vevők a kerekdedet keresik inkább.  A fajta neve egyébként megtévesztő, és csak hangulatkeltésre, vevőfogásra jó. Sorrentóban nincs diófa, de még a környékén is ritka. Nem is alkalmas diótermesztésre az egész Sorrentói-félsziget.      A Sorrento mint áru:   A Sorrento-diót az olaszok megőrzendő értéknek tekintik, további nemesítés alapját is látják benne. Nincs róla bővebb ismeretem, de a következő két dió is valószínűleg a Sorrento továbbszaporítása.   Sorrentona Olasz dió Campaniából, valószínűleg a Sorrento leszármazottja.   Souvenir du Congres Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. A Chaberte leszármazottja. M. Guillot nemesítése Saint-Marcellin-ből, 1920-ból. Diója fehéres, nehezen törhető. Dióbele fehér, nagyon jóízű. Héjasan értékesítve, valamint dióbélként és dióolajként is jó. Már nem szaporítják.  Souzani Iráni árutermelő diófajta.  Spacecom Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság nem említik.  Spanka Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Sparrow Amerikai fajta. Részben öntermékenyülő. Bőven terem. Diója közepes méretű, szép, béllel jól telt.  Spreewalder Nr. 286 név alatt tárgyalva.  Spurgeon Az Egyesült Államok északnyugati államában, Oregonban ismert, elterjedt helyi diófajta. Talán a Franquette leszármazottja. Mérsékelt növekedésű, viszonylag jól termő. Elviseli a helyi téli hideget. Diója középnagy, elliptikus, közepes bélarányú. Fő hátránya, hogy bele sötét.  Srem Jugoszláviai, szerbiai diófajta. A név valószínűleg a Szerémséget jelenti. Nagy, 15 g-os, simahéjú diójú fajta. A dióbél aránya magas, 57 %-os. A dióbél jóízű. Szőlős vidékekre ajánlják.   Stan (BLE 300, vagy B1300) 1982-ben bemutatott, 1997-ben elismert újzélandi fajta. A magoncokból telepített Marlborough-i Stan dióskert egyik, véletlenszerű fájának vegetatív továbbszaporítása. Az anyafa száraz körülmények között nőtt, satnya diófa volt. Késői kihajtású és virágzású, fagyveszélyes területre való fajta. Gyenge növekedésű. Fája nagy méretű, de végső méretét későn éri el. Későn fordul termőre, változékonyan terem, de ez a tulajdonsága termőhelytől függően javulhat. Diója hosszúkás, héja sima, tetszetős színű. Jól törhető, gépi törésre alkalmas diója van. A dióbél aránya közel átlagos, 46 %. A dióbél változékony. Részben jó minőségű, részben kevésbé. Többségében világos színű, jóízű. Müzli-csomagok készítéséhez ajánlják.  Sugrai Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.  Sulfred Ismeretlen fajta, Horvátországban telepítésre ajánlják.  Summa Az indiai hegyekből származó dió.  Sunland (UC66-4) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem állította elő, 1979 óta termesztik. Ugyanúgy, mint a Serr, a Lompoc és a PI-159568 utóda. Közönséges dió alanyt ajánlanak hozzá. Fiatalon erőteljes növekedésű, termőkorban mérsékelt nagyságú fa. Kihajtása termőhelytől függően változó, Kaliforniában középkorai, Spanyolországban is telepítik, ott középkései. Potenciálisan nagy termőképességű, 80-90 %-ban oldalrügyön is terem. Középkései érésű. Diója nagyon nagy, ovális-széles, sima felszínű, jól zárt, dióbéllel jól telt, jól törhető. Diónként 10 g dióbelet produkál. A dióbél aránya kiemelkedő, 57 %. A dióbél színe 85 %-ban világos. A dióbél jó minőségű. Porzófái: Chandler, Vina, Chico, Tehama. Más fajtáknak nagyon jó porzófája. A nyári hőséget jól elviseli. Más leírás szerint pedig napégésre érzékeny.     Sunland fajtájú diófa egy argentin ültetvényben:   Susita Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomáson szelektált fajta, a Déli Kárpátokból. Fája mérsékelt növésű, fagytűrő. Termőre fordulása korai. Virágzási ideje középkései, hímelőzőként írják le. Október elején érik. Diója nagy, tojásdad alakú, átlagosan 12 g súlyú. A dióbél aránya 50,6 %. Színe "szalma-fehér", jóízű. Betegség-ellenállónak mondják.  Sütyemez-1 (Su-1) Újabb nemesítésű török diófajta, dr. Mehmet Sütyemez szelekciója. Hímelőző virágzású. Diója nagy, átlagosan 25,8 g. A dióbél aránya 50 %, az átlagos dióbél-súly 13 g.      Sütyemez-2 (Su-2) Szintén újabb török diófajta, fürtös dió. Hímelőző virágzású. Diója 16 g-os. A dióbél aránya 55 %. A dióbél átlagos súlya 8,5-9 g.     Swar Kaliforniai fajta.  Swat 1 és 3 Rövidítve: SW 1, SW 3. Pakisztáni diófajták, Swat körzetéből. Helyben Kaghazi 1 és 2 néven ismerik. Jellemzőik:  Fajta neve	Dió átlagos méretei Hossz-Szél-Vast. mm	Alak	Méret	Dió átlagsúlya g	Bélarány %	Héj vastagság mm	Héjfelület Swat 1	35,1 x 32,7 x 33,0	gömbölyded	nagy	10,3	65,1	0,81	porózus Swat 3	41,3 x 31,7 x 32,2	ovális	nagy	16,1	50,3	0,92	sima Sychrov Csehszlovák pirosbelű dió. Erős növésű, magas koronájú fája van. Jól, rendszeresen terem. Diója közepes méretű, ovális alakú. Héja vékony, tapintásra szinte sima. Dióbele közepes méretű, jól telt, karmazsinvörös, jóízű, édes. Elsősorban cukrászati célra ajánlják.   Sylvania Állítólag román eredetű amerikai fajta. Loy Shreve gyűjtötte be. Baktérium-ellenállónak mondják.  Szadko Az Ideal egyik leszármazottja. Harkovban szelektálták, példányai a Krim félszigettől Moszkváig megtalálhatók. Törpenövésű, a kifejlett fa sincs 3 m magas. Fürtös termése szeptemberben érik. Fürtjei évről évre több dióból állnak, húszéves fának huszas fürtje is lehet - mondják.  Szamohvalovicsszkij-1 Fehérorosz diófajta, vagy orosz. Tulában, Moszkvától délre vizsgálták. A Pinszki szabad beporzású utóda. 2000-ben nyert elismerést. Gyors növésű, hatalmas méretű fája van. Koronája gömbalakú, közepesen sűrű. Kiültetés után 5-6 évvel kezd teremni. Virágzása nőelőző jellegű. Középérésű, szeptember végén érik. Bőtermő, a termés mennyisége évente kielégítően kiegyenlített. A dió mérete közepes, a diók nagysága közepesen kiegyenlített. Alakjuk ovális, gyenge karimával. Vékonyhéjú, 1,0 mm a héj vastagsága. A diók átlagsúlya 7,2 g. A dióbél átlagos aránya 39,6 %, színe sárgásbarna. Asztali diónak ajánlják. Betegségekre mérsékelten fogékony.  Szamohvalovicsszkij-2 Fehérorosz diófajta, vagy orosz, magonc diók közül szelektálva. 2002-ben kapott állami elismerést. A fajta téli fagytűrésével tűnik ki. Fája erős, nagy növésű. Kiültetés után 3-4 évvel már teremni kezd. Virágzása hímelőző. Későn virágzik, május közepén, és külön kitűnik bőséges pollenszórásával is. Bőtermő, jellemzően 2-5 db-ból álló, gyakran nagyobb fürtökben terem. Évenkénti terméshozama kielégítően kiegyenlített. Szeptember végén érik. Diói közepes méretűek, közepesen kiegyenlítettek, oválisak, gyenge karimával. A dió alapja megnyúlt, hegye csúcsos. A diók átlagsúlya 8,3 g. A dió héja vékony, mindössze 0,8 mm. A dióbél átlagos aránya 52,9 %. A bél sárga színű. Asztali diónak minősül. Betegségek iránt mérsékelten ellenálló.    Szamosháti (Rotunda de Satu Mare) Romániai fajta. Diója 34-35 mm-es, a bél aránya 43-44 %.  SZEN-10 (Szentkatolnai 10) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 9 m-es fa. A koronaátmérő 8 m, törzskörmérete 1,86 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 53,4 %.  Szent János-dió (Noyer de Saint Jean) Franciaországban ezen a néven nevezik a rendkívül későn, júniusban kihajtó diófákat. Annyira nagyra értékelik, hogy egyesek vegetatív úton is szaporítják, ezért elképzelhető, hogy véletlenül tisztelt hazai Kollégám is találkozik majd ilyennel. Egy június 6-i felvétel egy Szent János-dió oltvány indulásáról:   Szlavjanszkij Oroszországi fajta, a kubáni alföldről. Diója 31 mm-es, a bél aránya 43 %.  Szovhoznüj Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 29-30 mm-es, a bél aránya igen magas, 54-55 %.  Szpejszkij Dorofejev professzor moldáv fajtája, 1955-ből. Ma már nem hallani róla.  Sztanyiszlavszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Sztarobaszovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Sztavropolszkij osztronoszüj Oroszországi fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 49-50 %.  Sztyepan Bandera Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája törpenövésű, 20 éves korában 3 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. Az egyik legkorábban termőre forduló fajta. A fa bár kistermetű, évente 15-20 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 10,8 cm 3, átlagsúlya 7,8 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél aránya kiemelkedő, 60,9 %. Jól kifejthető.  S-1 Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti fajtakörből. A téli hideget jól tűri. Gyors növekedésű, jó formájú fa. Szeptember végén érik. Diója közepes-nagy, a héj vékony, jól zárt, dióbele világos, édes.
	Archív diófajták, leendő diófajták Tisztelt Kollégám, most ismerjünk meg 18 olyan diófajtát, amelyek ma már nincsenek köztermesztésben, sőt, tudomásom szerint génbankban sem őrzik őket. Ezeket a fajtákat H.R. Schweizer írta le Bécsben, 1940-ben megjelent könyvében. Nem tekinthetők teljesen idegennek, hiszen hajdanán mi is az osztrákokhoz tartoztunk. Monarchiailag. De mióta az osztrákok oldalán megtámadtuk Szerbiát, a nagyobb hatalmak azt írták elő Trianonban, legyünk inkább függetlenek. Azóta egyáltalán nem a mieink ezek a diók.  Nem baj, a mieink jobbak.  Perzsa cinegés dió  Perzsiából származik, ahol kereskedelmi méretekben termesztették. Diója kicsi, 9-12 g-os. A dióbél aránya 46 %. Átlagosan 35 mm magas, 29 mm széles, 33 mm vastag. Héja szilárd, fényes, csak a varrat mentén barázdált. Bele a héjat jól kitölti, de rosszul törhető. Jóízű, kellemesen fűszeres.  Kerek papírhéjú  Osztrák származású fajta, az anyafa Würflach községből való. Kicsi, 7-9 g-os diója van, a bél aránya 40-44 %. A dió alakja hosszúkás-kerekded, átlagosan 36 mm hosszú, 28 mm széles, 30 mm vastag. Héja sötétbarna, csúnya. A héj gyengén erezett, a varratnál bemélyedt. Könnyen törhető, bele durván tagolt, barnássárga színű, jóízű, zamata nem feltűnő.  Bolgár papírhéjú  Bolgár eredetű, hazájában kereskedelmi méretekben termesztették. Diója nagy, 12-15 g-os. A bél aránya 45-48 %. A dió hosszúkás, alapján és csúcsán egyaránt hegyes. Átlagosan 50 mm magas, 30 mm széles, 28 mm vastag. Héja vékony, világosbarna, felülete gyengén vájatos, barázdált. Varrata jellemző. Bele szemcsés, igen jó ízű, édes, jellemző dióaromájú.  Kaukázusi csúcsos dió  Kaukázusi eredetű, a diók közül jó tárolhatóságával tűnik ki. Diója kicsi, 7-9 g-os, a bél aránya 46-48 %. A dió átlagos méretei: 38 mm hosszú, 27 mm széles, 28 mm vastag. Alakja jellemzően csúcsos. Héja kemény, sötétbarna, varrata mentén barázdával, egyébként sima, vagy csak enyhén barázdált. A dióbél színe sötétsárga, alakja mélyen tagolt, a héjat jól kitölti. A bél töréskor nehezen tisztítható. Igen jó, édes-olajos ízű.  Dunai vérdió  Osztrák eredetű, az itt felsorolt 18 dióból egyedül ezt szaporítják jelenleg is. Az anyafa Ybbs helységből, a Trunner-faiskolából származik. Diója kicsi, 7-8 g-os, a bél aránya 50 %. A dió alakja némileg hosszúkás, mindkét vége némileg hegyes. Átlagosan 38 mm hosszú, 26 mm széles, 27 mm vastag. A dióhéj színe világossárga. Varrata mentén mélyedés húzódik, de nem kifejezett barázda. Héja szinte sima. Vékonyhéjú, könnyen törhető. Belének színe rózsaszíntől a vérszínig változik, néha foltos. A bél a héjat jól kitölti, a dió jól törhető. Íze jó, meglehetősen fűszeres.  Stenzels papírhéjú  A fajta valószínűleg francia eredetű, nevét az osztrák Johann Stenzel diósgazdáról kapta, Maierhöfenből, akinek volt egy ilyen diófája. Diója közepes, 8-10 g-os, a bél aránya 45 %. A dió alakja hosszúkás-ovális, átlagos méretei: 47 mm hosszú, 27 mm széles, 27 mm vastag. Héja világosbarna, lapos barázdácskákkal. Felszíne fényes. Bele igen hosszú, gyengén tagolt, a dió jól törhető. Íze jó, enyhén fűszeres.  Közönséges csúcsos dió  Ausztriában elterjedt diófajta. Kicsi, 7-10 g-os diója van, 39-42 % béllel. A dió alakja ovális, csúcsos. Hossza átlagosan 40 mm, szélessége 27 mm, vastagsága 28 mm. Héja vastag, kemény. A varrat menti barázda a dió csúcsi részén erősen kifejlett. A dió hasi részén a dió felülete hálós erezetű. a héj színe világosbarna. A bél a héjat jól kitölti, a héjból nehezen tisztítható ki. Íze jó, olajos, aromás.  Würflachi csúcsos dió  Ausztriai, alpokaljai dió. Kicsi, 7-9 g-os, 50-52 % bélaránnyal. Jellemző csúcsos formája van. Jellemző méretei: 42 mm hosszú, 28 mm széles, 30 mm vastag. Héja meglehetősen vastag, kemény, nehezen törhető. A héj felszíne hálós erezetű. Bele viszonylag nagy, a héjat jól kitölti. Héjából nehezen tisztítható ki. Íze jó, jellemző dióaromájú.  Közönséges csőrös dió  Osztrák fajta, az anyafa Theras községben Johann Bühler tulajdona volt. Diója kicsi, 7-9 g-os, 42-44 % bélaránnyal. Formája csőrös. Átlagos méretei: 35 mm hosszú, 27 mm széles, 27 mm vastag. Héja vastag, kemény, nehezen törhető, rosszul tisztítható. bele rendkívül tagolt, belső válaszfala kemény. Íze jó, aromás.  Közönséges lódió  A fajta anyafája francia eredetű dióból származó magonc, Ausztriában, Kilb községben a Sirninger faiskola nevelése. Diója igen nagy, 16-19 g-os, 30 % bélarány mellett. A dió alakja hosszúkás, jellemzően 52 mm hosszú, 38 mm széles, 41 mm vastag. Héja vastag, kemény, de a varratnál könnyen hasítható. A dió felszínén a varrat mellett is és máshol is találhatók barázdák, egyébként hálós, fényes felszínű. Bele tagolt, könnyen tisztítható. Íze bár fűszeres, erős.  Lapos dió  1 éves francia magoncból Ausztriában felnevelt fa. Igen nagy méretű, 18-20 g-os diója van, bélaránya viszont csak 35 %. 32 mm-es átlagos hosszúságát 36 mm-es szélessége és 39 mm-es vastagsága jellemzően meghaladja. Héja durva, kemény, sötét sárgásbarna. A varrat csak a felső részén kifejezett, az alsó részén bemélyedt. A varrat mentén a csúcsi részen gödrös, az alapi részen hálós a dió felülete. A bél tagolt, sárgás, könnyen tisztítható. A dió jól hasítható. Íze kielégítő.  Hosszú dió  Keleti származású. Diója a francia Mayette-re hasonlít. Nagy, 12-14 g-os, a bél aránya magas, 55 %. Alakja hosszúkás, csúcsos. Átlagosan 50 mm hosszú, 31 mm széles, 32 mm vastag. Színe megmosva világosbarna. Felszíne finoman hálós, gyenge barázdácskákkkal. Varrata csak a csúcsi részen látszik. Bele nagy, a héjat jól kitölti. Színe igen sötét. Íze meglehetősen erős dióíz.  Szerb papírhéjú  Kicsi, 10-12 g-os dió, 46 % béltartalommal. Alakja hosszúkás-ovális, mindkét vége felé elkeskenyedő, csúcsa felé szélesebb, mint az alapja felé. Jellemző méretei: 40 mm hosszú, 28 mm széles és ugyanilyen vastag. Héja világosbarna, gödrös-barázdás. A héj jól nyitható. Bele gazdagon tagolt, barnássárga. Jól tisztítható. Ízében van egy kis egzotikum.  Ustbratchi dió  Valószínűleg osztrák származású. Közepes, 10-12 g-os diója van, a bél aránya 44 %. Alakja hosszúkás, némileg csúcsos. Méretei: 40 mm hosszú, 32 mm széles, 31 mm vastag. Héja kemény, erősen barázdás. Varrata végig erősen kiugrik. Belső válaszfala is kemény, a bél nehezen tisztítható. A bél jól tagolt, jó, fűszeres ízű.  Parasztdió  Tipikus, elterjedt osztrák dió, tájfajta. Hívják közönséges diónak, kődiónak is. Kicsi, 7-9 g-os. A bél aránya 42-45 %. Kerek-ovális, némileg csőrös alakú. Átlagosan 36 mm hosszú, 29 mm széles, 27 mm vastag. Héja vastag, de viszonylag törékeny. Sima felszínű. Bele tagolt, feltűnően fehér. Általában rosszul törhető. Íze igen jó, kellemes, dióaromájú.  Dunai skatulyadió (Donauschachtelnuss)  Osztrák dió, amelynek az őse valószínűleg olasz dió volt. Igen nagy, 23-25 g-os, az egyik legnagyobb a diófajták közül! A bél aránya 40-42 %. Kinézete jellemzően szögletes. Méretei: 56 mm hosszú, 42 mm széles, 51 mm vastag. Héja vastag, kemény, a héj színe világosbarna. Varrata végig erős, mellette mély barázda található. Bele is igen nagy, szépen tagolt. A dió jól törhető, jól válogatható. Íze jó, kellemesen lágy, enyhén fűszeres.  Kilbi gödrös dió  Osztrák tájfajta, több változata ismert. Diója nagy, 20-22 g-os, a bél aránya 52-55 %. Alakja az oldala felől nézve jellemzően ovális, a varrat felől nézve kerekded-négyszögletes. Méretei: 46 mm hosszú, 33 mm széles, ugyanilyen vastag. Héja világosbarna színű, igen kemény, mégis könnyen törhető, nyitható. A héj felülete gödrös. A héj felületének mélyedései jellemzően sötét színűek. Bele viszonylag nagy, világossárga, szemcsés. Igen jó ízű, édes, dióaromájú, erősen fűszeres.  Szerb lódió  Szerb tájfajta. Diója igen nagy, 20-22 g-os, a bél aránya 38-40 %. Alakja hosszúkás-kerekded, 50 mm hosszú, 38 mm széles, 42 mm vastag átlagosan. Jellemzően mélyen barázdált, dudoros felszínű. Igen kemény héjú. Varrata bemélyed. Alapja is. Apró csúcsa van. Bele jellemzően világos színű, erősen tagolt alakú. Könnyen törhető. Íze nem kifejezett, olajos.  A hazai tájfajtáknak is vannak régebbi leírásai. Bár nekem vannak fenntartásaim, mert az alábbiak szerintem nem tekinthetők tájfajtáknak, de a leírásokat mégis megmutatom. Véleményem szerint a következő két képen olvasható leírások nem tájfajtákat, hanem spontán előfordulásokat tartalmaznak. Ilyen és hasonló diófák nemcsak nálunk, hanem a világon mindenhol felbukkannak a magról szaporodó dióállományokban. Vagyis nem fajtákról, hanem a dió érdekes megjelenési formáiról van szó.     A leírások homályossága jelzésértékű.  Arra kérem tisztelt Kollégámat, amerre járunk, figyeljük mindketten a diókat, hátha ismerősként üdvözölhetjük valamelyiket a felsorolt régi fajták közül. Most már ismerjük jellemzőiket, igazán könnyű lesz rájuk ismerni.  Régi diók emléke a világon máshol is nosztalgiát vált ki a kertészekből.    A Brüsszel környéki Szent Mihály-dió 1852-es rajza:   Idegen nyelvű leírásokkal általában nem kívánom terhelni tisztelt Kollégámat. De a Szent Mihály-dióé annyira bájosan ósdi, hogy muszáj vagyok idetenni. Nem kell lefordítani. Röviden arról van szó benne, hogy a francia vidékeken ismert Bjoux és Jauge nevű óriásdió-fajtákat is felülmúlja a Szent Mihály-dió. Hosszúságra. Mert keskeny. Dióhéja oly vékony, hogy még ujjal is szétnyomható. Dióbele lágy, olajos, olyan jó ízű, ami szokatlan a nagy diók között.   És a jövő?  Arról még nem sokat tudunk. Itthon is, más vidékeken is folyamatosan hoznak létre újabb diófajtákat.  Amikor Szentiványi professzor 80 évesen nyugdíjba vonult, még egy sor ígéretes fajtajelöltet hagyott a kutató kht-nál, ezekről még csak előzetes tájékoztatást tudott adni, vizsgálatuk elhúzódik.  Franciaországban a Creysse-i kutatók tették közzé hat fajtajelöltjük leírását, egyelőre név nélkül. Persze, franciául.   Kaliforniában a Davis Egyetem kutatók tucatjainak munkájával nagyüzemi méretekben termeli az újabb diófajtajelölteket. Még nem biztos, hogy ezekből lesz valami, sőt, igen valószínű, hogy nálunk egészen máshogy viselkednének, ha mégis szereznénk belőlük. De aki kíváncsi rá, angol nyelven itt olvashat előzetes értékelést róluk.  Igen, Kalifornia nemcsak az iparszerű diótermesztés hazája, hanem az iparszerű fajtaelőállításé is. Nem biztos, hogy ha követnénk, utolérnénk. De létezik egy másik út is, a meglévő érétékek felkutatása. Svájcban ezen az úton indultak el, a természetes úton létrejött diófaállományból bármilyen szempont szerint értékesnek tartott egyedeket jelölték meg, nevezték el, és - kisebb tételben - továbbszaporítással őrzik meg, az egész országra kiterjedő projektben.  Megpróbálok ezekről az egyedi diófákról - akár mint leendő svájci diófajtákról - mellékletben némi információt adni. Összeállításom azért se teljes, mert maguk a svájciak is még csak a munka kezdetén tartanak.  Valami ilyesmit mi is csinálhatnánk.    Milyen diófajtát ültessünk? A diófajták ismeretében már nagyon egyszerű a válasz. A hazai, hivatalosan elismert diófajták közül bármelyiket!   Ezek bírják a magyar klímát, jól teremnek, diójuk héjasan és bélként igen jó minőségű, a világon nemcsak versenyképesek, hanem egyenesen a legjobbak közé tartoznak.  Tekintsük át őket még egyszer, a kecskeméti főiskola gyümölcstermesztési tanszékének (2. emelet, balra) gyűjteményét felhasználva.         A legutolsó kép nem éles, ez az én hibám. De a homály jelzi: a T-2 fajta elmarad a többitől.  Ezek tehát a legjobb szelektált hazai fajták. Az újabb hazai hibridekkel kiegészített diófajta-gyűjteményért pedig Debrecenbe kell menni, az agrártudományi egyetemre. Ott két honosított kaliforniai fajta is látható.   Végül a budapesti Corvinus Egyetemen, a volt kertészetin is felleltem a három magyar alapfajtát, a második emeleten, a sarokban. Az újabb, jobb fajtákat nem propagálják. Kár.      Csak arra kérem tisztelt diófaültető Kollégámat, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól (Petőfi után szabadon). Mert a hazai diófajták jó és rossz tulajdonságait sok mindenki magyarázza. Például még én is. Hogy tévútra ne vezettessünk, az a leghelyesebb, ha a hazai fajták és hibridek - az én terminológiámban azok is fajták - eredeti, autentikus leírását olvassuk át újból, az alábbi képekről.  Alsószentiváni 117 (A-117):   Milotai 10 (M-10):   Tiszacsécsi 83 (T-83):   Alsószentiváni kései (A-117-31):   Bonifác (A-117-15):   Milotai kései (M-10-14):   Milotai intenzív (M-10-37):   M-10-25:   Külföldi fajtával termesztő ne próbálkozzon, mert tetemes anyagi kár érheti. A külföldi fajták bevizsgálása kutatóintézeti feladat.  Magonc-dióval szintén nem szabad a termesztőnek kísérletezni, mert az eredmény többször rossz, mint jó. Esetleg kicsiben, saját célra olthatunk le egy kiváló magonc-fáról oltványokat.  A fentiekben a hazai telepítésre ajánlható diófajtákat vettem számba. Ha ültetvényszerűen, nagyobb területen kívánunk diófákat ültetni, más szempontok is számításba jönnek, ezért az ajánlható diófajtákra a diótelepítés taglalásakor visszatérek majd.  Persze a faanyag-célú diótelepítés egész más kérdés. Arról később részletesen lesz szó.
	A termesztett diófajták B   Back Török diónak mondják.  Bácska Szerbiai diófajta a jugoszláv korból. Dr. M. Korać emelte ki, spontán, természetes populációból. A Srem fajtával egyidőben hajt ki, de annál mintegy 10 nappal előbb érik. Közepes növekedési erélyű, bőtermő fajta. Oldalrügyön is terem. Virágzása hímelőző. Korai érésű. Diója közepes méretű, mintegy 12 g súlyú. Jellemzően kúpalakú. A dióhéj világos, sima. A dióbél aránya 52-54 %. Dióbele világos. Dióolaj-tartalma 68-70 %. Szőlős vidékekre ajánlják.  Bakshi Ha igaz a hír, újabban fellelt indiai diófajta, amely igen vékony héjával és igen magas (70 %-os) bélarányával különleges.  Balaban Török alanyfajta. Könnyen csírázik, gyors, erőteljes fejlődésű.  Baldo II Magoncból szelektált spanyol fajta.  Baokexiang Újabb kínai fajta. Oldalrügyes, 70 %-ban. A dió átlagsúlya 12 g, a dióbélé 7,9 g. Bélaránya 60 %-os, a héj 1 mm vastag. Dióbele extra világos.  Barthere Régi francia diófajta Toulouse-ból, 1860-ból, nemesítőjéről elnevezve. Inkább csak érdekesség. Diója 6 cm hosszú, 3 cm széles, kimondottan érdekes alakja van. Október közepén érik. Az Egyesült Államok északkeleti részén is kipróbálták. Amerikai rajza:   Valamikor a Grenoble-i termőtáj diója is volt. 1885-ben így jellemezte Baltet Károly a Grenoble-i diókról írt szakcikkében: "Gyümölcse hosszú, magja telt és félkemény, nagyban termelésre szintén érdemes."  Barton Amerikai diófajta, a kontinens keleti feléről.  Batcsekovo Korábbi bolgár fajta, ma már nem is említik. Korai kihajtására jellemző a következő kép: A Batcsekovo már hajt, amikor körülötte a francia fajták még nem.   Bauer 2 Régebbi kanadai diófajta Ontarióból, a Nagy Tavak vidékéről, kárpáti ősöktől. Jól terem, jó minőségű diókat. Korai, szeptemberi fagy hatására a diók burkosan a fán maradnak. Diói közepes méretűek. A dióhéj közepesen vastag, még kézzel törhető. Bakteriózisra fogékony.  Bayrak Török diófajta, közel 4 cm-es, gömbölyded diója van.     Bedco 1 1990-ben elismert fajta, az északamerikai kontinens keleti feléről, Pennsylvaniából. George Dickum nemesítése. Igen jó télálló. Igen jól termő. Közepesen nagy, kemény héjú diót terem. A dióbél jó minőségű, világos, édes.    Beijing 86, 746, 861 Kínai diófajták, Pekingből. Közülük a 861-es oldalrügyön is terem, a csúcsrügyi termés 85 %-ában. A dió átlagsúlya 9,9 g, a diónkénti dióbél 6,6 g. A bélarány tehát 67 %-os. A dió héja 0,9 mm vastag. A dióbél színe nem a legvilágosabb.   Belnoot Holland fajta. Baktérium-ellenálló, gnomóniára nem fogékony.  Belocerkovszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Benevento Jelentéktelen olasz tájfajta.  Bicsnogronovüj lásd: Simon Petljura  Big and Easy Holland diófajta.   Bijou Régi francia fajta, Bijoux-nak is írják, de tévesen nevezik Jauge néven is. Származási helye bizonytalan, állítólag a Massif Central-ból ered, ahol az ilyen típusú diókat Cacolas-nak nevezik. Knoop 1771-ben már említi. (Itt az ilyen nevű fajta leírását közlöm.) Fája gyors növekedésű, de csak közepesen erős, ezért faanyaga nem jó minőségű. Elég gyorsan termőre fordul. Termőképessége közepes. Októberben, későn érik. Gyümölcse nagy, 5-6 cm-es, állítólag gyakran hoz hajtásonként két diót. A dió súlya 15 g. Héja fél-kemény, erős varratú. Bele nem tölti ki a héjat, kicsi. A dióbél íze friss dióként nagyon jó. Hűvös, humuszban gazdag talajt szeret.  Bijou fényképe:    Bilecik Újabb török fajta, szülőhelyéről elnevezve. Kísérleteznek vele, szaporítják. Kontinentális éghajlatra ajánlják, a fagyveszélyes helyeket mégis kérik elkerülni. Koronája erős, felálló, mégis széles. Nőelőző virágzású. Kettes-hármas csoportokban terem, 30 %-ban oldalrügyön is. Szeptember közepén érik. Diója gömbölyded, a leírás szerint 4,1 cm hosszú, 3,4 cm átmérőjű, de én 3-3,5 cm hosszúnak becsülöm. Átlagos diósúlya 12,7 g. A bél a héjat jól kitölti, aránya 50,0-51,6 %, az átlagos bélsúly 6,5 g. Porzói: Sebin, Yalova 3, Yavuz 1.         Ültetvény Bilecik dióból:     Billarde (vagy Noix de Vourey) Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Mayette-re hasonlít, de kisebb. Desszert-diónak vagy olajkészítésre ajánlják. A dióhéj világos, vékony, könnyen törhető. És bár vékony, szárításkor nem nyílik szét. Az Egyesült Államokban is kipróbálták. Eredeti termőhelyén ma már csak muzeális értéke van, a vinayi diómúzeumban látható.  Blackmer Amerikai.    Bleggiana Olasz tájfajta Trentinóból, Bleggio vidékéről. A fajtát 1579-ben említik először, egy kisebb, helyi jelentőségű háborúskodás megörökítése kapcsán.  Sok, számozott variációja van. A variációk közös jellemzői:  - Vékony, könnyen törhető héj  - Szögletes, szinte négyszögletes forma  - Közepesnél kisebb méret  - Világos dióbél, ami könnyen nyerhető ki egészben  Képek a Bleggianáról:            Bohumil Csehszlovák fajta. Fája mérsékelt növekedésű, egyenes, közepesen sűrű koronájú. Gyorsan termőre fordul, rendszeresen terem. Diója nagyon nagy, hosszúkás, vékonyhéjú. Dióbele jól telt, világosbarna. Íze édes, aromás.   Bokexiang 2011-ben elismert kínai diófajta, Pekingből. A dió súlya átlag 12 g, a dióbél aránya 60 %. Olajtartalma 64,3 %. Jól tűri a szárazságot, hideget, emellett betegség-ellenálló.   Bolgarszkij Dorofejev professzor moldáv fajtája, 1955-ből. Ma már nem hallani róla.  Bomba Igen nagy gyümölcsű régi francia fajtának mondják. Nem elterjedt, manapság nincs róla szó.  Ugyanezen a néven egy régi besszarábiai diófajtát is említenek, amit az 1930-as években M. Koszteckij szelektált, és összefüggésben lehet a Bukovinszkaja Bombával.  A moldáv Bomba leírása: Fája nem nagy, kerekded-szétterülő koronával. Nem magasabb 5 méternél, a korona átmérője 8 méter. Diói igen nagyok (30 grammig), alakjuk csaknem gömbölyű, a dió héja barázdált. A dió színe világosbarna. Héja vastag, de laza szerkezetű. Ujjal is törhető. A dióbél nem nagy, édes ízű. Néha még a 35 %-át se teszi ki a dió súlyának. A dióbél hártyája szalmasárga.    A 117-15 (Bonifác) Az A 117 és a Pedro keresztezéséből Szentiványi Péter által Érden előállított fajta. Jelen pillanatban még nem rendelkezik állami elismeréssel, de az elismerés már nem várat soká magára. A Bonifác nevet fogja viselni, utalva az utolsó fagyosszentre, a kései kihajtásra. Fája télálló. Közepesnél gyengébb növekedésű. Sűrű koronát nevel, erős központi tengellyel. Az anyafajtánál hamarabb termőre fordul. Nagyon kései fakadási idejű. Virágzási ideje is kései. Nőelőző. Termesztői megfigyelés szerint (Engelhart Lajos) nővirága nagyon sok, de gondot okoz, ha a virágzási időben nincs elég pollen, a nővirágok nagy része terméketlenül hull le. Az A 117-31 (Alsószentiváni kései) fajtával kölcsönösen porozzák egymást. A termés (és a vessző) a kései fakadás ellenére biztonságosan beérik, a szüret kései, október első dekádjában érik. Termőképességben felülmúlja az A 117-est, 50 %-ban oldalrügyön is terem.       Héjas diójának minősége nem éri el - az amúgy sem kiemelkedő minőségű - A 117-es dió minőségét, mert mérete kisebb, héjfelülete dudorosabb. A dió átmérője közepes-nagy, 33-34-36 mm, leírástól függően. Diója könnyen törhető, tisztítható. A bél aránya egyik leírásban 48 %, másikban 51 %. A tisztított bél minősége viszont kissé megelőzi az anyafajta minőségét, mert színe kedvezőbb, és íze is jó. Véleményem szerint gyönyörű, szép fehér dióbele van.    Bordelais Kisebb jelentőségű francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. M. Andrieux fajtája, Ribéracból. Diója nagy, kerek, dudoros. Dióbele világos, jó minőségű. A jövőben talán nagyobb jelentőséget is kaphat.  Boucher (vagy Bouchasse, Bouchesse) Kisebb jelentőségű francia diófajta a grenoble-i termőtájról. Egy bizonyos Boucher úr szelektálta természetes diófa-állományból.  Bp-4 Még nem elismert amerikai kísérleti diófajta.  Brantome Francia, périgordi fajta, Brantome helységből. Csak helyileg termesztik, olajáért. Eltűnőben van, mert korai kihajtású, terméshozama bizonytalan. A Corne váltja fel.  Bratia Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája erős növekedésű, fagytűrő, termékeny. Virágzási ideje középkésői, nőelőzőnek jellemzik. Érési ideje viszonylag késői, október első felére esik. Nagy, tojásdad diója van, átlagosan 13,8 g-os. A dióbél aránya 48 %. A dióbél tetszetős, sárgás színű, jóízű. Betegség-ellenállónak mondják.  Brie (vagy Noix de Brie). Kisebb jelentőségű francia fajta, Charentes-ból. Kizárólag friss diónak jó, mert dióhéja szétnyílik, vékony, dióbele pedig barna. Sőt, kinyerni is nehéz. Ma már talán nincs is termesztésben.  Broadview Eredetileg Ukrajnából, Odessza körzetéből származó, héjas dióként Kanadába került, majd ott, Brit-Kolumbiában felnevelt, bevizsgált, elismert diófajta. (Bár, az odesszai eredet egyáltalán nem biztos, lehet, hogy aki Amerikában ezt leírta, csak ennyit tud Ukrajnáról. Valószínűbb, hogy a Kárpátok külső lejtőiről származik.) Ontario-ban elterjedt. Németországban, Hollandiában és Angliában is termesztik, az angol klímához jól alkalmazkodott, Hollandiában az egyik vezető diófajta. Dániában is propagálják. Az Egyesült Államokban 1930-ban ismerték el. Ottani tapasztalat, hogy a csapadékos klímát nagyon bírja, magas légnedvesség mellett is egészséges marad a lombja. Mindamellett jó télálló. Dániában még egyszer se szenvedett téli fagykárt. Kistermetű, sűrű lombú, kompakt kinézetű fája van, növekedése lassú. Igen korán termőre fordul, az oltvány a második-harmadik évben már teremhet. Későn, május 10-e körül hajt ki, ennek ellenére dán körülmények között a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Virágzása hímelőző. Közepesen-jól termő, gyakran párosával termi a diókat, oldalrügyről is terem. Németországban az egyik legbővebben termő fajta.  Azt mondják, apomiktikus tulajdonsága van, vagyis termékenyülés nélkül is fejleszt termést. Viszont Hollandiában úgy írják le, mint nem öntermékeny, vagyis porzót igénylő fajtát. Van, ahol valamivel korábban érik, mint a Franquette, szeptemberben, de érése elnyúlik. Németországban kései érésű, hollandiai leírása szerint rendkívül kései, október végi-november elejei. Jellemző, hogy diói éréskor is burkosak, szüretkor buroktalanítást igényel. Hosszúkás, ("Zeppelinformájú"), nagyméretű, de karcsú, vékonyhéjú diója van. A dió sötét színű, héja jól zárt. Feltűnően sok diója üres. Mivel a dió keskeny, a 32 mm-es rostán sok áthullik, az első osztályú héjas dió minőséget csak részben éri el. Átlagosan 78 db tesz ki 1 kg-ot. Törhetősége átlagos. A bél aránya 44-47 %, dióbele jóízű, de gyakran kesernyés utóízű. A legtöbb termőhelyen a bakteriózissal és a gnomóniával szemben ellenállónak találták. A Hansennel keresztezve több új fajta szülője.  Broadview fák és termésük:        Egy Broadview fa mint díszfa:   Bruis Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. M. Mognan fajtája, La Charce-ból. Termőterülete az Oule völgyére terjed ki, ahol füves területen, juhlegelőkön terem. Diója 28-32 mm-es, telt, simahéjú, narancsos árnyalatú, az alapján megáll. Dióbele nagyon világos, halvány bézs színű, de apró. Magas olajtartalmú, kiváló ízű. Nem szaporítják. A fajta diófesztiválját minden év júliusának harmadik vasárnapján tartják.  Buccaneer Régi holland fajta, Peer in Limburg községből. Valaha szinte monopolhelyzetet élvezett Hollandiában. Angliában is termesztik, Dániában is ajánlják. Nagyméretű, feltörekvő, erős növekedésű fája van, koronája nyílt. Fagytűrése nem éri el az Amphyonét vagy a Broadview-ét. Sok más fajtának jó porzója, mert pollenszórása elnyújtott idejű. Mégis, ha más diófa is van a közelben, jobban terem. Ezért öntermékeny diónak is számít. Virágzása nőelőző. Nővirágzása késői, május közepi, ezért kevéssé fagyveszélyes. Közepes-bő termő. Termőhelytől függően szeptember végétől október második-harmadik hetéig érik. Nagy, kerek diója van, nem barázdált, vékony héjú, jól törhető. A dióbél íze némileg kesernyés. Angliában úgy tartják számon, mint a zölddió-termelésre legalkalmasabb diófajtát. Bakteriózisra és gnomóniára fogékony. Faanyagtermelésre is ajánlják. Mindezekkel együtt az egyik legsikeresebb holland fajta volt, mostanában egyre inkább az Amphyonnal váltják le.      Buchlov Csehszlovák diófajta, 1971-ből. Jól terem. Szeptember közepén érik. Nagy, ovális diója van, félig papírhéjúnak mondják. Dióbele édeskés ízű. Öntermékeny, de ha mégsem, a Jupiter jól porozza. Meleg fekvést igényel. Baktériumra és gnomóniára érzékeny.   Budgam Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.  Bukovinszkij 1 Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. A fa átlagos nagyságú. Nemcsak csúcsrügyön, hanem a szomszédos 2-3 rügyön is hoz nővirágot. Tartósan magas termésre képes. Korán, szeptember közepén érik. Diói kerekek, átlagosan 10,1-14,1 g súlyúak. A dió héja vékony, könnyen törik. A diótermés belső falai vékonyak. A dióbél a héjtól jól elválik. A dióbél aránya 52,4 %. A bél olajtartalma 70-73 %. Gombabetegséggel szemben viszonylag ellenálló.     Bukovinszkij 2 Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. Stabian magas hozamával és betegségellenállóságával tűnik ki. Koronája nagy. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén- október elején érik. Diója hosszúkás-elliptikus, nagy, 13,7-15,4 g súlyú. A dió héja kemény, közepesen vatag, 1,2 mm-es. A dióbél aránya 48,08-49,24 %. A dióbél olajtartalma 68-70 %.      Bukovinszkaja Bomba Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás dija. Fája erős növekedésű. Nővirágai május közepén, 5-6 nappal a barkák után nyílnak. (Vagy ez az információ igaz, vagy az, hogy április közepén.) Csúcsrügyön terem. Anyafája átlagban 34 kg-ot termett évente. Diója nagy, hengeres, 17,4-18,2 g súlyú. A dió héja vastag, 1,5 mm-es, mégis könnyen törik. A belső falak vékonyak, a belet jól elengedik. A dióbél aránya 47,5-48,2 %, a bél olajtartalma 67-69 %. Szeptember végén- október elején érik. A gombabetegségnek részben ellenáll.    Bulgaria 1, 2, 3, 4 Bolgár diófajták. Bolgár dió néven 1955-ben P. Dorofejev professzor is szelektált egy diófajtát a Moldovai Köztársaságban.  Bursa-95 Újabb török diófajta, szülőhelyéről elnevezve. Hosszúkás, keskeny, állítólag az 5 cm-t is elérő diója van.  Burton Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről.  Burtner Amerikai, Pennsylvania-i diófajta, 1972-ben említik először. Német származású dióból Pennsylvániában nevelve. Jó hidegtűrő, vékonyhéjú. Az egyik legkésőbbi kihajtású fajta. Évente rendszeresen terem.  Buzsáki piros Nem hivatalosan elismert fajta, még az is lehet, hogy csak egyetlen példány van belőle. Értéke a gyönyörű dióbele, ami a leírás szerint jól kitölti a héjat, a dióból ennek ellenére jól kifejthető. Itt közölt fényképe az egyetlen, ez járja be az internetet, én is onnan ismerem.   Byaroke starga Pakisztáni diófajta.
	A termesztett diófajták D-E   Daifeng és Daihui 2011-ben elismert kínai fajták, a shandongi kutatóállomás fajtái. A Daifeng korai érésű.  Daixiang A shandongi kutatóállomás törpenövésű fajtajelöltje, még nem elismert fajta.  Daniels Egyesült Államok-beli fajta. Jelentős termést ad. Diója közepes méretű, vékony héjú. A dióbél aránya 40 %.  Del Carril Gyenge termőképességű spanyol diófajta.  Demi-Careme Francia fajta volt, mára már teljesen eltűnt.  McDermid A kárpáti régióból származó diók csemetéi közül Kanadában, Ontarióban, St. Catharines-ben kiválogatott fajta. Jó hidegtűrő. Nagy, vékonyhéjú diója van.  Dervis papak Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.  Deszertnüj Oroszországi fajta a Kaukázustól északra. Ukrajnában is termesztik. Bélaránya 48 %. Bár állítólag szovjet-moldáv eredetű, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Manapság ritkán említik.  Dionym Észak-Hollandiában a helyi magonc-állományból szelektált új fajta, első említése 2005-ös. A szelekció az északi, hűvösebb viszonyok elviselésére irányult, valamint a betegség-ellenállóságra. Állítólag mindkét célnak jól megfelel. Kiskerti ültetését ajánlják, árutermelő bio-ültetvényben közel 1 hektáros állománya van. Erős növekedésű, sűrű koronájú. Jó téltűrő, közepes kihajtási idejű. Virágzása is középidejű. Sok nővirágot és sok barkát is hoz. Öntermékeny. Apomixisre hajlamos. Jól termő, gyakran 2-5-ös csoportokban terem. Október első felében érik. Diója hosszúkás, keményhéjú. A dióbél többé-kevésbé jól kinyerhető. A dióbél aránya 47 %. Jóízű.          Dir 2 Pakisztáni diófajta, Swat és Dir körzet déli részéről. Diójának átlagos mérete nagy, 36,5 x 33,7 x 34,1 mm. Alakja gömbölyded. A dió durva felületű, a héj vastagsága 1,27 mm. A dió átlagsúlya 13,4 g, a bélarány 43,2 %.  Disar Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül ordubadi tájfajta.  Dodo ld. Godyn néven.  Drew Régi amerikai fajta.  Drjanovski Bolgár fajta, Szlovéniában és Hollandiában is termesztik, Indiában is kísérleteznek honosításával. Azt mondják, kisméretű diója van, de a leírás szerint 36 mm-es, ami nagy. Dióbél-aránya 52 %, a bél igen jó ízű.  Dublin’s Glory 1997-ben elismert Új-Zéland-i fajta. Nemesítője Roland Clark. A nemesítés abban állott, hogy európai, a kárpáti rasszhoz tartozó magvakból kelt diófákat szelektálta. Ennek eredménye a fajta jó téli fagy tűrése. Késői fagyokkal megvert területekre szelektált fajta, mert kései kihajtású és virágzású. (Más leírás szerint viszont korai virágzású, ezért fagyveszélyes.) Árutermelő diósokban jól szerepelt a fajta. Érési ideje korai, és nagy előnye a fajtának, hogy diói igen rövid időn belül hullanak le. Mire a diószüret félideje elérkezik, a Dublin’s Glory már betakarításra került. Jellemzően igen tisztán, kopáncsmentesen takarítható be. A kinyerhető bél aránya 42 %, géppel jól törhető, de héjas dióként is jól értékesíthető, mert tetszetős.  Dudecq Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról. A Billarde-ra hasonlít, értékei hasonlók. Fája életerős, nagy növekedésű. Jobban terem, mint a Billarde, de diójának törhetősége rosszabb, emiatt nem kultiválják.  Duduy vagy Duduj Régi besszarábiai diófajta, az 1930-as években M. Koszteckij szelektálta. Manapság nem említik.  Duet Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Dusoljerij Szovjet fajtának gondolom, jelenleg indiai kísérletekben szerepel.  Džinovski Úgy gondolom, leginkább jugoszláv diófajta lehet, mindenesetre Nyugat-Európában is ismerik.    Early Ehrhardt Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.  Echevins (vagy Noix des Echevins) Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. A Mayette és a Lozeronne leszármazottja, M. Brunet nemesítése, Charillan-ból. Diója kerek, eléggé vékony héjú. Dióbele viszonylag sötét, jóindulattal is csak közepes minőségű.  Elano, Eldora, Eliana Spanyol diónak gondolom mindhármat.  Elit Jugoszláv származású dió. Szlovéniai kísérletekben szerepel jelenleg is, de ma már termesztik is.       Eoli Ismeretlen. Egy spanyol kísérletben említik.  Erjavec Szlovéniai fajtajelölt, tájszelekciós munka eredménye. Kései, április végi kihajtású. Rendszeresen, bőven, oldalrügyön termő. Diója rendkívül kicsi, a dió héja túl vastag. A bél nehezen nyerhető ki, és mérete is kicsi, de szép, világos. Baktériumellenálló.     Escriva Magoncból szelektált spanyol fajta.  Eszterházi 1 Idősebb Porpáczy Aladár szelektálta egy francia fajta magyarországi utódaiból. Fajtakiválasztása az 1930-as évek végén kezdődött, 1963-ig nevezték Eszterházy 1-nek, utána - politikai okokból - Fertődi E-1 nevet kapott. Fája erős növekedésű, gömbkoronájú. Korai fakadású, fagyra és betegségekre érzékeny. Rendszeresen és bőven terem. Középkésői érésű, szeptember végén-október elején érik. Gyümölcse igen nagy, megnyúlt, csúcsánál és alapjánál is csúcsosodó, 33-35 mm átmérőjű, lapított tojásdad alakú. Héja világos fahéj színű, sima felületű. Törhetősége igen jó, kiváló asztali gyümölcs. Hátránya a bél sötétebb színe. Magbele igen nagy, világos barnássárga színű, kiváló ízű. Magbelének aránya 52-56 %. Védett helyekre, jó víz- és tápanyag-ellátottságú talajokra alkalmas.   Eszterházi 2 (a német leírás szerint: Esterhazy II) Francia fajta magoncainak populációjából Fertődön, az 1930-as évek végén kiválasztott fajta. Németországban is engedélyezték termesztését, jelenleg is szaporítják. Ugyanezen név alatt egy magoncát is szaporítják, amit Geisenhemben vizsgáltak be. Fája középerős növekedésű, ritka gömbkoronát nevel. Hazai viszonyaink között a téli fagyra kissé érzékeny, védett fekvésbe való. Termőképessége potenciálisan alacsonyabb, ezért hazai termesztése visszaszorult. Fakadási ideje korai-közepes, hazai és németországi körülmények között egyaránt fagyveszélyes. Virágzása középkorai, hímelőző. Termékenyülés nélküli terméshozásra hajlamos. Érési ideje középkésői, szeptember végére-október elejére esik. Diója közepes-nagy, 32-34 mm, tetszetős hengeres, széles, tojásdad alakú, csúcsos, világos színű, kissé bordázott és dudoros. 1 kg-ot 84 db dió ad ki. A dió héja vékony, de alapjánál mégis jól zárt. Jól lehet törni. A dióbél majdnem teljesen kitölti a héjat. A bél aránya 45-49 %, a bél halvány szalmasárga színű, íze kellemes, mert hiányzik a bélről a csersavtartalmú héjréteg. Bélminősége kiemelkedő. Német tapasztalat szerint a betegségeknek jól ellenáll. Szárazabb termőhelyet is elvisel.      Ugyanezen a néven Németországban egy fürtös diófajta is létezik.  Eszterházi 3 Itthon már elfeledett, Svájcban még Esterhazy III néven nyilvántartott tagja a sorozatnak. Középkorai kihajtású, termőképessége a tavaszi fagyoktól függ. Ha nincs fagy, viszonylag jól terem, és a dió súlya is megfelelő. A dió viszonylag nehezen törhető. Dióbele csak mérsékelt minőségű, van olyan év, hogy sok a rossz dióbél. Egyébként a bél kellemesen aromás. Betegségekre csak mérsékelten fogékony a fa.  Eureka Korábbi kaliforniai fajta, a Kaghazi magonca. Új-Zélandon is termesztik, olasz és argentin kísérletekben is szerepel. Ausztráliában már jó öt éve nem telepítik. Igen nagy, szétterülő koronájú fája van. Téli hidegigényét 600 órában adták meg. Öntermékeny, de ha mégsem, akkor a Hartley ajánlható porzójaként. Korai-középérésű. Diója közepes méretű, a fajtaleírás szerint átlag 33 mm, 30,6-31,2 mm átmérőjű, hosszúkás, az alapi részén jól zárt, a dióhéj színe sötétebb. Átlagos diósúlya 21 g. Bélaránya 49 %. A dióbél jól kinyerhető. Ma már Kaliforniában is felhagytak termesztésével, csak génbankban őrzik, mert csak csúcsrügyről terem, terméshozama elmarad az oldalrügyes diók hozamától. Házikerti termesztését a fa igen nagy mérete miatt nem ajánlják.  Europa Azt mondják, van egy ilyen nevű holland fajta.
	A termesztett diófajták I-J   Iargara Számomra ismeretlen moldáv fajta.     Ibar Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet részéről szelektálták, az Ibar folyó völgyében, Progorelici faluban, 1969-ben. Talán még eddig nem kapott hivatalos fajtaelismerést. Horvátországban is ajánlják telepítését.   Idaho Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. Eredetileg a kárpáti fajtakörből származik. Téli hidegigénye 700 óra. Magas fája van. Fiatalon termőre fordul, bőven terem. Szeptemberben érik. Diója nagy, dióbele édes, jó minőségű. Porzófajtát nem igényel.     Ideal Szovjet diófajta, Sz. Sz. Kalmükov kutató szelektálta az 1950-es években Üzbegisztán magashegyi diófaállományából. A fajta korán termőre forduló, gyakorlatilag első-második évétől kezdve egyre többet terem, ugyanakkor erősen fényigényes, betegségekre érzékeny, és rosszul bírja a telet. Üzbég viszonyok között többen is írják, hogy a második évtől már terem, és papírvékonyságú dióhéjával korában nagy feltűnést keltett. Oroszországban elültetve, magoncaiban tulajdonságai jól öröklődtek, és azokkal sokan kísérleteztek.   Az utódok közül került ki a mai Ideál, minden tekintetben jobb, mint hasonnevű szülője. Diója kétszerese a szülőjének, és jóval ízletesebb. A téli hidegnek is jobban ellenáll, bár még nem kielégítően. Még ezen kell javítani, és a betegség-ellenállóságán. Szóval, még nem ideál az Ideal. A mai Ideal diója vékonyhéjú, 10,4 g súlyú, jó kinézetű. A dióbél aránya 50,1 %, a dióbél jóízű. Az utódok egyikének neve Korenovszkij, aki foglalkozott vele. Több más néven is találkozunk vele, legújabban Sztyefanenkó nevű leszármazottja is van.   Oldalrügyön is terem, de kisebb méretű diókat, és az oldalrügyből származók két héttel később érnek. (Sehogy sem ideál.) A fajta hívei ezt úgy hirdetik, hogy évente kétszer terem. Mára már több forrásból is megerősítést nyert, hogy az Ideal bár széles körben elterjedt dió, Ukrajnában is, de nem tekinthető diófajtának, hanem közös ős utódainak, mert mindenhol magról szaporítják. Észtországban is kapható.     Az Ideal egyik magonca:   Ukrajnában, ha jól emlékszem, Pripjatyinban, de Harkovban is szelektálják az Ideal magoncait, és már elég sok ígéretes fajtajelölttel álltak elő (köztük egy Julia Timoscsenko nevű dióval is), amelyek mind gyorsan termőre forduló, erősen fürtös termésű, oldalrügyes, fagytűrő, vékonyhéjú, jól kifejthető, világos, jóízű belű, viszont apró diójú fajtajelöltek.  Az Sz-1 és az Sz-2 (Szaratovi Ideal) Evanzseliszt nemesítése, jó téltűrésével tűnik ki. Vegetációs ideje 165 nap, április 15-től október 1-ig. Meleg ősszel hosszabb is lehet. Diói világos homokszínűek, 34x35x30 mm-esek, 13 g súlyúak. A bél a héjat jól kitölti, mégis jól kifejthető. A dióbél aránya 51 %. Íze jó, édes.   Impente Nogarelle néven említve.  India Indiai diófajta.  Irvine Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.  Ivan Bagrjanüj Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája törpenövésű, 20 éves korában 3,5 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen 5-9 dió terem, az oldalrügyekből csoportos termés fejlődik, 3-5 db dióval. A fa termőképessége kiemelkedő, volt év, amikor 20 kg száraz, héjas diót megadott, de a téli fagykáros években gyengén terem. A diók átlagmérete 12,3 cm 3, átlagsúlya 7,7 g. Dióhéja 1,2 mm vékony. A dióbél aránya 55,0 %, a héjból nagyon könnyen fejthető.  Ivanhoe Új kaliforniai fajta, a Kalifornia Egyetem diója. Nevét egy kaliforniai településről kapta. A Chico és az UC67-13 leszármazottja. Fája mérsékelt növekedésű, korán termőre fordul. Hímelőző virágzású, részben oldalrügyön is terem. Bőtermő. Korai érésű, egy hónappal a Chandler előtt érik, egyidőben a Serr fajtával, de annál többet terem, és nagyobb, szebb a diója. Ovális, sima, vékonyhéjú. A dióbél aránya 57 %, átlagos súlya 7,7 g. Dióbele világos. Porzója a Serr, Payne és Ashley lehet. Hibája, hogy rendkívül fogékony a bakteriózisra.   Ivanovszkij-1 Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Izvor 10 Bolgár diófajta.    Jacobs A kárpáti fajtakörből származó, német ősökkel rendelkező korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein található. Dióbél-arányát 47,1 %-nak mérték.   A felvételen 17 éves Jacobs fa látható Ohioból, éves diótermése kiegyenlített, 100 kg körüli.  Jakisznüj-1 Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5,5 m magas. Ennél a fajtánál gyakori a másodvirágzás. A fa bár kistermetű, évente 15-20 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 12,7 cm 3, átlagsúlya 7,4 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél aránya nagyon magas, 65,7 %. Könnyen fejthető ki.  Jandul 1 és 2 Pakisztáni diók.  Jangbi Kína Jünnan tartományának elismert diófajtája. A Juglans sigillata pikkelyes dió fajtájának tartják. (Szerintem nem más diófaj diója, ez is közönséges dió.) Annyiban nem közönséges, hogy termése nagyméretű, akár 4 cm-es, felülete jellemzően pikkelyes, ugyanakkor tapintásra sima. Két erős, jellemző varrata van.   Dióbele szinte teljesen fehér, igen jó minőségű.    Jangbi diófacsemeték:   Egyszer majd részletesebben írok róla.  Jardin de la Saint-jean Francia fajta, jelenleg nem szaporítják.  Jarivszki (Jarovszkij) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Erős, magasra növő fája van. Gömbkoronája nem túl terebélyes. Diói nagyok. A dió héja vékony, 1 mm-es, jól törhető, a belső válaszfalak vékonyak. A dióbél aránya 51%.  Ji Dan Bo Ke Kínai diófajta. Valószínűleg vékonyhéjú, mert neve tojáshéjat jelent.  Jifeng 2011-ben elismert kínai fajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája. Késői érésű.   Jin 98 Chaun, Jinlong 1, 2 és Jin Tang Kínai diófajták. A Shanxi kutatóállomás fajtái. Közülük a Jinlong 1 az első, az 1970-es évekből.   Fajta neve	Oldal-rügyes?	Oldalrügyesség aránya %	Dió átlagsúlya g	Dióbél átlagsúlya g	Bélarány	Héj vastagság mm	Dióbél színe Jinlong 1	nem	0	9,1	?	61,0	1,1	Világos Jinlong 2	nem	0	15,92	8,9	56,0	1,2	Világos Jinboxiang 1, 2 és 3 2011-ben elismert kínai diófajták, a Shanxi gyümölcstermesztési intézet fajtái.   Jouberte Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.  Julia Timosenko Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Nevét a volt ukrán kormányfőről kapta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5 m magas. A fa bár kistermetű, évente 20-35 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 11,8 cm 3, átlagsúlya 6,8 g. Dióhéja 1,1 mm vékony. A dióbél aránya magas, 57,4 %. Nagyon könnyen, egészben fejthető ki. A dióbél íze kiemelkedő.  Jupanesti vagy Jupinesti Román fajta, a Pitesti-Maracineni kutatóállomásról. Fája kicsi-közepes növekedésű, jó télálló, jól termő. Virágzási ideje közepes. Érési ideje középkésői, október első felében érik. Diója megnyúlt ovális, simahéjú, zárt varratú. A dió átlagsúlya 11,2 g. A dióbél aránya 51,9 %. Dióbele barnás hártyájú, sárgás húsú, tetszetős. Betegség-ellenállóságot is állítanak róla.  Jupiter Csehszlovákiában, Valticében előállított, Németországban is engedélyezett fajta. Lengyel kísérletekben is szerepel. Szlovéniában termesztik is. A Jupiterről Magyarországon szinte semmit se tudunk. Pedig itt terem határaink mentén, Szlovákiában is. Fája középerős növekedési erélyű. Gyengén ágazik el, ritka koronát nevel. (Német leírás szerint koronája sűrű.) Széles, enyhén lecsüngő koronája van. A téli fagyokat bírja. Termőképessége gyenge-közepes, nemesítője szerint korán termőre fordul, rendszeresen terem. Rügyfakadása közepes vagy kései, hideg fekvésben a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Virágzására azt írják, hogy nőelőző, de mások szerint pont fordítva van, harmadik leírás szerint pedig együttvirágzó. A virágzás ideje jellemzően elhúzódik, ezért termékenyülése biztosított, rendszeresen jól terem. Öntermékeny, porzót nem igényel. Szeptember harmadik hetében érik. Diója nagyméretű, szabályos, széles tojásdad alakú, felülete enyhén ráncos, barázdált, halvány szürkésbarna színű. A varrat zártsága nagyon jó, de a hullott dió hosszabb időt nem bír ki a földön károsodás nélkül, gyorsan penészedik. Bár vastag héjú, jól törhető. A bél a héjat teljesen betölti, ez a tulajdonsága a szárítását nehezíti meg, rosszabb a dió vízleadása.  A dióbél aránya 51 %, színe halványbarna, íze enyhén édes, csemege minőségű. Németországi tapasztalat szerint a dióbél csak mérsékelten jó ízű. Enyhén édes. Hátránya, hogy rosszabb termőhelyen és nagy termés esetén a termés heterogén. És állítólag hideg évben, hűvösebb termőhelyen a diócsúcs nem nő be. A baktériumos megbetegedésre nagyon érzékeny. (Német leírás szerint ellenálló.) Nem tudjuk, hazai viszonyok között hogy szerepelne, nincs kipróbálva. Pedig jó híre van, igen jó diónak kiáltották ki, és sok egyedi importkérelem is történt a Minősítő Intézet felé, aminek - a hazai csemetehiányra tekintettel - nem lehetett ellenállni. Így hamarosan a Jupiter is megjelenik a hazai diók között, dehát egyelőre sötét ló. Németországban nem ültetvénybe, hanem szórványba ajánlják.
	Termesztett diófajták T-V   Taishan Kínai dió. Csak a képét láttam.   Tandari 6 Indiai dió.    Targo Lengyel diófajta, a targoszyni körzetből, Gorzowy Wielkopolski faluból származik. Fája gyenge-középerős növekedésű. Koronája fiatalon feltörekvő, idősebb korban szétterülő. Ágai meglehetősen vastagak, rövidek. A nővirágok a hímvirágokhoz képest néhány nappal később nyílnak. A lengyel fajták közül a legkorábban, szeptember közepén érik. Diói közepes-nagy méretűek (2,8–3,6 cm x 2,8–3,2 cm x 2,6–3,0 cm), oválisan megnyúltak, világos színűek, enyhén barázdáltak, a varrat kifejezetten karimás. A dió héja átlagos vastagságú. A dióbél telt, a héjat jól kitölti, húsa és hártyája világosbarna. Íze édes-fanyar. A dióbél aránya 45-50 %. Korán termőre fordul. A baktériumos megbetegedésnek gyengén áll ellen, a téli hideget jól bírja. Kiemelkedően jó termőképességű, de a jó terméshez kiegészítő megporzásra van szüksége. Csemegediónak és édesipari alapanyagnak egyaránt jó.  Targoszyn 7/15, 8/1, 17/22 Három lengyel fajta. Közülük a Targoszyn 7/15-öt egyszerűen csak Targo-nak mondják, a Targoszyn 8/1 új neve Silesia, a Targoszyn 17/22 pedig a Tryumf.  Tauque Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Dióhéja nagyon törékeny, ezért csak pollenadónak használják, nagyon kései pollenszórású.  Tehama (UC58-11) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem, Serr és Forbe nemesítése, 1958-ból. Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik, az olaszok és az argentinok pedig kísérleteznek vele. A Waterloo és a Payne keresztezéseként állították elő. A fa igen nagyra nő, alkata feltörekvő. Oldalrügyeken is virágzik, átlagosan 65 %-ban, rendkívül termékeny. Igen korai virágzású, (ezért) porzófa kell hozzá. Nagyon bőtermő. Közepes érési idejű. A termés átmérője 30,9-33,1 mm, átlagsúlya 20 g. Az alapi részen rosszul zárt. Diója dudoros héjú, részben könnyen, de nagyrészt rosszul törhető, a héj fogja a belet. Bélaránya, ha sikerül kinyerni, kiváló, 53-55 %. Meleg éghajlatra való, és elsősorban házikertbe. Ültetvényben főleg porzófajtaként használják.   TES, VES és WHES jelek alatt hidegtűrő, rövid tenyészidejű kanadai kísérleti fajták sorozata fut. Értékelésükre még nincs mód.  Thunstetter Sämling Svájci diófajta, Thunstetti magonc. Igen nagy növekedésű fája van, fürtös diófajta.  Tile Pakisztáni dió.  Tip 3 Török dió.    Tisza Szerbiai diófajta a jugoszláv korból. Horvátországban is ajánlják telepítésre. Fürtös dió, akár huszas fürtje is lehet. Diói más fürtös fajtákkal ellentétben igen nagyok, átlagosan 15 g-osak. A bélarány 52 %, a dióbél jó minőségű.         Tiszacsécsi 2 (T-2) Nemesítése megegyezik a T-83 fajtával. Fája erős növekedésű, feltörekvő, jó törzsnevelő. Viszonylag gyengébb talaj- és termőhelyi viszonyok között is jó növekedésű, szárazságtűrő. Nőelőző virágzású, ezért más hazai fajták porzójaként számításba jöhet. Termőképessége magas, 25-35 %-ban oldalrügyön is terem. Tenyészideje hosszú, szeptember közepén-végén érik. Diója kisebb-közepes méretű, 30-31 mm-es, középvastag, kemény héjjal. Könnyen törhető, tisztítható, bélminősége kiváló. A bél aránya 45-46 %. Erőteljes fiatalkori fejlődése, jó törzsnevelése miatt erdészeti célú használatra is az egyik legjobb fajta. Egyenletes magcsírázása és csemetefejlődése faiskolai alanynevelésre is értékessé teszi.  A Tiszacsési 2-es fajtáról németországi tapasztalatok is vannak. Eszerint nagyon erős növekedésű, erős koronájú fajta. Levélzete betegségellenálló, egészséges. Kihajtása közepes, érése késői. Kis, tojásalakú diói vannak. Német viszonyok között keveset terem. Faanyagtermelési célú kipróbálását ajánlják.  Tiszacsécsi 10 Nemesítése mint a T-83-asé. Fája közepes növekedési erélyű, feketedió-alanyon is kielégítően, bár gyengébben fejlődik. Lombja edzett, ellenálló. Közepesen, de rendszeresen terem. Szeptember közepén-végén érik. Diója 34-35 mm-es, a bél aránya 53 %. Jó termőerejű, mély rétegű talajt kíván.   Tiszacsécsi 13 Nemesítése megegyezik a T-83-assal. Fája igen erős növekedésű, szabálytalan, ritka, szétterülő koronát nevel. Termőképessége jó. Szeptember végén-október elején érik. A dió átmérője 34 mm. A bél aránya 46-47 %. Termőhelyre nem nagyon igényes, feketedió-alanyon is megfelelően fejlődik.  Tiszacsécsi 34 Nemesítése mint a T-83-asé. Fája közepesen erős növekedésű, feltörekvő alakú koronát nevel. Feketedió-alanyon is megfelelően fejlődik. Lombja edzett, egészséges. Terméshozama kissé ingadozó. Diója 35 mm-es, kézzel törhető. A bél aránya 50 %, a bél kiváló minőségű. Termőhelyre nem különösen igényes.  Tiszacsécsi 56 Nemesítése megegyezik a T-83-aséval. Magyarországon gyakorlatilag nem ismerjük, Németországban még most is értékelik. A fajta értékei nagyobb figyelmet érdemelnének. Az elismertség hiánya valószínűleg nemesítői hiba, a szocializmust építő Magyarországon nem lett volna szabad 56-os számmal jelzett fajtajelöltet elismertetésre jelölni. Fája közepesen erős növekedésű, edzett, egészséges. Feketedió-alanyon is megfelelően fejlődik. Rendszeresen, kielégítően terem. Szeptember végén-október elején érik. Diója 34-35 mm-es. A bél aránya 46-47 %. Termőhelyre nem különösen igényes.  Tiszacsécsi 83 (T-83) Szentiványi Péter diónemesítő által a tiszaháti termőtájon, Tiszacsécsén kiválasztott anyafa vegetatív szaporításából, értékeléséből Érden előállított fajta. A fajta anyafája ma is él, Tiszacsécsén az ifjúsági ház udvarán található. A fajta állami elismerést 1963-ban kapott. Növekedési erélye gyengébb, gyengébb termőhelyi viszonyok között fejlődése nem kielégítő. Vad alanyon növekedése erős, fekete dió alanyon a közepesnél gyengébb. A fekete dió alanyhoz jó az affinitása. Koronája oszlopos, szétterülő. Termőre fordulása korai. Rendszeresen, bőven terem, 25-30 %-ban oldalrügyön is. Optimális hazai viszonyok között a legnagyobb terméshozamú fajta, a Milotai 10-esnél többet terem. A hajtások átlag 60 %-ban rakódnak be terméssel. Rügyfakadása kései, ezért termésbiztonsága jó. Virágzása hím-előző, a hím- és a nővirágok részlegesen együtt nyílnak. Kölcsönösen együttvirágzik a T 2, A 118 és a Pedro fajtákkal, amelyek porzófajtái lehetnek. Porzófajta egyébként nem szükséges melléje, termékenyülés nélkül is hoz 30 %-ban termést, tehát apomiktikus képessége kielégítő. Közepes-kései érésű, szeptember végén, október elején érik (szept. 25-okt. 2.). Diója 32-34 mm-es. Héja kissé barázdált, világosbarna. A varrat enyhén csavarodott. Könnyen törhető és tisztítható. A bél aránya 48-53 %, színe világos sárgásbarna, nagyobb tömegben enyhe lilás beütéssel, igen jó minőségű. Olajtartalma magas, 68,5 %, fehérjetartalma 18,1 %.    Két kép az eredeti T-83-as anyafáról: Termése és törzse.     Tokat és Topak Török fajták. A Tokat 1 (60TU 1) fajtát gyakran telepítik. Felálló, de ugyanakkor széles koronájú. Nőelőző virágzású. Szeptember közepén érik. Diója kerek. A dió átlagos súlya 12 g. Nagyon vékony héjú, a dió könnyen törhető. A dióbél telt, fehér, aránya 63 %, átlagos súlya 7,6 g. Olajtartalma 71 %, fehérjetartalma 23 %. Friss diónak is jó. Yalova 1 és 3, valamint a Sebin porozza.  Topak Török.  Tonkoszkorlupij Szovjet-moldáv diófajta, 1955-ben P. Dorofejev professzor szelektálta. Neve vékonyhéjút jelent. Manapság nem említik.  Toporivsky Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája. Stabilan jól termő fajta. A fa nagy gömbkoronát nevel. Csúcsrügyön terem. Szeptember huszadika körül érik. A diók hosszúkás-elliptikusak, súlyuk 10,6-12 g. A dió héja kemény. A belső válaszfal vékony, nem nehezíti meg a bél kifejtését. A dióbél nagy arányban feles bélként nyerhető ki. A dióbél aránya 49,8-54%, a dióbél olajtartalma 68-75 %. Gombabetegséggel szemben ellenállóbbnak mondják más fajtákhoz képest.  Trajanovszkij Oroszországi fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 52 %.  Transnistrien (Transzdnyisztrinszki, Dnyeszteren túli) Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája. Kiegyenlítetten jól termő fajta. Koronája igen nagy. Csúcsrügyön terem. Szeptember második dekádjában érik. Diói kerekdedek, 10,8-12,8 g súlyúak. A dió héja vékony, de szilárd. A belső válaszfal nagyon vékony. A dióbél aránya 52,88-53,7 %, a dióbél olajtartalma 70-72 %. Gombabetegségre viszonylag fogékony.  Treyve Mayette Valószínűleg azonos a Mayette fajtával.  Trinita Kaliforniai fajta 1966-ból, ma már génbankban őrzik. Olaszországi kísérletekben szerepel. Dióhéja erősen dudoros, nagyon vastag, kemény. Dióbele sötét, nehezen nyerhető ki.  Trompito Argentin szelekció eredménye, valószínűleg egy nem azonosított kaliforniai fajta magonca. Spanyolországban terjesztik. Fája mérsékelt növekedésű. Bőtermő. Érése középidejű. A nevét a dió alakjáról kapta, pörgettyűt jelent, vagyis széles, viszonylag lapos diója van. A dióbél színe rendkívül világos, a Chandler-éhez hasonló. Íze, aromája nagyon kellemes.    Tryumf Lengyel fajta, másik neve Targoszyn 17/22. Fája erős növekedésű. Koronája fiatalon feltörekvő, később szétterülő. Hím- és nővirágai azonos időben virágoznak. Szeptember második felében érik. Diója kicsi-közepes méretű (2,8–3,2 cm x 2,8–3,0 cm x 2,6–2,8 cm), vékony héjú. Dióbele telt, sárga színű, édes-fanyar ízű. A dióbél aránya nagyon alacsony, csak 30-45 %. Korán termőre fordul, jó termőképességű. A baktériumos megbetegedésnek és a téli fagynak jól ellenáll. Étkezési célra és édesipari alapanyagként egyaránt jó.  Tulai vékonyhéjú Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Tulare (UC67-11) (Másik neve P.P.#8268) Kaliforniai, Davis Egyetem-i fajta, a Serr és a Tehama keresztezettje. Spanyolországban is telepítik. Mérsékelt növekedési erélyű, gyengén terebélyesülő koronájú, inkább egyenesen nő. Termőrefordulása korai. Középkésőn virágzik, nőelőző jelleggel. Pollenszórása kismértékben egybeesik a nővirág nyílásával, ezért azt mondják, hogy nem igényel porzófát. Középérésű. Diója közel gömbölyű alakú, a héj az alapjánál jól zárt. Diója és dióbele nagyméretű, a héj sima. Átlagos diósúlya 13,3 g. A bélkihozatal 53 %-os, a bél átlagos súlya 7,1 g. A bél 86 %-a világos. Intenzív, sűrű, vagy sövény-ültetvénybe való, meleg éghajlaton, az oldalrügyek 72 %-ban termőképesek. Jelenleg még csak a kaliforniai Davis Egyetem engedélyével szaporítható. Termőterülete, termésvolumene erőteljes felfutás állapotában van. Különlegessége ennek a fajtának, hogy dióbele sokkal ellenállóbb az Aspergillus flavus penészgombával szemben, mint más fajták. Ebből következően a dióbél hártyája gazdagabb csersavban, mint más fajtáké.   A Tulare diója, dióbele:     Turk Számomra ismeretlen fajta, Argentinában honosításával próbálkoznak.  Tuttle vagy Tuttel Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.    U-01 Újabb lengyel szelekció eredménye. Mint a többi U- jelű dió is, Anna Jankowska és Robert Sekrecki faiskolások fajtája. Anyafája 50 év feletti korában átlagos méretű, egészséges lombozatú volt. Nagyméretű diója van, ami az ilyen dióméretnél nem szokásos, jól szárad. Az 50 % dióbél jól kinyerhető. Színe nagyon világos, tárolásra se sötétedik.  Lengyel szelektált diók ismertebb diófajták között:   U-02 Anyafája a Łańcut Potocki gyümölcsösök maradványaiból származik. Idős fa, a második világháború kemény telei óta minden telet átvészelt. Termékeny fajta. Korai kihajtású, ezért fagyveszélyes. Szeptember második felében érik. Diója közepesen nagy. A dió héja tetszetős színű, átlagos vastagságú. Dióbele 48 %, édes, aromás.  U-03 Igen jó télálló fajta. Anyafája az ukrán határ közeléből, sík vidékről származik. Kihajtása korai, ennek ellenére csak mérsékelten fagyveszélyes, mert másodvirágzású is, ha az első virágok elfagynak. Termékeny fajta. Nagyméretű, simahéjú diója van, a dióbél könnyen kifejthető. A bél aránya alacsony, csak 38-42 %. Viszont nagyon ízletes, édes, aromás.  U-04 Diói szeptember harmadik hetében érnek, középnagy méretűek. Megjelenésükben a Broadwiev-re hasonlítanak. Héjuk vékony. Friss dióként nagyon ízletes. Különlegessége, hogy hímvirágai rendkívül későn nyílnak, ezért a legkésőbb virágzó fajták beporzására alkalmas. Betegségellenálló.  U-05 Közepesen betegségellenálló fája van. Termékeny. Szeptember 15-20 között érik. Diói középnagy méretűek, hullámos felszínűek, vékonyhéjúak, könnyen törhetők. Dióbele a dió súlyának 47 %-át teszi ki, világos színű.  U-06 Nagydiójú fajta. Egészséges, termékeny. Szeptember harmadik dekádjában érik. Diója nagyon vékony héjú. Elsősorban friss fogyasztásra alkalmas, a dióbél zsugorodik a szárítás során.  U-07 Anyafája elvadult gyümölcsösben is jól terem. Különösen a levelei szépek, sötétzöldek. Diói közepes méretűek. Héjuk vékony, sima, a dió jól szárítható. Dióbele a dió súlyának 53-57 %-a, világosbarna, aromás, ízletes.  U-08 Anyafája közepes méretű, nagyon termékeny. Korai kihajtású. Diója közepes méretű, szabályos alakú. Héjuk sima, a dió könnyen törhető.  U-09 Fája erőteljes növekedésű. Diója közepes méretű, átlagosan vastag héjú. Dióbele a dió súlyának 40-44 %-a, magas olajtartalmú.  U-10 Korán termőre forduló fajta. Szeptember második felében érik. Diói közepes méretűek, hosszúkásak, vékonyhéjúak. Felületük sima, fényes. A dióbél aránya 52 %. Magas olajtartalmú, édes. Aromája kiemelkedő.  U-11 Anyafája Wroclawból származik. Diója nagy, közepesen vastag héjjal. Dióbele világos, nagyon édes.  U-12 Szintén wroclawi származású. Diója nagyon nagy, nagyon erős héjjal. Dióbele nagyon édes, mogyorós aromával.  Újabb fénykép az új lengyel diószelekció termékeiről, itt a nagyobb diójú fajták láthatók.   UC77-102 Kaliforniai nemesítés, a Howard és az UC61-25 leszármazottja.  Ujarma Grúz fajta.  Ukrán óriás A nevén kívül nem sokat tudni róla, valószínűleg azonos a Bukovinszkaja Bomba fajtával. Idehaza is kapható, forgalmazója szerint hidegtűrő.   Urozsajnüj Orosz fajta a Kubáni alföldről, a Kaukázustól északra. Neve bőtermőt jelent. Diója 30-31 mm-es, a dióbél aránya kimagasló, 57-58 %. Alanyfajtának is jó.  Uszpeh Orosz dió, nem valószínű, hogy elismert lenne. Neve sikert jelent. Az Ideál egyik utóda, remélhetőleg korán termőre forduló, fürtös.   Utah Giant 1986-ban ismerték el az Egyesült Államok Utah államában. Igen jó hidegtűrő. Diója igen nagy, jó minőségű, jól törhető. Dióbele édes.  Üzbég bőtermő Szovjet diófajta az 1950-es évekből. Sz. Sz. Kalmükov szelektálta a helyi diófaállományból. Ma már nem említik. Magonc utódai közül az 1980-asévekben Ukrajnában, Pirjatyin városban több ígéretes bőtermő, kistermetű példányt szelektáltak.    Val Maira, Val Parma Jelentéktelen olasz tájfajták.  Valcor, Valmit, Valrex A romániai válceai Kutatóállomás szelektált fajtái.  A Valcor erős növekedésű, korán teremni kezdő, rendszeresen termő, betegségellenálló fa. Koronája gömbalakú. Középkései, nőelőző virágzású. Pollenadó fajtái: Geoagiu 65, Germisara, Jupanesti, Mihaela, Orastie. Szeptember második dekádjában érik. Diója hosszúkás elliptikus, az alapi nyílás jól zárt. A diók átlagsúlya 12-13 g. A dió héja vékony és sima. A dióbél nagyrészt felesen nyerhető ki, a dióbél aránya 51-52 %. Színe sárgás, jóízű, aromás. A dióbél olajtartalma 72 %.  A Valmit erős növekedésű, korán termőre forduló, megbízhatóan termő fajta. Betegségellenálló is. Virágzása középkésői, hímelőző. Szeptember második dekádjában érik. Diója mutatós, hosszú elliptikus. A dió héja sárgás, sima, vékony. A diók átlagsúlya 12,6 g. A dióbél aránya 52 %. A dióbél könnyen felesben nyerhető ki. Színe sárgás, íze jó. Olajtartalma 63 %. Héjas diónak és dióbélnek egyaránt alkalmas.  A Valrex mérsékelt növekedésű, rendszeresen termő fajta. Koronája gömbalakú. Virágzása középkésői, hímelőző. Pollenszórása bőséges. Fő pollenadó fajtái: Jupanesti, Germisara, Geoagiu 65, Mihaela, Orastie. Diója hosszúkás elliptikus, az alapi nyílás jól zárt. A dió héja vékony és sima. Színe sárgásbarna. Átlagsúlya 14 g. A dióbél nagyrészt felesként nyerhető ki. Színe sárgásfehér. Aromás, jóízű.  Valencianas Valószínűleg spanyol fajta, Argentinában honosításával foglalkoznak.  Vanta Grúz fajta.  Vasden Állítólag bolgár dió.  Velikán Oroszországban termesztett, nem elismert fajta. A Bomba nevű francia fajta magonca. Nevét (óriás) nagyméretű diójáról kapta. Augusztus-szeptemberben érik, diója vékony héjú, dióbele édeskés ízű. Volgográdban Alekszandr Ivanovics Szahnov foglalkozik vele.  Velnita Román diófajta, a Iasi-i kutatóállomáson szelektálták. A fa növekedési erélye közepesen nagy, gömbkoronát nevel. Részben oldalrügyön is terem, bőtermő. Szeptember közepén érik. Diója nagy, átlagosan 13-15 g-os. Alakja kerek-tojásdad. A dióbél a héjat jól kitölti, aránya 50-51 %, színe sárgás. A fajta betegségekre fogékony.  Ventura Pride név alatt.  Verdelet Francia fajta délnyugatról, Dordogne-ból. M. Doriat faiskolás nemesítése Belves-ből. A Grandjean leszármazottja. Fája nagy, és elég korán termőre fordul. Nagyon kései kihajtású, a fagyokat nagy biztonsággal elkerüli. Viszonylag kései érésű. Gyümölcse közepes-nagy, hosszúkás, szinte négyszögletes. A dióhéj vékony. Törése, válogatása könnyű.  Verdot Grosvert néven említem.  Vereszin professzor emléke Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  VES ld. TES  Vesuvia Állítólag létezik egy ilyen olasz fajta, de kevéssé értékes.  Victoria Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomáson szelektált fajta, a Déli Kárpátokból. Csehországban is szaporítják. Fája kisebb növekedésű, fagytűrő. Korán termőre fordul, szabályosan terem. Virágzási ideje középkései, a virágzás típusát hímelőzőként jellemzik. Középkésői érésű. Diója nagy, ovális, átlagsúlya 11,4 g. A dióhéj kissé hornyolt, vékony. A dióbél jól telt, nagyméretű, aránya 44 %. Barna színű, íze édes. Betegség-ellenállónak tartják.   Vilém Cseh dió. Növekedése közepes erélyű, koronája szabályos. Lombja közepesen sűrű. Korán termőre fordul, rendszeresen jól terem. Diója nagy, trapéz alakú, vékonyhéjú. Dióbele a héjat jól kitölti, világos színű. Íze édes, aromás. Ültetvénybe és kiskertbe egyaránt ajánlott.   Villena Magoncból szelektált spanyol fajta.  Vina (UC49-49) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, 1948-ból. Új-Zélandon, Ausztráliában és Franciaországban is termesztik, az olaszok is kísérleteznek vele. A Franquette és a Payne keresztezése. Közönséges dió alanyt ajánlanak hozzá. Kaliforniai éghajlatra való. Fája kicsi-közepes, mérsékelt növekedési erélyű, gyorsan termőre fordul. Sövénynek metszhető. Bőtermő, kb. 75 %-ban az oldalrügyeken is jól virágzik. Korai kihajtású, Kaliforniában március végétől már virágzik. Virágzása nőelőző jellegű. A túlzott pollenterhelésre a nővirágok lerúgásával reagál. Ausztráliában közepes kihajtású. Korai-középérésű, évenkénti termése kiegyenlített. Közepes méretű, hegyes diója van, a héj az alapi részen jól zárt. Diója kicsi, legfeljebb közepes, 29,7-31,3 mm-es, világos, tetszetős, héja vékony. Az átlagos diósúly 19,5 g. Diónként 9 g dióbelet terem. A bél aránya 48-49 %, minősége 60-80 %-ban világos, egyébként sötét. A dióbél színe az éghajlattól is függ, melegebb klíma alatt sötétebb. Egyébként a dióbél sima felszínű. Porzófajtái a Chico, Chandler, Howard és a Tehama. Meleg éghajlatot igényel, a forró nyarakat jól bírja. A bakteriózisra kissé fogékony. Hátránya, hogy alanyra oltva rosszul ered. Kaliforniában csak kisebb területen termesztik.   Voronyezsszkij Orosz diófajta Tulából, Moszkvától délre.  Vourey Francia fajta, Billarde néven ismertetem.  Vujan Szerb diófajta, a csacsaki kutatóintézet szelektálta a Vujan hegy tövében, Priszlonci faluban, 1969-ben. Máig nem kapott hivatalos fajtaelismerést.
	A termesztett diófajták K   Kaghazi Írják Kahazinak is. Régi kaukázusi-iráni dió, bár Indiában, Kasmírban is nyilvántartanak egy fajtát ugyanezen a néven. Pakisztánban pedig a Swat körzeti Swat 1 és Swat 3 fajtákat ismerik Kaghazi néven. Nem igazi fajta, hanem egy nagy területen elterjedt, jellemző diótípus. Biztos vagyok benne, hogy Ázsia nagy részén ezen a néven nevezik a vékonyhéjú, papírhéjú diókat, tehát nem fajtáról, tájfajtáról, hanem típusról van szó. Kaliforniában a nemesítések egyik alapját képezte ez a típus, ott 1873-ban ültették először. Egyik legértékesebb leszármazottja az Eureka, ami magoncai közül került kiválogatásra, és egy sor fajta őse lett.  Kaiser Egyesült Államok-beli, Kentucky-i új fajta, 2000-ben ismerték el. Richard Wilmoth válogatta ki, osztrák magoncokból. Korán termőre fordul. Diói igen nagyok, amiket a világos, édes bél jól kitölt. A dióhéj jól zárt.  Kaman 1, 2, 3, 4, 5 Régebbi török tájfajták, Kirşehir vidékének jellemző fajtái.               Kaplan-86 Török dió, neve tigrist jelent. Nagy, szétterülő koronája van. Különböző termőhelyekre ajánlják. Hímelőző virágzású. Gyakran párosával termi dióit, bár nagy termés után gyengébben terem. Már augusztusban érni kezd. Igen nagy diót terem, 6-7 cm-eset, oválisat. Átlagos diósúlya 24 g. Bélaránya alacsony, 40 %, bár a bél a héjat kitölti. Az átlagos bélsúly 9,6 g. Mint a jobboldali kép aláírása mondja, asztali diónak ajánlják. Porzói: Yalova 1, 3, Sebin.   Kappels Kaempe Dán óriásdió, Lars Westergaard lelte fel. Az eredeti anyafa több, mint 100 éves, Lolland szigetén, Nakskov városban a Strand utcában él. Diója friss diónak nagyon jó, sőt, elsősorban annak, mert rosszul szárad.   Karlik 3 Új ukrán dió, a nikitini botanikus kert fajtája. A fa kistermetű, gyenge növekedésű, gömbkoronájú. Későn virágzik, május közepén. Szeptember közepétől folyamatosan érik. Diói közepes méretűek, gömbölyded-megnyúltak. Átlagos tömegük 12,0 g. A dióhéj színe világos szalmasárga, vastagsága átlagosan 1,5 mm. Belső rekeszek nem fogják a dióbelet, a héj belső felülete sima. A bél felesen nyerhető ki, a bélarány 43 %. A dióbél hártyája szalmasárga színű. Nagyon jóízű.  Karlik 5 Ukrán dió, a nikitini botanikus kertből. Fája erős növekedésű, gömbkoronájú. Későn, május második dekádjában virágzik. Szeptember második dekádjában érik. Diói közepes méretűek, ovális alakúak. A dió átlagsúlya 10,5 g. A dióhéj világosbarna színű, belső felülete sima. A dióbél hártyája sárgás. A dióbél aránya 43 %, nagyrészt felesen bontható ki, kiváló ízű.  Karlstätter späte Svájci diófajta. Erős növekedésű, késői kihajtású.  Kasni grozdasti Jugoszláviai diófajta, Szlovéniában jelenleg is foglalkoznak vele. A neve alapján kései, fürtös dió.  Kasni rodni Jugoszláv dió, neve kései, bőtermőt jelent. Az újvidéki mezőgazdasági fakultáson M. Koracs szelektálta ki, munkatársaival. Rövid vegetációs időt igényel, tavasszal valóban későn hajt ki, a tavaszi fagyok kevésbé veszélyeztetik. Öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak. Valóban bőtermő. Átlagos diósúlya 12 g. Hiányossága az alacsony bélkihozatali arány.  Kaspura Grúz fajta.  Katan kioynah Kaukázusi, azerbajdzsáni, azon belül nahicseváni tájfajta.  Kentucky Giant Amerikai diófajta, 1943-ból. Hidegtűrése nem kielégítő. Megfelelő megporzás esetén terem jól. Diója igen nagy. A bél a héjat jól kitölti, világos, jóízű.  Keskin Török diófajta.  Killinger Szlovéniában kísérleteznek vele.  McKinster Kárpáti eredetű dióból az Egyesült Államokban, Ohioban, Columbusban felnevelt fajta. Növekedése rendkívül erőteljes. Le se merem írni, mekkorát nő évente, úgyse hinné el tisztelt Kollégám. Már ötévesen teremni kezd, évente rendszeresen terem.  Kirschnuss Németországban és Svájcban szaporított diófajta, érdekessége a bélhéj piros színe. Nevét a cseresznye színéről kapta. Fája nagy, öntermékeny. Érési ideje október. Diója nagyméretű, a bél ízét lágyként jellemzik.    Kisinyovszkij (Kisinevszkij I 33) Chisinau néven tárgyalom.  Kispek Oroszországi fajta, a Kaukázusból. Diója talán a legapróbb, 21-22 mm-es. A bél aránya igen magas, 59 %.  Kliskivszki (Klishkivsky, Kliskovszkij) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Jól termő fajta. A fa nagy koronát nevel. Csúcsrügyön terem. Rendkívül korán, augusztus végén- szeptember elején érik. Diója hosszúkás, ovális, súlya 10,9-13,3 g. A dió héja szilárd, közepesen vastag 1,2 mm-es. A belső válaszfal vékony. A dióbél aránya 48,85-49,96 %. A dióbél olajtartalma 67-71 %. Gombabetegséggel szemben viszonylag ellenálló.   Klopping Jelentéktelen kaliforniai dió.  Klösz Svájci dió, Hans-Sepp Walker szaporítja. Véleménye szerint a legígéretesebb svájci egyed. Nagyméretű diókat terem, átlag 22 g-osakat. A diótermés hossza 55 mm, szélessége 40-46 mm. Vékonyhéjú, de egyes diókon a varrat erősebben fejlett. A dióbél súlya 8,7 g, igen nagy, a dióbél aránya 40 %. A dióbél világos színű, jó aromájú.   Klosternod (a második o ö-nek ejtendő) Dán diófajta, Odense-i, a második legelterjedtebb fajta Dániában. 1938 óta termesztik. Diója jó kinézetű, dióbelét jónak mondják.   Kolstrups Kaempe Dániában LarsWestergaard által fellelt nagydiójú diófa. Nagy reményeket fűznek hozzá, mert jellemzően kettős termése van, hajtásonként, sőt, látjuk, termése potenciálisan csoportos. Friss diónak jó, ugyanúgy, mint a Kappels Kaempe.       Kosztyuzsenszkij (24) Vagy Costiujeni. Szovjet-moldáv dió. Kutatók 1962-ben szelektálták moldáviai diófák közül. Állami fajtaelismerést 1980-ban kapott. Fája erős növekedésű, vastagtörzsű, a kéreg szürkés, hosszában prizmatikusan behasadozott. A fajta a téli fagyoknak jól, a betegségeknek mérsékelten áll ellen. Koronája nyomott gömbalakú, mintegy 12 m átmérőjű, sűrű. Vázágai erősek, egyenes növésűek. Vesszői átlagosak, sötét színűek. Virágzása középidejű. A barkák 5-7 nappal nyílnak a nővirágok előtt. Bőven és rendszeresen terem. Szeptember második dekádjában érik. Diói kiegyenlített méretűek, átlagosan 40 mm hosszúak, 38 mm szélesek, 39 mm mélyek. Az átlagos diósúly 14,5 g. A dió alakja tojásdad, keresztmetszete köralakú. Alapja kerekded, csúcsa is. Az alapi nyílás átlagos. A dió színe kávébarna, felszíne barázdált. Varrata gyenge. A dió héja viszonylag vastag, de könnyen törhető, a belet jól elengedi. A dióbél a héjat jól kitölti, üres tér nélkül, bélaránya 51 %. A dióbél minősége kiemelkedő. Színe sárga, állaga roppanó, finom aromájú, jóízű. Belső hártyája sárgás kávébarna színű.  A fajta hivatalos leírása:          Koszycki Újabb, 2005-ös lengyel diófajta Krakkó közeléből, Koszyc községből. B. Dudek fajtája, akinek Marcyporębie-ben van faiskolája. Korai kihajtású. Nagyméretű diója van, vékony héjjal. A bél aránya jó esetben 49 %. Dióbele a héjat jól kitölti, világosbarna, kellemes ízű.       KR-1 Újabb neve: Gültekin-1. Újabb török dió, többféle termőhelyre is ajánlják. Erős, felálló koronája van. Hímelőző virágzású. Virágzása állítólag elkerüli a fagyokat. Szeptember közepén érik. Gyakran párosával termi dióit. Diója tetszetős, jó minőségű. Átlagos diósúlya 11-14 g. Bélaránya kérdéses, írnak 40 %-ot és 66 %-ot is. Az átlagos bélsúly 7,2 g. A bél a héjat jól kitölti. A Bilecik jól porozza.     KR-2 Újabb neve: Yavuz-1. (Magyarul: szép, jó, friss.) Újabb török dió, szintén hímelőző virágzású. Átlagos diósúlya 17,4 g. Bélaránya 55 %, az átlagos bélsúly 9,7 g.     P1-Kriara Görög diófajta. Kisméretű, 10-13 g súlyú diója van. A dió kerek alakú. Héja jól, kézzel is törhető, vagy egy kés segítségével szétfeszíthető. A dióbél telt.   P2-Kriara Görög diófajta. Diója nagy, 15-25 g súlyú. Alakja kerek.   P4-Kriara Görög diófajta. A dió mérete közepes, 12-15 g-os. Alakja hosszúkás, a héj felülete dombordad, durva, mégis rendkívül tetszetős.   P5-Kriara Görög diófajta. Diója nagyon nagy, 20-35 g súlyú. Alakja ovális, a héj textúrája durva, domború.   Kriuljanszkij Ismeretlen moldáv fajta, Criuleni faluból. Rendkívül korai érése teszi említésre méltóvá.  Krnc Szlovén fajtajelölt. Kései, májusi kihajtású.  Krunszki Bolgár diófa, faanyagtermelési célra.  KSÜ-5 Újabb török dió, nőelőző virágzású. Átlagos diósúlya 23 g. Bélaránya 49 %, az átlagos bélsúly 11,5 g.    (Kérem tisztelt Kollégámat, ne tévessze meg a kép felirata, a kép valójában a KSÜ-5 fajtát mutatja.) KSÜ-14 Újabb török dió, szintén nőelőző virágzású. Átlagos diósúlya 12,5 g. Bélaránya 59 %, az átlagos bélsúly 7,3 g.  Kubanszkij Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, a bél aránya kimagasló, 56-57 %.  Kullu Valley Indiai dió, a Himalája völgyeiből, 1500 m magasságból.  Kurmarker Német diófajta, Nr. 1247 szám alatt ismertetem.  Kwanten reuzennoot Holland óriásdió, Groningentől északra szelektálták. A dió méretével tűnik ki. Fája nagyra növő. Koronája elágazó, szétterülő. Rügybomlása középkésői. Öntermékeny vagy apomiktikus, porzófajtát nem igényel.     Ky Giant Egyesült Államok-beli, Kentucky-i nemesítés, 1943-ban ismerték el. Jól termő, öntermékeny fajta. Nagy, vékony héjú diója van. Dióbele jóízű.
	A termesztett diófajták L   L44 Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.  La Nava 1 Spanyol diónak gondolom.  Lake és Lake Bluffs A kárpáti fajtakörbe tartozó, az Egyesült Államokban és Kanadában termesztett fajta. Szlovákiában, Németországban is ültetik. Az USA Illinois államában, Bluffs-ban szelektálták ki, 1954-ben került elismerésre. Fája 10 m-esre nő. Igen jól bírja a téli kemény hidegeket. Az indiai hegyvidéki kísérletekbe is bevonták. A szélsőségesen rossz termőhelyek kivételével minden termőhelyre ajánlják. Középerős növekedésű. Szép koronát nevel. Gyorsan termőre fordul, legfeljebb közepesen termékeny, más leírás szerint bőtermő. Harmadik leírás szerint átlagosan, de rendszeresen terem. Bár öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak, mégis termékenyülési problémái szoktak lenni, ezért jobb, ha porzófajtája is van. Diója közepes-nagy, kb. 74 db van 1 kg-ban. Ovális, kemény héjú (más leírásban vékony héjú). Jól tárolható. Törhetőségét is átlagosnak mondják. Jó minőségű, 50-53 %, barna színű, átlagos ízű dióbelet tartalmaz. Más leírás szerint dióbele jó, ízletes. Dióbele telt, a héj a belet szorosan fogja. Más diófajtáknak jó pollenadója. Németországban ültetvénybe és házikertbe egyaránt ajánlják. Baktérium-ellenállónak mondják.   Lalande Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Kiszorult a termesztésből, mert a Marbot sokkal többet terem. Nagyon korán virágzik, termésbiztonsága ezért is alacsony. Dióolaja rendkívül finom. Két változata volt, az apró diójú és a nagy diójú, ezek közül ez utóbbit őrizte meg egy Souillac-i faiskolás, M. Linard.  Lampoc lásd: Lompoc.  Lanfrey (tévesen Lanfray) Francia fajta, Léon Treye faiskolás nemesítése Claix-ből, Grenoble-tól délről. Bár dióbele jó minőségű, világos, könnyen kinyerhető, üzemi méretekben soha nem termesztették, mert terméshozama alacsonyabb annál, hogy a diótermesztők érdeklődését felkeltse. Az Egyesült Államokban kb. 100 éve próbálták ki.  Lang Thacha Indiai dió a Himalájából, 2000-2500 m magasságból.  Lange van Lod Holland óriásdió, Frans Geraets elnevezése és szaporítása.     Lara Francia fajta. A Franquette és az amerikai Payne keresztezéséből származik. Spanyolországban is terjed. Próbálkoznak vele Szlovéniában is, Argentinában is. Középerős növekedési erélyű, közepes méretű fa, szétterülő habitusú koronával. Gyorsan termőre fordul. Oldalrügyön is terem, nagy termőképességű. Rügyfakadása korai, a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Nőelőző virágzású. Korán, szeptember harmadik harmadában érik. Diója nagyméretű, 32-38 mm-es, 10-13 g-os. Alakja gömbölyű. Héja vékony, kemény, kevéssé barázdált. Magbele világos színű, a bél aránya 45-51 %. Dióbele kellemes, enyhe ízű. Van, aki a legjobb ízű diónak mondja. Intenzív sövényültetvényekbe alkalmas. A Noceto olasz szövetkezet érdekeltségi körébe tartozó diótermesztők kizárólagos fajtája. A francia frissdió-értékesítés nagy részét a Lara adja. Héjasan értékesítik legnagyobbrészt. Béldiónak kevésbé alkalmas, mert bele a szárítás, tárolás során apad. Baktériumfertőzésre fogékony. A Lara Magyarországon is kipróbálásra került, egy dunántúli diós gazdaságban van mintegy 50 fás állománya. Az ottani tapasztalat szerint legfőbb hibája, hogy hazai körülmények között túl sok léha szemet termel. Pieral-Lara: Nem vagyok biztos abban, hogy a Pieral-Lara külön fajta lenne, szerintem csak a Lalanne faiskola márkaneve, mert leírása megegyezik a Laráéval.  Lara nővirága virágzáskor és utána:    Sűrűn ültetett dióültetvény Lara fajtából:   Diósövény Lara fajtából:   Reklámkép a Laráról:   Diója:     Lassigné Francia fajta.  Latarelle Nogarelle néven emlíve.  Leiaoning vagy Liaoning Ezen a néven egy sor új, oldalrügyes kínai diófajta került termesztésbe. Jellemzőik:  Fajta neve	Oldal-rügyes?	Oldalrügyesség aránya %	Dió átlagsúlya g	Dióbél átlagsúlya g	Bélarány	Héj vastagság mm	Dióbél színe Liaoning 1	igen	90	9,4	5,6	59,6	0,9	Extra világos Liaoning 3	igen	100	9,8	5,7	58,2	1,1	Világos Liaoning 4	igen	90	11,4	6,8	59,7	0,9	Világos Liaoning 5	igen	95	10,3	5,6	54,4	1,1	Világos Liaoning 7	igen	90	10,7	6,7	62,6	0,9	Extra világos Liaoning 8	igen	90	11,3	5,9	52,4	1,3	Extra világos Leopold Lengyel diófajta. Mérsékelt növekedésű és terjedelmű fája van. Jól bírja a téli hideget. Közepesen termékeny fajta. Közepes méretű, gömb alakú, nem túl vastag és viszonylag sima héjú diója van, a bél nem tölti ki teljesen a héjat. Betegségekre fogékony.   Leto Ismeretlen. Egy spanyol kísérletben említik.  Liakhvi Grúz fajta.  Liaohe 1, 2, 4 Kínai diófajták a Liaoning-i kutatóállomásról.  Közülük az 1-es 1980-ban került elismerésre. Erős növekedési erélyű, betegség-ellenálló, hidegtűrő fajta. Átlagos diósúlya 9,4 g, a dió héja 0,9 mm vékony. Bélaránya 59,6 %.   A Liaohe 2 1989-es keltezésű. Tulajdonságai mint az 1-esé. Diósúly 9,8 g, héjvastagság 1,1 mm, bélarány 58,2 %.   A Liaohe 4 1990-es. Tulajdonságai szó szerint azonosak a 2-esével.   Lightening Újabb amerikai diófajta, nagy reményeket fűznek hozzá.  Lipin 1 és 2 Kínai diófajták, a Liaoning-i kutatóállomás fajtái.   Fajta neve	Oldal-rügyes?	Oldalrügyesség aránya %	Dió átlagsúlya g	Dióbél átlagsúlya g	Bélarány	Héj vastagság mm	Dióbél színe Lipin 1	nem	0	9,7	6,7	70,0	0,6	Extra világos Lipin 2	nem	0	13,5	9,1	67,4	0,7	Extra világos Littlepage A kárpáti fajtakörből származó korábbi fajta. Az Egyesült Államok északkeleti vidékein található.    Livermore Pontosabban: Robert Livermore. A Kalifornia Egyetemen a Howard és egy francia vörös levelű dió (J. regia var. purpurea) keresztezéseként állították elő, 1991-ben. Az apai vörös levelű dió dióbelét borító hártya barnásvörös volt, a Livermore-é vérpiros. A keresztezés eredményeként létrejött 12 értékelhető utódból hatnak szokásos bélszíne volt, hatnak pedig piros. A legkorábban, legbővebben termőt emelték ki Livermore néven, de termésmennyisége nem kiemelkedő. Oldalrügyön is termő fajta. Tavasszal a Chandler után hajt ki, Kaliforniában április közepén. Október első hetében érik, közepes-jó termőképességű. Diója erős héjú, jól zárt. Mérete kicsi-közepes. A dió béllel jól kitöltött, és könnyen törhető. A dió átlagsúlya 14,8 g, a bélé 7,1 g, a bélarány 47,9 %. Vörösbélű diója van, a dióbél húsa világos színű, csak a dióbél hártyája vörös.    A Livermore leszármazása:   Lixiang 2011-ben elismert kínai diófajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája. Késői érésű.  Lombarde Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.  Lompoc Kaliforniai fajta, a Davis Egyetemen állították elő. Meleg éghajlatot igényel. Fája mérsékelten nagyra nő, későn fordul termőre. Koronája szétterülő. Csúcsrügyön terem. Kihajtási ideje közepes, megegyezik a Payne idejével. Európában korai, ezért fagyveszélyes. Nagy melegben napégésre hajlamos, olyankor dióbele zsugorodik. Termőképessége közepes. Érése középidejű. Diója nagy, elliptikus, csúccsal. Dióbéllel nem egyenletesen telt. Ha igen, dióbél-tartalma 59 %. Dióbele világos vagy barnás színű, állaga lágy, máskor rágós, gumiszerű, olajos állagú. Unalmas ízű. Betegségek iránti fogékonysága átlagos.  Looking glass Amerikai fajta, valószínűleg kárpáti eredetű. A téli hideget jól viseli. Szeptember harmadik hetében érik. Bőtermő. Diója nagy, gömbölyű, vékony héjú. Átlagsúlya 22 g. Dióbele világos, édes.  Lot Régi Périgord-i francia fajta, Nave néven ismertetem.  Lozeronne (más néven Petite Ronde) Francia alanyfajta, kiváló eredéssel. A Grenoble-i termőtájon legáltalánosabban használt közönséges dió alany. Diótermő fajtaként is megállná helyét, egyetlen hátránya a diók apró mérete. Diója kerek, a Chaberte-re hasonlít. Szüretkor jól szárítható, a dióbél könnyen válogatható. Bélaránya magas. A dióhéj sima, világos, könnyen törhető, gyenge. Dióbele fehér, jóízű. A fajtát faanyagtermelésre alkalmasnak tartják.  Lu Guang és Lubo (más néven Lübo) Jól törhető kínai diófajták. Hszincsiangi eredetűek, a henani kutatóállomás fajtái. A Lübo 1989-ben kapott elismerést. Korai érésű, oldalrügyes fajta, jól termő. Gazdag lösztalajt igényel. Adatai:  Fajta neve	Oldal-rügyes?	Oldalrügyesség aránya %	Dió átlagsúlya g	Dióbél átlagsúlya g	Bélarány	Héj vastagság mm	Dióbél színe Lübo	igen	80	11,0	6,5	59,0	1,0	Extra világos   Luhe 1 2011-ben elismert kínai fajta, a hszincsiangi, shandongi gyümölcstermesztési intézet fajtája. Kettős hasznosítási célra, dió- és faanyagtermelésre szánják.   Lufeng és Luxiang A shandongi intézet jelenleg (2012) még nem elismert fajtajelöltjei. Korai érésidejűek. A Lufeng diója 12,7 g-os, 66,6 % bélaránnyal. A dió héja 1,1 mm vastag.   Luguang A shandongi intézet elismert fajtája. Korán érő. A dió átlagsúlya 16,7 g. Vékony, 0,9 mm-es héjú. A dióbél aránya 59,1 %. A bél olajtartalma 68 %, fehérjetartalma 25,1 %.
	A termesztett diófajták P-R   (A P-jelű görög diófajtákat Kriara néven említem.)  Pacana Spanyol diófajtának mondják - ha igaz.  Pacenzia és Panuzzara lásd Motta  Pamjatyi Szadka (Kiskert emlékei) Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fája kisnövésű, 20 éves korában 5,5 m magas. Oldalrügyes, egyben fürtös dió. A csúcsrügyéből fejlődő virágtengelyen akár 20 dió is nőhet, az oldalrügyekből csoportos termés fejlődik, 2-4 db dióval. A fa bár kistermetű, évente 20-25 kg száraz, héjas diót megad. A diók átlagmérete 14,9 cm 3, átlagsúlya 8,4 g. Dióhéja 1,3 mm vékony. A dióbél aránya 54,5 %.  Papple Kanadai diófajta Ontarióból. Diója nagyméretű. Baktérium-ellenállónak mondott fajta.  Parisienne Francia fajta. Egy faiskolás, Croizet-Paris állította elő a Grenoble-i termőtájon, Vinay-ben. A Grenoble-i termőtájon jellemzően a Vercors-hegység lábánál termesztik. Gyengébb talajon is megfelelően díszlik. Olasz és szlovén kísérletekben is résztvesz, száz évvel ezelőtt az Egyesült Államokban is kipróbálták. Baltet Károly 1885-ös jellemzése a Parisienne fajtáról: "Gyümölcse elég nagy, hosszúdad, majdnem oly magas a csúcsánál, mint a fenekén; magja telt, fája erőteljes, későn virágzik és termékeny. Csemegének jó."  Fája erőteljes. Későn fordul termőre, és alternatívan terem. Későn hajt ki tavasszal, április végén-május elején. Virágzása erősen nőelőző, barkái május első felében, nővirágai május második felében nyílnak. Érési ideje középkései-kései. Gyümölcse francia viszonylatban nagy, 31-32 mm-es, kerekded-elliptikus. Diója nehezen szárad, ezt a hátrányos tulajdonságát több leírás is megerősíti. A bél a héjat jól kitölti, aránya 49 %. A dióbél könnyen kinyerhető. Dióbele illatos, fehér, a dióbél héja igen szépen erezett. Bakteriózisra és gnomóniára meglehetősen kevéssé fogékony. Porzónak a Meylannaise-t és a Ronde de Montignac-ot ajánlják mellé. A termesztésből a Franquette szorítja ki fokozatosan, jelenleg a grenoble-i dió 12 %-át adja.    Partap Indiai dió.  Patti és Patti 3 Jelentéktelen olasz diók.  Payne Mandzsúriai dió francia fajtával való keresztezésével Kaliforniában előállított, meglehetősen régi fajta, Franciaországban és Új-Zélandon is termesztik. Olaszországi kísérleteknek is alanya. Közepes méretű fája, gömbkoronája van. A csúcsrügyeken kívül 80-90 %-ban oldalrügyeken is terem, géppel metszett sövényültetvényekbe ajánlják. Korán termőre fordul, igen jó termőképességű. Téli hidegigénye 500 óra. Tavasszal nagyon korán hajt, ezért a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Virágzása enyhén nőelőző, de hím- és nővirágai virágzási ideje jól egybeesik, nem kell hozzá porzófa. Ha mégis, a Chico-t, Tehama-t vagy a Hartley-t ajánlják. Korai érésű. Diója kicsi-közepes, ovális, 31,4-33,3 mm-es, átlagosan 19,5 g-os. A héj vékony, az alapi részen jól zárt. A bél aránya különböző leírások alapján 48-51-53 %, a bél átlagsúlya 5,7 g. 50 %-a világos minőségű, vagyis a bélszín jellemzően sötét. Nedves, csapadékos vidékre nem ajánlott, mert a baktérium-fertőzésre igen fogékony. Ma már génbankban is őrzik, az újabb kaliforniai fajták kinemesítésének alapanyagát képezte. Egyik közvetlen leszármazottja a Pedro, amely a hazai bőtermő, oldalrügyes diófajták apai szülője. a termesztők főleg a kis dióméretet kifogásolják.  A Payne egy hazai egyedének termése:        Pedro (UC54-113) (más forrás szerint 53-113) Kaliforniai fajta, a Davis Egyetemen E. Serr nemesítette ki, a Conway Mayette és a Payne keresztezésével. Ősei között a francia és a mandzsúriai rasszok szerepelnek. Franciaországban, Spanyolországban és Új-Zélandon is termesztik, olaszországi kísérletekben is résztvesz. Amerikában 1952-ben, Magyarországon 1983-ban kapott állami elismerést. Közepes növekedési erélyű, kisebb, szabálytalan koronát nevelő fája van. Termőre fordulását közepesen későiként jellemzik, más diófajtákhoz viszonyítva. A kifejlett fa mérete csak 2/3-a a többi kaliforniai fajta nagyságának. Tenyészterületét 9 m-ben adják meg. Ágrendszerének hibája, hogy még vastagabb ágai is évről évre - hol egyik, hol másik - erősen lehajlanak, a fa körüli művelést akadályozzák. Ágai gyengék, vihar hatására, vagy a termés súlya alatt gyakran törnek. Igen korán termőre fordul, bőtermő. Ha hinni lehet a fajtaleírásnak, téli mélynyugalmi idő elég számára 16 nap. Hazai viszonyok között az kétségtelen, hogy a tél második felében fagymentes napokon erőteljesen nedvedzik. Fagytűrése a magyar viszonyoknak is megfelel. Most, hogy az utóbbi 150 év ötödik leghidegebb telén túl vagyunk, megállapíthatjuk, hogy erős hideg télen fagytűrése nem éri el a hazai diókét, koronája a tartós -20 C°-nál hidegebb idő miatt részben fagykárt szenvedett.   Nem ajánlják késői fagyoktól veszélyeztetett területre, de virágzás idején tapasztalataim szerint az évek túlnyomó többségében nem szenved fagykárt, még a kárpáti rasszhoz tartozó hazai fákkal is felveszi a versenyt e tekintetben. Rügyfakadási ideje közép-kései. Virágzása erősen nőelőző, a nővirágok jóval a barkák lehullása után nyílnak, általában a fagyosszentek után. Átlag 63 %-ban hoz oldalrügyön is termést. A szüret ideje alatt elnyújtottan érik, a legkorábbi fajtától a legkésőbbiig. Gyengébb termőhelyi adottságú területen vagy erősen meleg éghajlaton termését nem tudja megfelelően kinevelni, "papírhéjú", apadt belű gyümölcsöket hoz. Hőségben napégés veszélyezteti. Diója kicsit hosszúkás, az alapi részen jól zárt, hazai viszonyaink között 31, Kaliforniában 38 mm-es. Átlagos diósúlya 10-15 g. A bélarány 50-52 %, más leírás szerint 43,7 %. A dióbél átlagsúlya 6,9 g. A dióbél ízét édesnek mondják külföldön, de a magyar fajták ízét, édességét nem éri el. A magyar diófajták továbbnemesítésébe vonták be Érden, a bőtermő, oldalrügyes újabb hazai diófajták apai szülője. Magyarországon 2006 óta hivatalosan nem szaporítható.                Bár már hivatalosan nem szaporítható, a Pedro további fajtaelőállítási munkának még most is alanya. Például a P-391-es sorszámú ígéretes jelöltnek anyai szülője. Lehet, hogy a jövő egy fontos fajtáját látjuk?        Az utolsó képhez egy apró megjegyzés: Homályos. Mint a jövő. A Mediterráneumban lehet, nagyobb jövője lesz a Pedrónak. Nézzük meg, milyen jól terem Bursában (Törökország).     Pekingi dió lásd a Beijing fajtákat  Perry Amerikai fajta, valószínűleg a kárpáti rasszból származik. Jó hidegtűrő. Oldalrügyeken is terem. Középkésőn, szeptember harmadik hetében érik. Jó betegség-ellenálló.  Perthe Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról.  Perustrinski Bolgár diófajta.  Pervomajszkij Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, dióbél-aránya 49 %.  Pescasseroli Újabb, még elterjesztés előtt álló olsz diófajta.  Pesciansch Számomra ismeretlen diófajta. Lehet, hogy azonos a Pestisani román fajtával. Kiemelendő, hogy bár a dióbél hártyája sötétbarna, húsa fehér.     Pestisani Román dió, a Targu Jiu-i (Hegyi Zsil) kutatóállomás fajtája a Déli Kárpátokból. Erős növekedésű, jól termő fája van. A téli hideget jól tűri. Virágzási ideje középkései, a virágzás típusát hímelőzőként jellemzik. Középkései érésű, szeptember második felében érik. Diója ovális, átlagosan 10 g súlyú. A dióbél aránya 46,4 %. A dióbél színe tetszetős sárgásfehér. Betegségellenálló.  Peternuss Svájci fajta. Kihajtása korai-középkorai, fagyveszélyes. Termőképessége viszonylag gyenge. Diói nagyok, felületük barázdált. Nagyságuk eltérő, minőségük is. Betegségekre közepesen fogékony fajta. Frissdió-értékesítésre alkalmas csak. Szárazon dióhéja sokszor "cinegés", üres, a dióbél gyakran penészes. A dióbél íze a mogyoró ízére hasonlít.  Petite Impente Nogarelle néven említve.  Petite Ronde Lozeronne néven tárgyalom.  Petovio Írják Peto Vio néven is. Szlovéniai kísérletekben szereplő fajta.  Piemonteser Olasz tájfajta lehet, Svájcban említik.  Pieral-Lara Új diófajta. Franciaországban, Gironde-ban Saint-Maixant községben a Domaine de Lalanne faiskolában nevelték fel, a Payne magoncai közül. Gyenge növekedésű fajta, ezért azt ajánlják, hogy feketedióra oltva ne szaporítsák, csak közönséges dió alanyon, vagy olyan hibriden, aminek erős a növekedése. Termőre fordulása gyors. Tavasszal korán hajt, Bordeaux-ban április 10-20. között, nyolc nappal a Franquette előtt, ezért fagyveszélyesnek tartják. Virágzása is korai, erősen nőelőző jellegű. Bordeaux-ban április 25-május 8. között hozza porzós virágait, nővirágait pedig május 6-22. között. Bőven termő, jó talajon termőképessége meghaladja a Franquette-ét. Korai érésidejű, szeptember végén-október elején érik. Diója kerekded-tojásdad, nagy. Dióbele jó minőségű. Bakteriózisra érzékeny, főleg a hajtásai.  Pillnitzer Große NDK-ban, Drezda-Pillnitzben szelektált német fajta. Csehországban további nemesítési munkákba vonták be.   Pinszki Fehérorosz diófajta, magonc diókból szelektálva. 2000-ben kapott állami elismerést. Hazájában nagy reményeket fűznek hozzá. Fája gyors növekedésű, nagy méretű. A korona közepesen sűrű, gömbalakú. Kiültetés után 5-6 évvel kezd teremni. Virágzása hímelőző. Bőtermő, az évenkénti terméshozam megfelelően kiegyenlített. Középérésű, szeptember végén érik. Diója közepes méretű, a diók mérete közepesen kiegyenlített, alakja ovális, gyenge karimával. Alapjuk kerekded, csúcsuk tompa. Az átlagos diósúly 8,6 g. A héj vastagsága átlagosan 1,2 mm. A dióbél átlagos aránya 40,5 %, színe sárgásbarna. Asztali dióként ajánlják. Betegségekre mérsékelten fogékony.  Pioneer Kaliforniai fajta, a Davis Egyetem fajtája, a Payne leszármazottja. E. Serr nemesítése 1950-ből. Meleg éghajlatra való. Európában korai kihajtása miatt fagyveszélyes. Igénytelennek tekintik, de Európában erősen betegség-fogékonynak találták. Diója durva, kisméretű. A dióbél kinézete tetszetős, íze átlagos.  Pjatyiletka Orosz fajta a Kubáni alföldről. Diótermő, de csak mint alanyfajtát említik.  Placelle Jelentéktelen francia fajta a délnyugati termőtájról, Dordogne-ból. Késői érésű. Diója kicsi, gömbölyű, vékony, sima héjú. A dióbél nehezen nyerhető ki. Nem szívesen foglalkoznak vele, termesztésével felhagynak.  Placentia Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik. A hideg teleket nem viseli el. Virágzása nagyon korai. Korán, szeptemberben érik. Közepes méretű, tojásdad, vékony, sima héjú, jól törhető diója van. Világos, telt, kellemes ízű bele van. Porzófajtát nem igényel. A fajta fő erénye, hogy a piacon korán jelenik meg. Hátránya, hogy diója szárításkor szétnyílásra hajlamos.  Pleureur Francia fajta.  Plovdivski Bolgár eredetű fajta. Termesztik Szlovéniában, Hollandiában, Angliában, Kanadában is. Dániában is propagálják, a Westergaard faiskolában. Közepes méretű fa. Jellemzően szétterülő, terebélyes koronát nevel. Virágzását leírták hímelőzőnek, de nőelőzőnek is, valószínűleg eltérő éghajlati körülmények között változik a virágzás jellege. Egyébként kihajtása, virágzása korai, április végi. Porzófajta kell hozzá, bár részben öntermékenyülő. Termőképessége közepes. Hosszúkás, nagy diót terem, átlagosan 17,2 g-osat, diója kemény héjú. A bél aránya a különböző leírások szerint 50-60 %. Dióbele átlagosan 8,6 g-os, kiemelkedően jóízű. A betegségeknek ellenáll. Porzófajtaként jól porozza a Buccaneer, a Coenen és a Rita. Faanyagtermelésre is ajánlják.      Podarok Valentinü Magyarul: Valentina ajándéka. Ukrán fajta, a nikitini botanikai kert fajtája. Fája közepes növekedési erélyű. Szeptember első dekádjában érik. Diói nagyok, kerekdedek, átlagosan 27,3 g súlyúak. A dióhéj színe halványbarna, vastagsága közepes. Kemény. A héj belső felülete sima. A dióbél a héjat 90 %-ban tölti ki, feles dióbélként jól kinyerhető. A bélarány 60,5 %-os. A dióbél hártyája világosbarna színű, a dióbél jó minőségű, kiváló ízű.  Poe Régi kaliforniai, Lake County-i fajta, Oscar Poe szelektálta 1900-ban, Lakeport közelében. Ma már génbankban őrzik. Középkései kihajtású, csúcsrügyön termő. Hímelőző, alacsony termőképességű. Diója vastag héjú, alacsony bélarányú. Rendkívül jó ízű, alacsony csersavtartalmú. A köztermesztésben ma már csak néhány öreg fa található belőle.  Pomeroy Régi amerikai fajta New York államból, E.C. Pomeroy nemesítése. Jól, vékony héjú diót termő fajta. A bél a dióhéjat jól kitölti, jó alakú, jóízű. Késői virágzása miatt a fagyokat elkerülheti. Önbeporzó, mert kétféle virágzata egyidőben nyílik.  Poorman Régi amerikai fajta.  Praeparturiens Valamikor ilyen név alatt szerepelt egy francia fajta, amit Amerikában is kipróbáltak. Részletesebben Fertile néven.  Premice Olasz tájfajta.    Pride of Ventura Amerikai fajta. Diója félkemény, jól zárt, értékes dióbéllel.  Prikarpatszkij Ukrán diófajta, a pridnyitrovszki kutatóállomás fajtája. Koronája nagy, kerek. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén érik. Diója 11,2-13,5 g súlyú, keresztmetszete kerekded. A dióhéj átlagos-vékony, 1,2 mm-es, ugyanakkor erős. A dióbél jól kifejthető. A dióbél aránya 50,0-51,5 %. A dióbél olajtartalma 69-72 %. Gombabetegséggel szemben rezisztensnek mondják.  Profszajuznüj Oroszországi szovjet fajta, Sztavropol vidékéről. Bélaránya 44 %.  Proslavski Bolgár fajta, Hollandiában és Angliában is termesztik. Fája erős növekedésű, szétterülő. Jellemzően nagy leveleiről és sötétzöld lombjáról ismerhető fel. Virágzása késői, júniusi, mérsékelten nőelőző, a kétféle virág nyílási ideje részben átfedi egymást. Porzófajta kell hozzá, bár részben önmagát is termékenyíti. Közepes termőképességű. Diója hosszú, keskeny, szélessége csak 32 mm-es. Kemény héjú. Bélaránya 51 %, más forrás szerint 60 %. Kiváló ízűnek mondják. Porzófajtának a Buccaneer-t ajánlják hozzá.    Protoka Oroszországi fajta, a Kaukázustól északra. Diója 31-32 mm-es, a bél aránya 52-53 %.  PukšiĊ Szlovén fajtajelölt, a ljubljanai egyetem fajtajelöltje. Nevét helytelenül Puksinnak is írják. Kései kihajtású. Diója tetszetős, gömb alakú, átlagban legeljebb 31 mm-es méretű, de jó gyümölcsminőségű. A baktériummal szembeni ellenállósága megfelelő.     Purpurovüj Pirosbelű dió Ukrajnából, a nikitini botanikai kertből. Fája közepes növekedési erélyű. Szeptember második dekádjában érik. Diói igen nagyok, 37,8 × 35,0 × 31,9 mm-esek, egyöntetűek. Alakjukat alapjuknál kúposnak, csúcsuknál kerekdednek írta le a fajta nemesítője. (A kép alapján fordítva gondolom.) A diók átlagsúlya 15 g. A bélarány 56,0 %. A héj belseje fényesen sima, a bél hártyája bíborvörös, erről kapta nevét. A dióbél színe a nemesítő szerint "gyöngyfehér, galambszürke árnyalattal". A dióbél íze édes.  P1 125249 és P1 159568 Kaliforniai fajták, ma már génbankban őrzik.    Quenouille (más néven Moussine). Francia fajta a Dordogne völgyéből. Fája közepes méretű. Későn fordul termőre, termékeny. Elég későn érik. Gyümölcse kicsi, szögletes. Héja vékony, jól törhető. Magas bélkihozatalú.    RaĊe-866 Szlovén fajtának gondolom.  Rajouri Jelenleg még nem elismert fajta, indiai kísérletekben szerepel.  Rasna Szerb diófajta, az újvidéki mezőgazdasági fakultáson M. Koracs szelektálta ki. Rövid vegetációs időt igényel. Öntermékeny, virágai egyidőben nyílnak. Diója 14 g-os, a dióbél aránya 52 %.   Recea Számomra ismeretlen, valószínűleg moldáv diófajta.     Red Danube (angolul), Rode Donaunoot (hollandul) Rote Donaunuss név alatt ismertetem.  Reda Újabb fajta, az Egyesült Államok keleti feléről. Télálló, oldalrügyön is termő fajta. Diója közepes méretű, vékony héjú. Baktérium- és gombaellenálló. Az Egyesült Államokban a melegebb vidékekre ajánlják. Ugyanezen a néven egy kisebb jelentőségű olasz dió is fut, elképzelhető, hogy Amerikában is ugyanerről a fajtáról van szó.  Redon lásd: Ronde de Montignac.  Rego Azt hiszem, kaliforniai fajta, de ilyen néven egy portugál diót is számon tartanak.  Remšak Szlovén fajtajelölt, erős növekedési eréllyel, sűrűn ágas koronaszerkezettel.  Rendede ? Létezik ilyen nevű török diófajta? Egy magyarországi tudományos kutató említette egy tanácskozáson. Rendede török szó, magyarul azt jelenti, hogy reszelt. Dehát bármelyik diófajta bele reszelhető. Nem, egyszerű elírás egy török kutató részéről, amit a tudományos világ átvett. A francia Ronde de Montignac vagy Ronde de Galaure fajtákról van szó.    Resowia Más néven Albigowa 101. Lengyel fajta. Fája középerős növekedésű, idősebb korban jellemzően lelógó ágakkal. Hím- és nővirágai megközelítően azonos időben nyílnak. Szeptember második felében érik. Diói közepes nagyságúak, kissé oválisak (2,8–3,5 cm x 2,8–3,2 cm x 2,7–3,0 cm). A dióhéj vékony. A dióbél közepes méretű, világosbarna színű, édes-fanyar ízű. A dióbél a héjat jól kitölti, a bél aránya 50 %. Korán termőre fordul, nagy betegség-ellenállóságot mutat. A téli fagyot jól bírja. Kiemelkedő termőképességű. Közvetlen étkezési célra és édesipari felhasználásra egyaránt jó.  Rex (W 152, vagy C/152) 1997-ben elismert Új-Zéland-i fajta. Nemesítője Rex Baker. Gyors növekedésű, viszonylag kistermetű, bőtermő fajta. A metszést jól tűri. Késői kihajtású, késői virágzású, ezért elkerüli a kései fagyokat. Diói kicsik, kerekek, világos színűek, gépi törésre alkalmasak. A bél aránya 45 %. A dióbél világos, sima, édes, kellemes ízű. Kiemelkedően kedvező a többszörösen telítetlen zsírsavainak aránya: 18:3. (Gondolom, az egyszeresen telítetlen és a telített a 3, a kétszeresen telítetlen a 18.) Viszont alacsonyabb az E-vitamin tartalma, mint más fajtáké. Gnomóniával szemben eddig ellenállónak bizonyult.  Rioka Kanadában előforduló jelentéktelen fajta (ld. Myoka).  Rita A lengyel Kárpátok vidékéről, kifejezetten kontinentális, kemény hideg telű vidékről származó diófajta. Az Egyesült Államokban, Hollandiában és Angliában termesztik, Dániában is szaporítják. Kisnövésű fája van, növekedése lassú. A fa kisebb mérete miatt házikerti ültetésre ajánlják, kedvenc fajtának számít. Díszítő értéke is van. Tavasszal korán, már április végén virágzik, ezért fagyveszélyes. Virágzása nő-előző. Önbeporzó. Termékeny. Diója közepes nagyságú, hosszúkás, többségében vékony héjú. (Más leírás szerint nagyon kemény a héja.) A dióbél aránya 54 %, a dióbél hártyája sötétpiros színű. Jóízű. Gnomóniára fogékony.   Roadside 6 és 12 Két újzélandi útmenti diófa.  Robert Livermore lásd Livermore  Romaine Kisebb jelentőségű francia fajta a grenoble-i termőtájról, Tullins, Goncelin és Cheylas vidékéről. Korai érésű, friss diónak alkalmas. Talán a legjobban tűri a téli hideget a francia fajták közül. Alanyként is használják.  Roman Suhevics Ukrajnában, az üzbég Ideál diófajta utódai közül az 1980-as években szelektált fajta. Fájának habitusa nem értékelhető, mert a fajta anyafája kedvezőtlen körülmények között, egy épület árnyékában nőtt. A diók átlagmérete 12,3 cm 3, átlagsúlya 6,3 g. Dióhéja 1,0 mm vékony. A dióbél aránya 53,1 %, a héjból könnyen fejthető.  Ronde de la Galaure Jelentéktelen francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Diója túl apró, nehezen törhető. Dióbele fehér, telt, de nehezen nyerhető ki. Főleg csak dióolaj-készítésre jó.  Ronde de Montignac Francia fajta, a délnyugat-francia termőtájról, Montignac városából. Az atlanti klímát szereti. Fája erőteljes, későn fordul termőre. Angliai tapasztalat szerint gyenge növekedésű. Koronaszerkezete csak gyengén szétterülő, ágai gyengék. Tavaszi kihajtása kései, átlagosan egy héttel a Franquette utáni. Virágzása hímelőző, pollenszórása nagy, ezért sok késői virágzású diófajta porzófájaként számításba vehető. Jól termő, de termőképessége a Franquette-ét nem éri el, annak ellenére, hogy 5 %-ban oldalrügyön is hoz nővirágot. Szeptember vége felé érik. Gyümölcse kicsi-közepes méretű, alapján kissé lapított, vékony, világos héjú, az almamolynak megfelelően ellenálló. A dióhéj félkemény. Dióbele könnyen kinyerhető, jó minőségű. Héjas értékesítésre nem jön számításba, bélként szokták forgalmazni, de leginkább dióolaj-készítésre jó, magas olajszázaléka következtében. A fajta baktérium- és gombaellenálló, illetve helyesebb úgy fogalmazni, hogy mindkettőre mérsékelten fogékony. A Franquette, a Fernor és a Lara számára jó pollenadó.         Rote Donaunuss Piros dunai dió. Osztrák fajta, Ybbs községből. Hollandiában Rode Donaunoot néven, Angliában Red Danube néven ismerik. Eredeti nevén ma is szaporítják Ausztriában, továbbá Németországban, ahol Nr. 1239 kódszámmal is ellátták, mintha geisenheimi dió lenne. Angliában Red Geisenheim néven is szaporítják. Megtalálható a német Baden-Württemberg-i gyümölcs génbankban is. Szlovéniában is termesztésbe vonták, mint a volt Monarchia többi területén is. Közepesen erős vagy erős növekedésű. Nagyméretű, feltörekvő alakú fája van, legalább 100 m 2 tenyészterületet igényel. Terméshozama ma már nem mondható bőnek, termése jellemzően egyes. Korai kihajtású, ezért a kései fagyok veszélyesek rá. Középkései nőelőző virágzású, porzófajtát igényel. Oldalrügyeken is hoz nővirágot. Szeptember végén érik. A dió kicsi-közepes méretű, 3,8x3,0 cm, hosszúkás-ovális, szabályos alakú, vékony héjú, jól törhető. 89 db dió tesz ki 1 kg-ot. A dióbél a héjat jól kitölti, a bél aránya alacsony, 45 %. Dióbelének hártyája változóan piros színű, a bél jóízű, bár sokan ízetlenként jellemzik. Baktériumos megbetegedésre fogékony. A fajta fő értéke élénkpiros dióbél-hártyája.       Az archív diófajták között is említem, ott a régi leírása olvasható.  Rote Gublernuss Heinrich Gubler svájci diófaiskolás pirosbélű fajtája. Nincs saját neve, a gazdája nevét viseli.  Rote Linz Másnéven Rote Linzer. Új osztrák dió, a Rote Donaunuss leszármazottja. Érdekesség. Azt mondják, fantasztikus. Hát, lehet. A héj bemélyedései mindenesetre attraktívak.      Rote Moselnuss Moseli piros dió. Német fajta, a német faiskolai kínálatban megtalálható. Heinrich Gubler svájci faiskolás is szaporítja. Fája középerős növekedésű. a téli fagyot nagyon gyengén viseli, a legvédettebb fekvésbe ajánlott telepíteni. Korai kihajtású. Gyenge-közepes termőképességű. Április végén virágzik. Csúcsrügyön terem egyesével, egyes években legfeljebb hármas csoportot. Diója kicsi, 3 cm hosszú, 2,5 cm széles. Szélesen ovális alakú, tompacsúcsú. Meglehetősen sima héjú, de barázdált. A dióhéj közepesen vastag, erős. Varrata jól zárt, mégis könnyen törhető. A dióbél a héjat teljesen kitölti, mégis jól, felesben fejthető ki. A dióbél hártyája sötétpiros, világos foltokkal. Erezet nem látható. Jóízű, a cukrászsüteményeken dekoratív. A fajta fő hátránya a fagyérzékenység és a gyenge termőképesség.     Régi képe:   Roxana Román diófajta, Pitestiből. Fája erős növekedésű. Fagytűrő. Bőtermő. Betegség-ellenálló. Virágzási ideje középkései, hímelőzőként jellemzik. Érési ideje közepesen késői, október első felére esik. Diója gömbölyded, az átlagos diósúly 12 g. A dióhéj sima felszínű, jól törhető. A dióbél aránya 49 %. A dióbél színe szép sárga.  Royal Kanadai, Ontario-i fajta.  Rubis Nagy növésű, pirosbelű diót termő diófa, Franciaországból.  Rudkovszkij Meglehetősen ismeretlen ukrán diófajta. Azonosnak tűnik az Oroszországban, Moszkvától délre, Tulában kinemesített Rudakovszkijjal. Ukrajnában jelenleg is nagyban szaporítják. A dió héja közepesen vékony, 1,1 mm-es. A dióbél aránya 50 %.     Russian #3 Hidegtűrő amerikai diófajta. Az USA Illinois államában ajánlják házikerti telepítését.  Rustique corne Régi, Périgord-i francia fajta. Diója igen kicsi, dióbele igen ízletes.
	Termesztett diófajták W-Z   W/AH/1335 Új-Zéland-i fajta. Baktérium-fertőzéssel szembeni ellenállásra szelektálták ki. Diója 50 % belet tartalmaz, jól törhető.  Ward New York állambeli. Diói átlagos méretűek, a bélarány 50 %-os. Törhetősége közepes, a dióbél íze jó.  Waterloo Kaliforniai fajta, az Eureka magoncának mondják. Dióbele világos, jó minőségű, de a héj vékony, gyakran nem jól zár, ezért tárolásra alkalmatlan. Ma már génbankban őrzik.  Watt Kanadában előforduló jelentéktelen fajta.  Weinheimer Azonos a Nr.139 fajtával.  Weinsberg 1 Német, Baden-Württembergi fajta. Közepes növekedési erélyű. Koronája kicsi, szétterülő, 7-8 m átmérőjű, ezért házikertbe ajánlják, magában ültetve. Korán termőre fordul, termőképessége közepes. Tavaszi kihajtását középkéseinek is, középkorainak is jellemzik, fagyveszélyesnek mondható. Nőelőző virágzású. Szeptember végén-október elején érik. Kedvezőtlen viszonyok között hajlamos arra, hogy a korona csúcsán levő diókat nem érleli be. Diója nagy, kimondottan hosszú, hengeres, szemre tetszetős. A dió héja gyengén barázdált, vékony. 77 db dió tesz ki 1 kg-ot. A bél nagy, jól kitölti a héjat, alakja a diónak megfelelően hosszúkás. Nagy hibája, hogy a korona belsejében fejlődött diók mérete kicsi, akár az össztermés 50 %-ában is, ezért nem piacképes. A bél aránya 46 %, dióbele jóízű, de viszonylag rövid az eltarthatósága. Ültetvénybe nem, de házikertbe, szőlőbe egy-egy fa ajánlható. Betegségekre kevéssé fogékony.            Weinsberg 2 Német diófajta. Középkései kihajtású, de a kihajtást gyorsan befejező fajta, a késői fagyokat elkerüli. Diója nagyméretű, igen vékony, sima héjjal. A dióbél aránya 50 %, a bél jóízű.  Wen 185 és Wen Zhao Feng Kínaiak, a Xinjiang-i (Hszincsiangi) kutatóállomás fajtái. Az utóbbit csak Zha 343-nak írják, rendkívül nagy diója van. A képen 1 kg látható belőle.     Wepster 2 Mandzsúriai keresztezésből származó amerikai, oregoni dió. Nem elterjedt.  Westside Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.  WHES ld. TES.  Wigg Ausztráliában és Új-Zélandon termesztett fajta. Nagy diója némileg a Wilson’s Wonder diójára hasonlít. A dióbél aránya mindössze 37 %. Nagyméretű dióbele van.  Wilson’s Wonder Régi oldalrügyes diófajta. Új-Zéland-i, Ausztráliában is ültették, ezelőtt mintegy öt évvel hagytak fel vele. Nagy gömbkoronát fejleszt, későn fordul termőre. Korai kihajtású, virágzása fagyveszélyes. Korai érésidejű. Diója igen nagy, a bél aránya igen alacsony (30-40 %), mert a héj sokszor nem eléggé telt. A héj az alapi részen nem kellően zárt, ezért a bél sokszor fertőződik Xanthomonas-szal, nedves körülmények között. Gnomóniával szemben sem ellenálló. A farontó gombáknak sem áll ellen, sok termesztő panaszkodott a gyökérsérülés miatti fapusztulásra. A bél sokszor sötét színű. Magoncainak szelektálása útján igyekeznek kedvezőbb tulajdonságú diófajtákat előállítani Új-Zélandon.  Wunder von Monrepos Hollandiában (ott Wonder-nek írják) széles körben kultivált, német eredetű fajta, geisenheimi nemesítés eredménye. (A Weinsberg1 és a Nr. 26 leszármazottja.) Neve csodálatost jelent. Szabályos koronát nevel. Rendszeresen jól terem. Hím-előző virágzása van. Öntermékenyülő. Kései termésérésű. Igen jó minőségű termése van. Diója középnagy, kerekded-ovális, hosszúkás, világos, sima héjú, telt belű. A kellően szilárd dióhéj jellemzően tiszta, a burok 100 %-ban jól leválik. Dióbele belső válaszfal nélkül fejthető ki, jóízű. Minőségét hosszú ideig megőrzi. Piacképes. Betegség-ellenálló, egészséges fajta. Ültetvénybe is ajánlják.    Wushu Kínai dió.  Wussan Legalább 8 db jelenleg még nem elismert fajtajelölt fut ezen a néven, indiai kísérletekben szerepelnek.  Wybaleena Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.    Xerta 119 és 122 Spanyol diók.  Xi, Xiang, Xin És hasonló neveken legalább 15-féle kínai diófajta szerepel. Ha valamelyik nagyobb jelentőségre fog emelkedni, külön is meg fogom említeni. Hát, ezek között igazodjon el, aki nem kínai! Például négy-öt újabb fajta:  Xiangling A Shandong-i gyümölcstermesztési intézet diója. Oldalrügyessége 81 %-os. A dió 12,2 g, a dióbél 8 g átlagsúlyú. A bélkihozatal aránya 65 %. A dió héja 0,9 mm vastag, aránylag világos dióbele van. A dióbél olajtartalma 68 %, fehérjetartalma magas, 25,1 %. Nagy hibája, hogy a héjat sokszor rosszul fejleszti ki. Jó talajt igényel.   Xifu 1 90 %-ban oldalrügyes. Diója átlag 12,5 g-os, dióbele 6,6 g-os. A bélarány53 %. A héj 1,2 mm vastag, a dióbél színe nem a legvilágosabb.  Xilin 1 Oldalrügyes termése a csúcsrügyi termés 68 %-át éri el. A dió átlagsúlya 10 g, a dióbélé 5,6 g, tehát a bélarány 56 %-os. A dió héja 1,2 mm vastag, a dióbél színe viszonylag világos.  Xiluo 1 és 3 Kínai diók, a shaanxi kutatóállomás fajtái. A 3-as 2011-ben kapott elismerést. Késői érésű.   Xinzaofeng A Xinjiang-i (Hszincsiang) kutatóállomás fajtája. Annyira oldalrügyes, hogy ugyanannyi dió terem csúcsrügyből, mint oldalrügyből. Az átlagos diósúly 13,1 g, a dióbél átlag 6,7 g-os. A bélkihozatali arány 51 %. A dióhéj 1,2 mm vastag. A dióbél színe világos, de nem üti meg az extra világos mértéket.     Yalova 1 A Yalova-sorozat tagjai új török fajták, a yalovai kutatóintézet diói. A Yalova 1 erős, széles lombkoronával rendelekezik. Már április elején kihajt, ezért fagyveszélyes területre nem ajánlott. Nőelőző virágzású. Diói gyakran párosával teremnek. Szeptember közepén érik. Diói némileg ovális alakúak. Méretei: 4,4x3,5 cm. A dió héja közepesen vastag, kevéssé durva. Átlagos diósúlya 15,5 g. Könnyen fejthető. Átlagos bélaránya 46-48-49 %. Fehérjetartalma kiemelkedő, 20 % feletti. Törökország több régiójában is ajánlják telepítését. Nemcsak száraz, hanem friss diónak is alkalmas. Porzónak a Yalova 4, Kaplan és Sebin fajták jók.     Yalova 2 Hímelőző virágzású. Átlagos diósúlya 16,5 g. Átlagos bélaránya 46 %. Méretei: 5,2x3,9 cm.  Yalova 3 Középerős növekedésű. Koronája elágazó, széles. Nőelőző virágzású. Dióit kettes, hármas csoportokban hozza. Szeptember közepén érik. Méretei: 4,3x3,3 cm. Átlagos diósúlya 12-13 g. A dió ovális, vékonyhéjú. Átlagos bélaránya 53 %. A dióbél a héjból könnyen kifejthető. Olajtartalma 69 %. Magas, 21 %-os fehérjetartalmú. Különböző régiókban egyaránt telepíthető. Porzói: Yalova 1, Bilecik, Tokat 1.      Yalova 4 Sokat telepítenek ebből a fajtából Törökországban. Gyengébb növekedésű fajta. Korai virágzású, ezért a késői fagyoktól védett területekre ajánlott. Szeptember közepén érik. Dióit kettős-ötös fürtökben hozza, ezért átlagos diósúlya alacsony, 12,9 g. Méretei: 4,1x3,3 cm. A bél a héjat jól kitölti, jól törhető. Átlagos bélaránya 52-56 %. Olajtartalma 69 %. Porzói: Yalova 1, Kaplan 86.     Yarivsky (Jarivszki) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Megbízható hozamú dióként jellemzik. Koronája kicsi, kerek. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén érik. Diói nagyok. A dió héja vékony, könnyen törik. A belső válaszfalak vékonyak. A bélarány 50-53 %. A bél olajtartalma 68-70 %. A gombabetegségnek viszonylag ellenáll.  Yavuz-1 KR-2 néven említve  Yihe 1 2011-ben elismert kínai fajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája.  Yondong 6 és 24 Koreai diók. Yongdong-nak is írják.  Youngs B1 és Youngs B4 Kanadai, Ontario-i fajták, a Broadview magoncai közül szelektálva. A hideget csak mérsékelten tűrik, sok egyedük mutat visszafagyás miatt torz koronát. A dióbél nagyobb, édesebb, mint a Broadview-é. Bakteriózisra fogékonyak.  Yöntem 2 Régebbi török fajta.  Yuanfeng Kínai dió, a Shandong-i kutatóállomás fajtája.   Yunxing A kínai, jünnani erdészeti kutatóintézet legalább 3 gyümölcstermő dió fajtajelöltje fut ezen a néven. Még nem elismert fajták. Közös jellemzőjük a korai érési idő.    Z-59, Z-60, Z-61, Z-62 Szlovén fajtajelöltek, a ljubljanai egyetem jelöltjei. Származásukat tekintve szlovén tájszelekciók. Kései fakadásúak. Az 59-es erősen oldalrügyes, ezért termésmennyiségre kiemelkedik a többi közül. Magbele világos, ugyanúgy, mint a 60-asé is. A 60-as és a 62-es jellemzően kései, májusi kihajtású, a 61-es pedig április 25-30 közötti. Általában közepes bélminőségűek. Baktériumellenállóknak tekinthetők.              Za Mu Taj és Zha 343 Kínai diók. Jól törhetők. (ld. Wen 185)  Zarja Vosztoka (Kelet Hajnala) Oroszországi fajta a Kubáni alföldről. Bár diótermő, csak mint alanyfajtát említik.  Zatisenszkij Oroszországi fajta a Kaukázus vidékéről. Diója igen apró, 23-24 mm-es, dióbél-aránya igen magas, 64-65 %.  Zeiabadi vagy Zia-abadi Iráni árutermelő diófajta, mindkét néven írják.  Zhonghe 1, 2 és Zhonghe duanzhi Kínai fajták, a Zhengzhou-i (csengcsui) gyümölcstermesztési intézet diói, a Jangce alföldjéről.  Az 1-es 2004-ben került elismertségre. Igen korán, élőhelyén már júliustól(!) érik. Átlagos diósúlya 11,6 g, a bélarány 58 %. A dió vékony, 1,0 mm-es héjú. A szárazságot, sivárságot eltűri. Persze, dióbele a hőségben ilyen lesz:   A Zhonghe 2-es elismertsége ugyancsak 2004-es. Egy hónappal az 1-es után érik, élőhelyén augusztusban. Korai érésű diónak számít. Diója nagyobb, 16,7 g átlagsúlyú. A dióbél aránya 55,5 %. Héja ugyanúgy 1,0 mm vastag. Szintén szárazságtűrő fajta.   A harmadik fajta a sorozatból a Zhonghe duanzhi. Fája kisnövésű. Meleg éghajlatú élőhelyén szeptember közepén érik, átlagosan 83,7 %-ban oldalrügyből. Átlagos diósúlya 15,3 g, bélarány 63,8 %, héj vastagság 1,0 mm. Bár a fajtaleírás az előző kettőnél is említ oldalrügyességet, a három közül ez a jellemző oldalrügyes fajta. Ezt is szárazságtűrőként jellemzik.   Zhonglin 1 Újabb, oldalrügyes fajta, a Kínai Erdészeti Akadémia fajtája. Az oldalrügyesség mértéke a csúcsrügyön hozott termések 90 %-át is eléri. A dió méretei: 4,0 x 3,7 x 3,9 cm. A dió átlag 14 g súlyú, a dióbél pedig 7,5. A bélarányt 54 %-ban adták meg. A dióhéj 1,0 mm vastag, a dióbél színe igen világos. Fehérjetartalma magas, 22,2 %. A Rhizoctonia solani-ra érzékeny, csemeteelhalást okoz ennél a fajtánál.   Zhonglin 5 Ugyancsak az Erdészeti Akadémia fajtája. 1989-ben ismerték el. Ugyanolyan hosszú, de valamivel keskenyebb, mint az 1-es. Méretei: 4,0 x 3,6 x 3,8 cm. A dió átlagsúlya 13,3 g. A dióbél aránya 58 %. A dióhéj 1,0 mm vastag. Olajtartalma átlagos, 68 %, fehérjetartalma kiemelkedő, 25,1 %. Jó talajt igényel.   07-KOR-I Török diófajta. Csak egy tudományos kísérletben említik.  60-TU-1 lásd: Tokat 1.  Tisztelt diófajta-ismerő Kollégám, könyvem műfajából, az eiszagógéból adódóan a diófajták ismertetésének végén meg kell szerényen jegyeznem, hogy az itt leírt diófajták nem teljeskörűek. A FAO hasonló tárgyú összeállítása részletesebb.  Igaz, abban sok ország diófajtái (Egyesült Államok, Kína, India, stb.) nem szerepelnek.  És a szemléletünk is más. Ők katalogizálnak, én pedig megpróbáltam a fajtákat emberközelbe hozni. Hogy lássuk, a világ diói mennyire hasonlók vagy különbözők.
	A termesztett diófajták F   Fately 5 Újabb kanadai, Ontario-i fajta, az Egyesült Államokban is szaporítják.  Fejö (Dán ö-betűvel írandó). Lars Westergaard 2010-ben fellelt dán diófajtája. A fa bőtermő. Diói oly vékony héjúak, hogy kézzel törhetők. A dióbél kellemes, csemege-ízű.   Feltrina vagy Noce di Feltrino Olasz fajta, Belluno vidékének tájfajtája, Feltro városáról elnevezve. Észak-Olaszországba ajánlják telepíteni.   Feng Huei vagy inkább Fenghui Kínai diófajta, a Shandong-i gyümölcskutató intézet fajtája. Neve bőtermőt jelent. Oldalrügyes, 89 %-ban. A dió átlagsúlya 12,2 g, a bélé 7,0 g, a bélarány 57,7-62,5 %. A héj vastagsága 0,95 mm. A dióbél fehérjetartalma kiemelkedő, 25,1 %. Extra világos dióbél nyerhető ki diójából. Igényes a jó talaj iránt.   Fenzhou Kínai diófajta, helyesebben most elismerés alatt álló tájfajta, Fenyang város környékén, Sanhszi (Shanxi) tartományban.  Ferjean Francia diófajta, egy Grosvert nevű diónak és a Larának a keresztezéséből származik. 1982-ben került elismerésre. Nagy növekedésű. Jó talajt, öntözést igényel. Mivel oldalrügyön is terem, sövényművelésre alkalmas. Sövényben erős metszést igényel, mert növekedési erélye nagy. Korán termőre fordul, bőtermő. Tavaszi kihajtása késői, május közepén virágzik. Későn érik. Diója kissé megnyúlt. A dió mérete többségében nem haladja meg a 34 mm-t. Jól törhető. Átlagosan 46,5-46,8 % dióbél nyerhető ki. A dióbél jó minőségű. A Ferjean elsősorban minőségi dióbél termelésére való, a fajta még szép perspektíva előtt áll. Bakteriózisra kissé fogékony.  A Ferjean dióinak méreteloszlása: (Alul a méret látható mm-ben, oldalt pedig a százalékos eloszlás, 0-1-ig terjedően.)   Fernette Francia eredetű diófajta, egyben jó porzófajta a Chandler, a Fernor és a Lara számára. A Franquette és Lara keresztezése (H 94-11), 1978-ban került elismerésre. Törökországban is szaporítják, és kísérletek alanya. Közepes növekedésű, sövénynek metszhető fája van. Termőre fordulása gyors. Kései kihajtású, Franciaországban április végén-május elején virágzik. Hím- és nővirágai egy időben virágoznak. Oldalrügyön is terem, termőképessége jó, bár a Fernorét nem éri el. Angliai tapasztalat szerint viszont termőképessége kifejezetten alacsony.     Október második hetében érik. Diója gömbölyded, átlagosan 11,3 g-os, jó minőségű, más fajtájú diók közé keverve elmegy. Kimondottan vékony héjú, könnyen törhető, de néha nem fásodik kellően, és törékeny. A dióbél aránya 49 %, átlagos dióbél-súlya 5,5 g. A dióbél jó minőségű, világos, erezett. A fajtának kifejezett téli hidegigénye van. Porzófajtaként is számításba jön, jól porozza a Larát és a Chandlert. A fajta áruértékben felülmúlja a Franquette-et. Hátránya, hogy a gnomóniára meglehetősen fogékony, ugyanakkor baktérium-rezisztensnek mondják.     Fernor Francia fajta. Ugyanúgy, mint a Fernette, a Fernor is a Franquette és a Lara utóda (H 94-12). Bordeaux-i nemesítés, 1978-ban ismerték el. Fája középerős növekedési erélyű, közepes méretű, sudaras, felfelé törő koronaalakú. Oldalrügyön is terem. A sövényművelést tűri, jelenleg a Lara mellett Franciaországban leginkább a Fernort ajánlják sövényművelésre. Gyorsan termőre fordul, előbb, mint a Franquett. Jó termőképességű. Kései kihajtású, április utolsó harmadában fakad. A Franquette-tel egy időben hajt, a tavaszi fagyokat többségében elkerüli. A Fernette-hez hasonlóan azon ritka diófajták közé tartozik, amelyek egyidőben hozzák hím- és nővirágaikat. (Más leírás szerint nőelőző.) Termőképességét 4 t/ha-ban adják meg. Október első dekádjában érik.  Gyümölcse enyhén megnyúlt, hosszúkás ovális, elliptikus, eléggé domború, közepes-nagy, átlagosan 13 g-os. Diói 70 %-ban meghaladják a 32 mm-t. Héja rücskösebb, mint szülőfajtáié. A dió alapi nyílása jellemzően jól zárt, az almamoly-fertőzésnek ellenáll. Törhetősége leírásonként eltér, könnyű, illetve nehéz. A dióbél aránya 42-49 %, a diónkénti átlagos bélsúly 6,4 g. Bele kiemelkedően jó minőségű, igen világos színű, a héjból könnyen kinyerhető. (Vigyázat, más értékelés szerint nehezen!) Jóízű. Baktérium-ellenállónak is írják, és kissé érzékenynek is. Határozott téli hideg-igénye van, ha nem kapja meg, a vegetatív növekedése és a termőképessége romlik. Értékesebb, mint a Franquette. Termésbiztonsága, áruértéke a Laráénál is jobb. Perspektívikusan a francia diótermesztés meghatározó fajtája lehet. Jelenleg Angliában is a Fernort tekintik az ideális diófajtának.    Feradam, Ferbel, Ferouette, Fertignac További, még elterjesztés előtt álló új francia diófajták a Grenoble-i termőtájról. Az INRA kutatóintézet fajtái, a Chatte-i SENURA kutatóintézet is foglalkozik velük. Az első háromtól magasabb terméshozamokat várnak, a Fertignac pedig lehetséges porzófajtájuk, a Ronde de Montignac leváltására lehet alkalmas. Közülük az első kettő baktérium-érzékenynek mondható, az utóbbiak pedig kevéssé fogékonynak.  A Feradam szülői az Adams és a Chandler. Tavasszal 2-9 nappal a Lara előtt hajt ki. Szép, szemrevaló fája van. Alkata kitárulkozó. Növekedési erélye gyenge, nem éri el a Franquette-ét. Elágazásai sajátosak, az ágak elégazási szöge jellemzően nagy, sokszor derékszögű. Ágai ritkábbak, erősek, hosszúak. A diófajták közül gyakorlatilag az egyetlen, amelyet termőre fordulásig karózni kell, hogy kedvező alakját megőrizze, mert a központi tengely sérülése után alakja elromlik. Ugyanígy veszélyezteti az ágak letörése is. Termőképessége jó közepes. Érési ideje szinte azonos a Laráéval. Diói nagyméretűek, 90 %-uk 34-38 mm közé esik. A dióhéj megfelelően fásodott. A dióbelét könnyű kinyerni. Dióbél-aránya 46 %. Dióbele szép, világos, ritkábban sötét vagy szürke. Ízre átlagos minőségű. Baktérium-fertőzésre közepesen, gnomóniára erősen fogékony, úgy a levélzet, mint a termés.     A Ferbel a Chandler és a Lara keresztezéséből származik. A fajta értéke a Laráéval azonos, azzal az eltéréssel, hogy előbb hajt ki, és diói valamivel nagyobbak. Mivel melegigénye nagyobb, mint amit Franciaországban megkaphat, olasz, spanyol, argentin és chilei terjesztését tervezik. Növekedési erélye közepes, termőre fordulása megelőzi a Larát, Feradamot, Ferouette-t. Tavasszal 5-13 nappal a Lara előtt, a Chandlerrel egyidőben hajt ki, ezért fagyveszélyes. Fája tetszetős alakú. Ugyanúgy, mint a Lara, oldalrügyön is terem. (Nem tudom, igaz-e, de azt írják, tavaszi fagykár esetén az utólag kihajtó oldalrügyekből is terem.) Termőképessége közepes, valamivel felülmúlja a Franquette-t. Néhány nappal a Lara után érik. Diói nagyméretűek, kétharmaduk-háromnegyedük 34 mm feletti. A dió alakja tetszetős, héja sima. A dióhéj kellően fásodott. A bélarány 46-47 %. Dióbele szőkésbarna, ízletes, jó minőségű. Baktérium-ellenállósága gyenge-közepes, a gnomóniának jól ellenáll. (Másik leírás szerint mindkét betegségre közepesen fogékony.)  A Ferouette a Franquette és a Howard keresztezéséből származik. Fája jó tartású, gyengén vagy közepesen elágazó, ágai meglehetősen hosszúak. Alkata nyílt, vagy félig feltörekvő. Erősebb növekedésű, mint a Franquette. Termőre fordulása korai. Tavaszi kihajtása 3-10 nappal előzi meg a Larát. Terméshozása csúcsrügyes. Termőképessége közepes-jó, felülmúlja a Franquette-ét. Valamivel a Lara után érik. Diói alakra a Fanquette-re hasonlítanak, valamivel kerekebbek. Domborúak, mint a Fernor. Méretesek, 65 %-uk 36-38 mm-es, 74 %-uk 34 mm feletti. A dió héja közepes vagy vékony, varrata határozott. Diói jól törhetők. A dióbél aránya 45-50 %. A dióbél szőke színű, közepesen vagy kifejezetten ízletes. Baktériumra, gombára gyengén-közepesen fogékony.  A Fertignac a Ronde de Montignac és a Chandler leszármazottja. Nagy termetű, szép fája van, de kevésbé termékeny. Sok oldal-elágazást hoz, fája kisebb, mint a Ronde de Montignac-é. Mivel porzófajtának szánják, megemlítendő, hogy sok virágport termel, közel a Ronde de Montignac-kal egyidőben, de azokat rövid idő alatt bocsátja ki. Hím- és nővirágzása egyaránt mintegy 10 nappal esik a Fernette virágzása után, 1-8 nappal a Franquette virágzása után. Szeptember végén érik, a Lara és a Franquette között. Többet terem, mint a Ronde de Montignac, és diói is szebbek. Diótörése, válogatása könnyű, kényelmes. A dióbél világos.    Fertile Más néven Praeparturiens. Neve bőtermőt jelent. Réges-régi francia fajta, 1830 óta termesztik. Később eltűnt, majd 1938-ban újból fellelték. Már három éves korában terem. Valóban bőtermő. Különlegessége, hogy egy burok két-három diót is tartalmazhat. A diók mérete közepes, héjuk sima, kemény. A dióhéj kívül világos, belülről sötét. A dióbél telt, hártyája világossárga, minősége kiváló.  Fertődi E-1 Eszterházy 1 néven ismertetve.  Fey Kisebb jelentőségű francia fajta a Grenoble-i termőtájról. Ugyanúgy, mint az Oswald és a Lanfrey, szintén Léon Treye nemesítése. Fő hátránya a betegség-érzékenység és az alacsony termőképesség. Nem szaporítják.  FFA-11 (Futásfalvi 11) Erdélyi fajtajelölt, az algyógyi kutatóállomásról. Alacsony termetű, 6 m-es fa. A koronaátmérő 8,5 m, törzskörmérete 1 m. Közepes fakadási idejű, hímelőző virágzású. A bél aránya 55,2 %.  Fickes Az Egyesült Államok északi részén ismert, kisebb jelentőségű diófajta. A téli hideget jól bírja, rendszeresen terem. Diója kicsi-közepes. Dióbele fehér, igen édes. Jó pollenadó.  Figeac Elfelejtett, régi francia dió, valószínűleg Grenoble-i.  Finkenwerder Északnémet tájfajta Hamburg közeléből. Más értéke nincs, csak az, hogy a diótermő terület északi határát jelzi jelenlétével.  Ford Régi amerikai fajta, az Államok északkeleti részéből. Vékonyhéjú, jól törhető.   Forde A legújabb kaliforniai diófajták egyike, 1995-ös keresztezés, 2001-ben szelektálták, 2004-ben ismertették először. Nevét Harold Forde diónemesítőről, Eugene Serr kívülálló, amatőr munkatársáról kapta, aki 1948-1978 között önzetlenül harminc éven át vett részt a diónemesítő munkában. A fajta a Chico leszármazottja. Közepesen erős növekedésű fája van, korán termőre forduló, már fiatalon jól terem. Kihajtása korai, öt nappal a Chandler előtt hajt ki. 10 nappal a Chandler előtt virágzik. Virágzása nőelőző. Jól termő, 100 %-ban oldalrügyes, vagyis az oldalrügyes termések aránya megegyezik a csúcsrügyi termésekkel. Évente rendszeresen jól terem. Középérésű. A diótermés alakja a Chandlerre emlékeztet, ovális, kerek, a varrat jól zárt. A dió héja erős, közepesen barázdált. Színe, mérete megfelelő. Béltartalma 53-54 %,a dióbél nagy, telt, világos, átlagsúlya 8,6-9 g. Bakteriózisra kevéssé fogékony. Lehetséges porzói a Serr, Vina, Payne és Sexton.  A Forde leszármazása:   Frahm Újzélandi diófajta.  Franquette Francia, Grenoble-i fajta, talán a legszélesebb körben elterjedt diófajta a világon. Nicoud-Franquet szelektálta 1784-ben, Grenoble környékén, Notre-dame de l’Osier-ban. Angliában, Törökországban, Kaliforniában és Új-Zélandon is termesztik, Olaszországban kísérleteznek vele, Argentinában honosításával próbálkoznak. Előfordul Szlovéniában is. Ausztráliában az 1980-as évek végéig a vezető diófajta volt. Kaliforniába az 1870-es években került, Felix Gillet jóvoltából. Baltet Károly, 19. századi diószakértő így írt róla 1885-ben: "Meglehetősen nagy, hosszúdad, egy kissé hegyezett, magja telt, fája igen erőteljes, későn hajt, nagyon termékeny, kiválólag asztali csemegének nagyon alkalmas."  Fája nagyra nő, erős. Téli hidegigénye 700 óra.  Koronaszerkezete kedvező, kevés beavatkozást igényel. Termőre fordulását az egyik leírás gyorsnak, a másik lassúnak adja meg. Csúcsrügyön termő fajta, a termés csoportossága nem jellemző, 1-2 diót terem. Termőképességét 10 év átlagában 1700 kg/ha-ban adták meg, de évenként a beporzástól függően keveset teremhet, mert későn hajt ki és virágzik,  a legkésőbbi virágzású a Franciaországban, de a Kaliforniában termesztett diók közül is, így a beporzás nem mindig biztosítható, különösen, hogy nőelőző virágzású, tehát nővirágai olyan későn nyílnak, amikor már kevés a pollenadó barka. Viszont a kései fagyot biztonsággal elkerüli Franciaországban is, Kaliforniában is. Termőképessége közepes. Franciaországban október 10-20. között érik. Gyümölcse - úgy mondják - attraktív, bár ennek a jelzőnek az átlagos 33 mm-es átmérő ellentmond, inkább átlagosnak mondható.  Sőt, Kaliforniai adatok szerint átmérője 30,5-31,3 mm. Átlagos diósúlya 10,75 g, Kaliforniában 19 g-ot mértek. Kiváló minőségű. Diója hosszúkás, hegyes, ráncos, vékony héjú, mégis szilárd, jól zárt. Dióbele telt, könnyű kinyerni. Íze kétségtelenül kiváló. A törési kihozatal egyik leírás szerint 31, másik szerint 45-48 %. 4,8 g dióbélre lehet számítani egy dióból.  Friss dióként ugyanúgy fogyasztják, mint szárított dióbélként. Porzó fajtának Franciaországban a Meylannaise-t, vagy a Ronde de Montignac-ot igényli, Új-Zélandon a Mayrick-kel, vagy a Rex-szel porozzák be, Angliában pedig a Buccaneer-rel, bár Angliában öntermékenyülőnek mondják. Betegségekre érzékeny. A Kaliforniában termesztett fajták közül a leginkább baktérium-fogékony. Külön értéke, hogy faanyag-termelés szempontjából is értékes, törzse jó minőségű. A Grenoble-i termőtájon a diótermés közel 80 %-át adja, délnyugaton pedig 65 %-át.            Az eredeti Franquette-nek nem volt sikere Kaliforniában. Főleg az oldalrügyesség hiánya, és az ebből adódó alacsony terméshozam a hibája. Ezenkívül későn fordul termőre, diója kisméretű, a bélarány alacsony. Változataiban él csak tovább, vagyis ivaros úton létrejött utódaiban.  Kaliforniában három változatát termesztik (Graves, Moyer és Scharsch Franquette), az eredeti fajtával együtt ezeket génbankban is őrzik. Ez a három változat hasonlóan ahhoz a 12-höz, amelyeket az eredeti Franquette továbbszaporításából Arthur Davey és Gene Serr 1944-ben Wolfskillben nevelt fel, a Franquette ivaros utódai. De meg kell mondani, ezek egyike se érte el az eredeti Franquette értékeit. Hasonló továbbszaporítással tíz évvel később újra próbálkoztak, akkor újabb 17 változatát vizsgálták be. A Scharsch Franquette nevét tulajdonosáról kapta. Ez is kései virágzású, kései szüretű. Dióhéja közepesen vastag, de jól zárt. A bél jól telt, világos színű. A Moyer Farnquette-et William Stuke hozta Kaliforniába, Oregonból. Értéke a kései pollenszórás. A Graves Franquette egy diótermesztő véletlen magonca. Mind hasonlítanak az eredeti Franquette-re.  Fiatal Franquette fa egy hazai dióskertben:   Ma már múlt, de az 1900-as évek elején az Egyesült Államok északkeleti részén is megpróbálkoztak termesztésével.   Frederick Jelentéktelen kaliforniai diófajta.  Freng Hvei Kínai diófajta.  Freni 1 és 2 Jelentéktelen olasz diók.  Freshford Gem Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája. Öntermékeny. Alternáló terméshozás jellemző rá, kétévenként terem jól. Gombabetegségekkel szemben ellenálló.
	Melléklet: Kaliforniai fajtajelöltek leírása 90-027-21 (Tulare x Sinensis #5) (selected 1998): We are interested in this selection for its apparentresistance to boron. Yield is very good and this could be used as an early in-shell producer. It is aprotandrous, upright, vigorous tree that leafs out and harvests close to Payne. The shells are strong,well sealed, and shaped like Vina. Nuts yield only 48% kernel and kernels average 7.0 g. Kernelcolor has been mostly light but not excellent. Blight has been severe on unsprayed trees in wet yearsbut little blight has been observed in sprayed blocks even though it leafs early. Nuts tend to have awhite interior lining on the shell, sometimes don’t fill well at the blossom end, and have packingtissue with a rather woody center. Tree is upright and branchy with a dense canopy and is likelyeasy to train. Kernel weight and percent are concerns but this selection continues to produceexcellent yields. Possible discard. 2003 (Trials: Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Scheuring)  90-027-23 (Tulare x Sinensis #5) (selected 1998): This short-season sibling of the previous selectionleafs out close to Chandler but harvests about two weeks earlier. It exhibits good shell strength andkernel color. Kernels average 7.6 g and nuts average 52% kernel. Nuts are Vina shaped and have astriped appearance. This is a vigorous, thrifty tree that consistently harvests about a week afterPayne with good yield. (Trials: Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Carriere)  91-077-6 (Howard x 85-008) (selected 2000): This protandrous tree harvests close to Payne time butleafs about a week later than Payne. Yield has frequently been huge on this precocious selection.The large 8.9 g kernels have shown consistently excellent color with easy removal of halves. Thelarge, round, smooth-shelled nuts average 56% kernel but shell strength and seal may proveinsufficient and it often shows problems with incomplete shells although this was not seen this year.Not for in-shell use and shows boron sensitivity, but could be an early cracking selection if shellstrength is adequate. (Trials: Conant, Sierra Gold, Scheuring, Bonturi, Deardorff)  91-077-40 (Howard x 85-008) (selected 2001): This is a rather small tree characterized by precocity,excellent yield, protogynous bearing habit, and large kernels averaging 8.2 g. Color continues toshow a pattern of excellence at Davis but not at other locations. Nuts are well sealed with 51%kernel and strong shells. Harvest averages a week before Chandler and yields have beenconsistently huge. The large yields can stall growth. This selection may be of interest under powerlines or in hedgerows.  *91-090-41 (87-009 x Chandler) (selected 1999): This early to mid-season harvesting selection isnotable for its light color relative to other selections in locations with generally poor color. It has anattractive shell appearance and growth appears to be upright. The nuts have thin shells and average59% kernel. Seals and strength are not adequate for in-shell use. Yields have consistently been verystrong, and color of the 8.0 g kernels has been mostly light to extra-light with easy recovery ofhalves. Harvest is about two weeks before Chandler and blight has been low. Grower comments andDiamond data suggest consideration for release but shells and seals are rather in many cases andremain a concern. (Trials: Deseret, Stuke, Conant, Sierra Gold, Deardorff,)  92-070-12 (Soleze x Chandler) (selected 1999): Attributes of this selection include excellent kernelcolor, easy removal of halves, excellent shell appearance, 7.3 g kernels, and 54% kernel yield. Thisharvests a little earlier than Chandler and blight incidence has been low. Shells are very smoothtextured and light colored but seals and shell strength are rather weak. Great nut appearance andvery high value scores from Diamond crackout in multiple years and locations. Nut size is largerand more consistent than Chandler with less variability, a greater percent kernel, and fewer smallnuts. Possible discard 2003. (Trials: Deseret, Stuke, Conant, Deardorff, Crane Jr.)  93-026-6 (Chandler x Sinensis #5) (selected 2001): Good yield with harvest averaging abouta week after Payne or two weeks before Chandler. This protogynous selection has largeHartley-shaped nuts with solid shells and seals that yield 50 % kernel. The large 8.7 gkernels have had mostly light to extra light color. Stem end holes should be watched buthave been mostly acceptable. Although rather Hartley-shaped and large, the shells can beirregular and are probably not be consistent enough in appearance for in-shell use. Veins andtip shrivel are consistent defects. (Trials: Driver, Deseret, Stuke, Crain, Conant, Noreen,Sierra Gold, Scheuring)  93-028-20 (Chandler x PI 159568) (selected 2001): Tulare timing with large, oval, very attractivenuts. This selection leafs a few days before Chandler but harvests about two weeks earlier and hashad little blight. The smooth, attractive, solid shells have good seals and 55% kernel. The veryplump, Sunland-shaped kernels average 8.7 g and color is excellent. Yield has been very good thelast two years but was weak as a younger tree and needs to be watched further. (Trials: Conant,Sierra Gold, Spanfelner)  94-019-29 (Vina x 67-013) (selected 2001): This tree was selected for its great yield, harvest2 weeks before Chandler, and shell traits suitable for in-shell use. Kernel color has beenexcellent but shells have been dark in some cases. This tree has shown severe blightsusceptibility when not sprayed but has been blight free in selection blocks. Tree is uprightand vigorous. Nuts average 53% kernel and average kernel size is 8.0 g. (Trials: Noreen)  94-019-45 (Vina x 67-013) (selected 2001): A large, vigorous, branchy, and heavy croppingselection with moderate blight susceptibility and 8.0 g kernels. Leafing date is similar toChandler but it harvests early to mid-season with nut traits suitable for in-shell use. Nutsyield 53% kernel. Color has been good but shrivel is a concern some years and harvest datemay be spread out. (Trials: Conant)  94-019-85 (Vina x 67-013) (selected 2001): This selection could serve as an early Hartley with aharvest date similar to Payne and a Hartley-shaped nut. Kernel color has been good at Davis butshows problems at KAC and Chico. The shell remains thin and a bit rough but has relatively goodstrength, resembling Serr in this regard. Yield has been good, nuts contain 60% kernel with easyhalves, and kernels average 8.4 g. Consider for release as an early variety. Watch the yieldconsistency. Also the leaves don’t abscise normally in some years. Continue to watch. (Trials:Bonturi)  94-020-5 (Vina x PI159568) (selected 2001): This was selected as a good yielding early inshellwith excellent color. It averages 7.9 g kernels and has great shell strength. It harvestswithin a week of Payne and averages 51% kernel. The tree is large and vigorous. Watch forspreading or sweepy growth habit, consistency of yield, and stem end opening. (Trials: Stolp,Conant, Sierra Gold)  94-020-28 (Vina x PI159568) (selected 2005): This protandrous potential in-shell selection hasPayne-time harvest date with good yield. The nuts contain 54% kernel and have a smooth, attractiveshell that yields easy halves. The very plump kernels average 8.3 g with mostly good color but it hasalso had some bad years. Trees in selection blocks are still young. Watch for blanks and degree oflateral bearing  94-020-35 (Vina x PI159568) (selected 2001): This early in-shell selection harvests within aweek of Payne with moderate blight and good yield. Shells are very solid and have excellentstrength for in-shell use but are pointed and have a rough inner surface, which along withexcellent fill, may impede halves. Kernels average 8.1 g but kernel color has not beenconsistently light. Nuts are long and oval like Sunland and the thick shell accounts for nutsaveraging only 49% kernel. Tree appears to have a spreading weepy or willowy growthhabit. (Trials: Stolp, Moore, Conant, Sierra Gold)  95-007-13 (77-012 x Serr) (selected 2001): This Serr seedling harvests close to Payne, hasgood yield and a solid, attractive shell but has not had good color the last several years. Theamount of shrivel and strength of seals need to be watched further. Nuts yield 53% kerneland kernels average 8.3 g. New foliage has been noted to have a wilting appearance in latesummer at some locations and it showed considerable mold at one location this year.Continue to evaluate it in selection blocks and grower trials. (Trials: Stuke, Conant,Scheuring)  *95-011-14 (67-013 x Chico) (selected 2001): This protogynous selection harvests with, or before,Payne and is characterized by great yield, excellent shell color and appearance, and mostlyChandler-like extra light kernels averaging 7.7 g. It may have sufficient shell strength for in-shelluse but strength and seals should be watched and nut size is not large. Nuts yield 57% kernel withvery easy removal of halves. Kernel quality and harvest date are excellent. This selection has shownsome summer heat damage to the foliage and some summer nut drop. Watch for susceptibility toblight and summer heat stressed black nuts. (Trials: Sierra Gold, Scheuring, Conant, Moore, Bonturi,Spanfelner)  95-011-15 (67-013 x Chico) (selected 2001): Another selection with very good yield andkernel color, this tree has a solid shell and seal suitable for in-shell use but doesn’t have theshell appearance of its above sibling. The harvest date is about a week before Chandler andnuts average 52% kernel. Nuts are sometimes not well-filled and can have a thick leatherypacking tissue. Kernels are not plump and average 7.4 g. but color has been mostly light toextra light. Blight is a serious concern when unsprayed. (Trial: Sierra Gold)  95-011-16 (67-013 x Chico) (selected 2003): This protandrous early in-shell selection harvestsabout a week after Payne and has large, light colored kernels that average 8.2 g. Nuts have verysolid, attractive, oval shells that give 55% kernel. It has a tendency to tip shrivel. Yield is mostlygood but watch the variation. (Trials: Scheuring)  95-011-22 (67-013 x Chico) (selected 2001): A high yielding selection with mostly light toextra light kernels and a mid-season harvest date. Nuts have 54% kernel with shell and sealstrength suitable for in-shell use. Nut size is a concern. Kernels average 7.1 g but havedeclined noticeably as trees have aged. (Trials: Conant)  95-013-6 (Vina x Howard) (selected 2003): This tree was selected for its harvest date nearPayne time, excellent kernel color, easy halves, and very solid shell suitable for in-shell use.It is a large vigorous tree. Kernels average 7.8 g in selection blocks but nuts average only49% kernel. Hulls are thick so the nuts look bigger on the tree than they really are. Probablediscard 2004.  95-013-12 (Vina x Howard) (selected 2003): Selected as an early in-shell possibility, thistree produces good yield close to Payne harvest time. The large, attractive nuts have arounded Vina or Hartley shape and a very solid shell and yield halves easily but average only47% kernel. Large, light kernels average 8.4 g. Consider as a lateral bearing, earlierharvesting Hartley replacement.  95-018-23 (Tulare x Chandler) (selected 2003): Excellent yield of mostly extra light kernelsand harvests about a week after Payne. This is a short season selection that leafs afterChandler and has low blight. Shells are thin and have inadequate strength for in-shell use.Nuts yield 52% kernel and easy halves but fill is poor and kernels average only 7.0 g.(Trials: Scheuring, Carriere)  95-026-16 (Lara x Chico) (selected 2003): This protogynous selection harvests with Payne or earlierand has very good kernel color and little blight. Nuts yield 51% kernel and have solid shells andseals. Nuts have averaged only 7.2 g. Nut size and consistency of yield are concerns with thisselection. Continue to watch in the selection blocks where nuts on young, less crowded trees areaveraging 8.3g.  95-026-22 (Lara x Chico) (selected 2001): This protandrous tree harvests mid-season with a verystrong shell and seal and good nut size. Kernels average 8.8 g and nuts yield 48% kernel. Kernelshave generally been large, shiny, and light. Blight incidence has remained very low. The roughtextured shells are very solid and can have inner roughness as well. If nuts are too well filled,kernels can be a bit difficult to remove in halves. This tree continues to have good nut size andyield. (Trials: Conant, Scheuring, Sierra Gold, Carriere, Taylor, Stuke)  96-013-13 (Howard x Chico) (selected 2003): This protogynous tree was selected for itsexcellent yield, light kernel color, good shell appearance, and mid-season harvest. It hadbetter yield than Tulare trees around it as a seedling, an equivalent harvest date, and bettercolor. The light colored, smooth, attractive shells have been solid and adequate for in-shelluse most years. Nuts give 54% kernel but kernels average only 6.7 g and are not large onyoung trees in a selection block.  97-003-11 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2004): Selected for its mid-season harvest,strong yield, Chandler leafing date, and large, plump, light colored kernels averaging 9.4 g. Thelarge well-filled nuts yield 57% kernel. Shells are rough and seals should be watched.  97-003-23 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This is has a mid-season harvest.Nuts have a very attractive smooth and light colored shell and give 52% kernel. Kernels haveexcellent color and easy removal but have averaged only 7.2 g. Just beginning to bear in selectionblock.  97-003-40 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This is a protogynous mid-seasonselection with good yield. Nuts have a very solid strong shell and seal resulting in only 48% kernel.Color of the 7.4 g kernels has been good.  97-003-46 (Tulare x Mixed Chinese – Phase II) (selected 2005): This selection harvest very early,approximately with Payne and has large plump 8.6 g kernels with good color and easy removal.Shell strength and seal are probably not good enough or in-shell use. Nuts average 58% kernel.
	Melléklet: Svájci megjelölt diófák mint leendő diófajták Mivel folyamatban lévő, amúgy is csak svájci, helyi jelentőségű munkáról van szó, arra kérem németül nem tudó Kollégámat, szótárból, vagy a Google-fordítóból tájékozódjon, ha valamelyik dió érdekli. És keresse meg a projekt-menedzsert, Ralph Bachmann urat Rosenbergben.  ALTBÜRON    ALTDORF    AMBICKA    AU    BABENTHAL    BAD RAGAZ    BENKEN    BONDO    CASTASEGNA    DINHARD    HäGGLINGEN    KAPPELER     SCHWAMENDINGEN    STAMMHEIM    TRIMMIS    WOHLEN    ZIEGELBRÜCKE

	A TÖBBI JUGLANS-DIÓ TERMESZTÉSE
	A TÖBBI JUGLANS-DIÓ TERMESZTÉSE  Vázlat:  Általában a Juglans-diók termesztéséről  Japán dió  Szívdió  Vajdió  Mandzsúriai dió    Általában a Juglans-diók termesztéséről Tisztelt diótermesztő Kollégám, tudunk diót termeszteni!  Megtanultuk a mi saját, közönséges diónkon, és már ültettünk feketediót és pekándiót is. Szép eredményeket értünk el mindegyikben.  Szakemberek vagyunk! Legyünk büszkék, ezt nem mindenki mondhatja el magáról.  Most már, gyakorlati tudásunk birtokában, hályogkovács módjára nyugodtan belevághatunk a többi dióféle fa termesztésébe is.  Ebben a fejezetben a mi diónk testvéreit, a Juglans-diókat szaporítjuk, a következőben pedig a hikoridiókat.  Miért? Diójukért. És a dióféle fák szépségéért. Díszfának is nevelhetjük, ha nincs ültetvénynek való földünk.  Az erdőművelés, a faanyag megtermelése más műfaj. Később talán azzal is megpróbálkozunk.  Összevonhatjuk a dióféle fák termesztésének ismereteit? Ó, hogyne. Láttuk, a közönséges és a feketedió termesztése se tér el lényegesen, pedig kontinensnyi távolságban szocializálódtak az emberhez. Azonos a szaporításuk, a nevelésük, a szüretük, sőt, az utólagos munkák is. A világon máshol se tesznek lényegi különbséget az egyes diófajok termesztéstechnológiájában.  Juglans-diók egy svájci amatőrnél:   Magvetés céljára minden diófélét rétegezni, vermelni kell a tél folyamán. Tavasszal vetjük faiskolába vagy végleges helyükre. A kelési arány nem mindig magas. A csemetéket az első évben gondosan ápolni, kapálni, öntözni, kötözni, permetezni kell. És a második évben is, rendszerint átültetve.  Közös eleme a diófélék termesztésének, hogy eredményes diótermesztés csak kipróbált, bevizsgált fajtáktól várható. Olyanoktól, amelyek alkalmazkodtak a helyi klímához, mert a dióféléknek nincsenek világfajtái, a dióféle fák kötődnek termőhelyükhöz. Ezért oltással, szemzéssel vagy korszerűbb vegetatív szaporítással kell nevelni a diócsemetéket.  A dióféle csemeték oltására tucatnyi módszert dolgoztak ki hozzáértő kertészek. A módszerek többségében a gyenge, alacsony százalékú eredés szokott probléma lenni. Elterjedt kertészeti gyakorlat, szinte az egész világon, hogy a Juglans nemzetségen belül gyakorlatilag bármelyik fajra mint alanyra más fajú Juglans diót oltanak. A képek is ezt mutatják. Csak annyit tudni, hogy északamerikai - valószínűleg mexikói - képek, és az alanyra a "vad dió" kifejezést alkalmazták. De a nemes dió faja sincs azonosítva.     A dióféle fák többségükben nagy alapterületet foglalnak el. Individuális egyedek, többségük nem szereti a sűrű, erdei körülményeket. Ezért vagy eleve nagy távolságban kell ültetnünk őket egymástól, vagy időközben kell ritkítanunk, ha túl sűrűnek találjuk.  A dióféle fák térállására nincs elfogadott irányszám. Próbálkozni kell. A szakirodalomban előforduló legnagyobb ajánlott térállás 15x15 m. És a legkisebb? Nevetségesen kis távolságokat is írnak szakértők.  A csemeték kiültetése végleges helyükre teljesen azonos minden diófaj esetében. Mélyrétegű, jó vízgazdálkodású talajokat szeretnek, egyébként nem túl válogatósak. Az ültetés előtti talajelőkészítés változatos lehet, a gödörfúrástól a teljes talajforgatásig.  A csemeték első éveiben a gyorsan növő, de szélkárra, letörésre hajlamos csemetéket kötözni ajánlatos. Az első néhány évben, amíg kérgük puha, a nyulak, őzek, stb. ellen törzsvédővel kell védekezni.  Jól alkalmazhatók más diófajok termesztése során is a feketedió esetében Kentuckyban ajánlott egyszerű tápanyagpótlási mértékek. Nem ismétlem.  Végig, a fák felnevelése során a talajfelszínt rendszeresen gyomtalanítani kell, ajánlatos az öntözés és a tápanyagpótlás, főleg a nitrogénpótlás.  A diófák metszhetők, bár tavasszal igen erősen nedvedzenek. A kívánt faalakot metszéssel kell elérni.  Az idegenbeporzás követelménye sok esetben fennáll, de ez annyira a helyi körülményektől függ, hogy arra hiába is várnánk tanácsot bárkitől is. Ha valakinek van ilyen irányú tapasztalata, az mindenképpen csak helyiérdekű tapasztalat.  Amikor a fák megnőttek, már maguk is besegítenek a gyomtalanításba, többségük gyomirtó hatású vegyszert bocsát ki. Amikor megnőttek, már csak azt kell kivárni, hogy mikor teremnek. Ha teremnek, külön gond a szüret.  A diófajokon belül az egyes szelektált, keresztezett diófajták sokszor annyira eltérnek egymástól - nem küllemükben, hanem tulajdonságaikban, - mintha nem is ugyanarról a diófajról lenne szó.  A diófajok közötti hibridek nagyszámúak, és állandóan jelennek meg újabbak is.  Hát, ezek a diótermesztés közös jellemzői, az egyes diófajok specifikumait külön említem. Természetesen, csak a mérsékelt övi diókat sorolom fel, a japán diót, a szívdiót és a vajdiót. Szubtrópusi, sivatagi és trópusi diófélékkel itthon kár kísérleteznünk.    Japán dió Japánban diójáért termesztik. Mi is megpróbálkozhatunk vele. A miénknél hidegebb éghajlaton is megél.  A japán dió jól szaporítható magról is, oltványként is. Ha szaporítani akarjuk, érett dióját egyedi edénybe ültessük, és télen - az egerektől, madaraktól, mókusoktól megvédve - tartsuk hideg, nedves helyen. Kora tavasszal csírázik, és a nyár elején kiültethető, olyan korán, amikor csak lehetséges. A csemetét az első-második télen védjük a hidegtől, és karózzuk is.  Az átültetést fiatalon jól bírja - írják. De máshol azt olvasni, hogy mély karógyökerének bolygatását nem bírja.  Talaj iránt nem igényes, a homokos, a középkötött és az agyagos talajok egyaránt megfelelnek számára. A talaj eltérő kémhatását is jól tolerálja, bár a lúgos talajokat kedveli. Fontos viszont számára, hogy a talaj mélyrétegű, nedves legyen, de a víz ne álljon meg rajta.  Árnyékban nem nő, napos helyet igényel, és a széltől is óvni kell. A téli hideget jól bírja, de tavaszi hajtásait a késői fagyok veszélyeztethetik. Akár már -1 vagy -2 C°-on is, de ha friss hajtásai teljesen le is fagynak, alvórügyekről újrahajt. Ekkor már csak termés nélküli hajtásokat hoz.  Metszeni nyár végén és koraősszel szokták, valamint a nyugalmi ideje alatt, mert erősen nedvedzik, és a nedvveszteség miatt a fa legyengülhet.  Diótermését 3-4 éves korától kezdi hozni. Virágzási hajlandósága nagyrészt az előző év időjárásától függ.     Rovarkártevői nem szoktak elhatalmasodni.   Európában is van diótermő állománya, Franciaországban, Périgordban. Ottani tapasztalat szerint terméshozama elsősorban a tavaszi időjárástól függ, mert korán hajt ki, elfagyhat. Dióbele kínai kereskedőktől bármikor beszerezhető.   Igen dekoratív fa, ezért díszfaként Európában (Finnország, Punkaharju) és Amerikában (Kanada, Ontario) jelenleg is ültetik. Európába 1860 körül hozták be, ha információim helyesek, japán diót 1866-ban ültetett először Franciaországban Siebold holland botanikus, akinek tiszteletére később a faj tudományos nevét is sieboldiana-nak nevezték.  Értéke a japán diónak, hogy városi környezetben szűri, tisztítja a benzingőzös levegőt, sőt, acetiléngáz-megkötő tulajdonságát is leírták. Légtisztító tulajdonsága kiemelkedik a fafélék közül.  Ha díszfaként ültetjük, magányosan vagy kisebb csoportban, illetve útmenti fasorként egyaránt ültethetjük. Díszfakénti felhasználása szempontjából is előnyös, hogy kevés rovar károsítja, védekezni nem kell ellenük.  A Juglans-diók közül a japán dió tűri legjobban a téli hideget. Hidegtűrését kihasználva főleg északi vidékeken ültetik díszfaként, például Moszkvában és környékén. Nagybritanniában mindenhol megél.  Egy japán dió mint díszfa, és ugyanaz Finnországban:     A szép fákat Újzélandon is szeretik. Egy újzélandi díszfa-példánya a japán diónak:   Itt pedig egy díszkert lakója, ugyancsak Újzélandon. Figyeljük meg a fa körül a kövek elrendezését: Hagyományos maori stílus.   Levelét, termését számos rovarfaj károsíthatja. Gombabetegségeit ugyanúgy sorolni lehet, mint a többi termesztett diófajét. Egy taplógombás japándió-törzs:     Szívdió A szívdió termesztési jellemzői túlnyomórészt azonosak az alapfajéval, a japán diónál imént leírtak a szívdióra is érvényesek.  Élőhely-igénye is azonos, északi vidékeken, az USA-ban, valamint Kanada Ontario és Brit Kolumbia tartományában propagálják termesztését. Elsősorban faanyagnak, de potenciális dióterméséért is.  A fák alacsony koronájúak, mintegy 15 m magasak, kevés ággal. Terebélyesek, a korona szélessége 20-30 m is lehet, telepítve 10 vagy 12 m-re ültetik egymástól.  Közönséges dióval keresztezve hibridjei már nem sima, hanem tüskés diót teremnek.  A változat jól keresztezhető vajdióval, feketedióval, de inkább mandzsúriai dióval, így értékesebb típusok alakíthatók ki. Fagytűrése így is jó, továbbá ellenáll legalább 3 gombabetegségnek és az ágelhalásnak.  Hektárankénti diótermése 1 tonnányi lehet, ami kb. 300 kg dióbélnek felel meg. A fák egy része már korán, a harmadik-ötödik évben teremni kezd.  Tisztelt diótermesztő Kollégám, foglalkoznunk kellene a szívdió hazai termeszthetőségével. Ezt idehaza még nem kutatta senki. De Európában már itt van a szívdió, és megint lemaradunk egy üzleti lehetőségről.   Ha a termelését fontolgatjuk, az alábbiakat tartsuk szem előtt!  Széltől és fagyveszélytől lehetőleg védett helyet válasszunk. (A téli fagyot tűri, csak a tavaszit nem.) Tehát olyan helyet, ahol nem áll meg a fagyos levegő.  Ami a szelet illeti, Nagybritanniában, Cornwallban azt tapasztalták, hogy szeles termőhelyen a fiatal szívdió-ültetvény fejlődése igen lelassult, csak a nyolcadik évtől kezdtek a fák virágozni.  A talaj akár homokos, akár vályog-, vagy agyagtalaj, nyirkos legyen, magas talajvízszintű, vízzáró altalajjal vagy kőzettel. Ha ez a feltétel nincs meg természetesen, öntözni kell.  A felső talajszint ugyanakkor kellően humuszos és levegőzött legyen, a talaj műveléséről gondoskodni kell. Jó talajon gyorsan nő.  Ültetés előtt szerves- és műtrágyázzunk! Az évenkénti nitrogén-műtrágyázást a tenyészidőszak elején végezzük el, a mikroelem-trágyákat pedig a lombfelületre permetezzük.  A talaj ne legyen erősen savanyú, kb. 6 pH-nál nem kevesebb. Előnyösebbek a semleges kémhatású, de leginkább az enyhén lúgos talajok. Azt tartják, hogy ahol a feketedió vagy a vajdió megterem, ott a szívdió is.  Napos helyet válasszunk, árnyékban nem nő.  Ültetés előtt a teljes területet meg kell forgatni, gyomtalanná tenni.  Ha magokat ültetünk, termésként a dió-alakok és méretek széles választékával fogunk találkozni, jól és rosszul törhető, ovális és szív alakú diót termő egyedekkel, vagyis termésünk igen heterogén lesz. Ezért a faiskolák se magról szaporítják, hanem kizárólag oltványokként.  Ha mégis magról kívánunk csemetét nevelni, a nyirkos közegben végzett rétegezés ajánlott, hasonlóan más diófélékhez. Előtte nem kell buroktalanítani. Jól csírázik, egy hónapos rétegezés után 90 %-os indulás szokásos. Amikor a gyököcskék megjelennek, 2 cm mélységben ültethetők a csírázó diók. Rágcsálók, nyulak és madarak elleni védekezésre fel kell készülni. Érdekes módon a varjak és a szajkók nem szokták kérosítani. De a mókusok veszélyesebbek.  A szívdió-csemeték szétültetése esetén számítani kell arra, hogy gyökérrendszerük szétágazóbb, mint más dióké. Ezért széles ültetőgödör szükséges. Az átültetés akkor lesz sikeres, ha a felszínközeli, szétágazó gyökerek nem sérülnek.  Alanyaként feketediót is használnak. A kép is ezt mutatja. Szívdió feketedió alanyon. Ennek a kombinációnak állítólag az az előnye, hogy a helyi feketedió fáknak nagyobb a hidegtűrésük.   Közönséges dió nem jó szívdió-alanynak, mert gyakran túlnövi az alany a nemest. Fordítva, amikor a szívdió az alany, és a közönséges dió a nemes, szintén nem gyakori, bár állítólag Franciaországban kipróbálták, és jónak találták.  A kiültetésre kerülő csemete ha vajdióval alkotott hibrid, a jellegzetes szívdió-termést fogja hozni. De ennek az utódai, vagyis az F2 nemzedék már az eredeti ovális japán dió termést fogják adni. Tehát ültetés előtt meg kell győződni a szaporítóanyag eredetéről.  Általában erős gyökere van, a csemetéket mégis a lehető legnagyobb gyökérrel ültessük. Ültetéskor a gyökereket óvatosan teregessük szét. Ültetés után fekete fóliával borítsuk a csemete környékét, hogy a gyökerek kellő meleget kapjanak, ezzel stimuláljuk őket. Ajánlatos az ültetőgödörbe csontlisztet keverni. A jobb megeredés érdekében próbálkoztak közönséges dió alanyra oltott csemetékkel, de azok nem váltak be. A legjobb a saját fajú alanyra oltott csemete, akkor jó az első éves növekedés.  Legsűrűbben 2,5-3,0 m 2-re ültetik, illetve ha hibridfajtákat ültetnek, amelyektől faanyagot is remélnek, 5-6 m 2-re. Később, a fák növekedésével az állomány négy alkalommal is, mindig a kétszeres tenyészterületre ritkítható. Ha a tenyészterületet 3,5x4,5 m-ben határozzuk meg, 1 ha-ra 635 fa kerül. Ez esetben is az évek során fokozatos ritkítással alakítsuk ki a legvégső 60 db /ha-os állományt. A szívdiónak igen sekélyen helyezkednek el a gyökerei, és konkurenciamentes területet igényel. Mivel a gyökerek túlterjednek a lombkoronán, mindig ügyeljünk arra, hogy a szomszéd fák gyökere ne érjen össze. Mivel sekélyek a gyökerei, igényli a téli hóborítást, egyébként megfagyhat a gyökérzet. A sekély gyökerezés miatt vigyázzunk, a talajművelés során ne károsítsuk a gyökérzetet. Ezért köztes növények termelése nem ajánlott, legfeljebb pillangós takarmánynövények.  A szívdió gyökérrendszerében a felszínközeli gyökerek vannak erős többségben. A gyökerek nagyon érzékenyek. Nemcsak a talajművelésre, hanem a fasorok közti közlekedésre is, könnyen károsodnak.  A gyomokat mégis irtani kell, igaz, ebben segít a levelek gyomirtó juglon-tartalma.  Ami a talaj beárnyékoltságát illeti, elég, ha a talajfelszín 30 %-át éri csak napfény.  Életerős fa, jó körülmények között 50-100 cm-es vagy nagyobb éves növekedéssel lehet számolni, telepítés után az első évben 1,5 m-es növekedés az általános. Buja lombja ellenáll a gombabetegségeknek, és a rovarkártétel se szokott jelentős lenni.  A diótermő szívdió fák 50 év alatt 50 cm törzsvastagságúra fejlődhetnek. A hibridek ennek a kétszeresét is elérhetik. Persze, ehhez igen sűrűn kell ültetni, és erdészeti módon metszeni, ritkítani.  A csemeték alakító metszése olyan, mint más fáké. Ha hibridfajtákkal foglalkozunk, vagyis a fatörzs is fontos, az évek során olyan korrekciós metszéseket kell végezni, hogy a törzs 3-6 m magasságig teljesen elágazásmentes és sima legyen. Így lehet biztosítani az egészséges, sértetlen, csomómentes, faipari szempontból értékes törzset. Ha erre nem törekszünk tudatosan, a korona alacsony marad.  Ha diójáért termesztjük, tudjunk róla, hogy a késői (áprilisi-májusi) fagyok tönkreteszik a diótermést, annak ellenére, hogy a szívdiót tartják a leginkább fagytűrő diónak. A fája tűri is a fagyot, de mivel a nővirágokat a csúcsrügyeiből hozza (a csúcsrügyek vegyes, lomb- és hajtásrügyek), és azok hajtanak ki először, legelőbb a nővirág károsodik, nem termékenyül. 1-3 éves korában már terem egy keveset, de csak 6-8 éves korában tekinthető termőre fordultnak, amikor már eladásra is jut a termésből. Hosszú élete során évi 2,5-7 tonnás hektárankénti héjas termésre számíthatunk.     Diótermése az alapfaj japán dió termésével összehasonlítva:   Tápanyagpótlásról rendszeres laboratóriumi vizsgálatok alapján döntsünk. Műtrágyát csak tavasszal adjunk, mert a késői műtrágyázás a vesszők beérését gátolja, és nő a fagyveszély.  Ha magunk akarjuk szaporítani, megpróbálhatjuk. Könnyen csírázik, mintegy 90 %-os eredménnyel. A magvak nyirkos, hűvös rétegezése a tél folyamán nem kötelező, mint más dióféléknél, de ajánlott. Kopánccsal együtt rétegezzük. A vetést 2 cm mélyen végezzük, tavasszal. Szaporítható sarjról és a vesszők gyökereztetésével is.  De az oltás a biztos, ha értékes fajtáit kívánjuk szaporítani. Szívdió csemete május elsején Münchenben:   A diótermelési célú szívdió válogatása, nemesítése során a következő értékmérő tulajdonságok alapján értékelik a változatokat:  1. Törhetőség. Megbízhatóan a varraton törjön a dió, egy, vagy két darabban bocsássa ki a belet. Géppel is törhető legyen.  2. Termőképesség. Évről évre megbízhatóan teremjen, az évközi terméshullás minimális legyen.  3. A dióbél minősége. Teltnek, egyenletesen halványsárgának kell lennie. Egyenletesen szürke, vagy bézs-színű bél is elfogadható. Lágy íz kívánatos, a keserűség hiba.  Fajtái:  Bates. Ontariói. Jó növekedésű, hidegtűrő, korán termőre forduló, jól termő fajta, igen nagy termésekre képes. Diója apró-közepes méretű. Az egyik legjobban törhető fajta. A dióbél aránya magas, a bél íze jó.   Brock. Csak mérsékelten hidegtűrő, de jól termő fajta. Késői érésű. Diója nagy, jól törhető, a dióbél aránya és íze kedvező. Dióbele sötét színű. Vajdióval vagy annak hibridjeivel való beporzással utódai ígéretes hibridek lehetnek. Buckley. Újabb kanadai fajtának mondják. Calander vagy Calendar. Kanadában elterjedt fajta. Hidegtűrő, jól termő, korán termőre forduló. Virágzása hímelőző jellegű. Diójának mérete közepes, a dióbél aránya 31 %. Jól törhető, íze gazdag. Caloka. Diója kicsinek számít, 170 db tesz ki 1 kg-ot. Bélkihozatala 36 %-os. Campbell CW 1. A CW fajták az Etter magoncai, R.D. Campbell foglalkozott velük. A W west-et jelent. Ezek a fajták már fiatalon virágozni kezdenek. Szép, szívalakú diójuk van. A CW 1 termésmennyiség, törhetőség és az íz szempontjából értékes fajta. Közepes méretű diót terem. Halvány aranysárga színű bele van, a bél felesen nyerhető ki. Szeptember végén érik.   Campbell CW 3, Campbell CWW. Ez a két fajta egyforma jellegű. A téli fagyot csúcsrügyük jól elviseli. A legkésőbbi virágzásúak. Dióik kicsit vaskosabbak, mint a CW 1 fajtáé. Október első hetében érnek, dióbelük felesen nyerhető ki. A CW 3 fajtának dísznövény-jellege is van, alkati megjelenésén túl levélzete is szép, élénk zöld színét késő őszig megtartja. Campbell CW 4. Közepes méretű. Új fajta, kipróbálás alatt áll. Campbell C2C Canoka. A legkésőbben kihajtó, kanadai eredetű szívdió-fajta, a legtöbb fajtát közel két héttel kési le. A kihajtáskori fagyokat így nagy valószínűséggel elkerüli, ezért évente rendszeresen terem. Hátránya ugyanakkor, hogy tenyészideje nagyon kinyúlik, a kora őszi fagyok a termés beérését veszélyeztetik. Diói - a szívdó fajták között - nagynak számítanak. 110-170 db tesz ki 1 kg-ot. Char. Koreai nemesítésű, Amerikában új fajta. Erős növekedésű, feltörekvő habitusú fája van. Házikerti telepítésre ajánlott. Szívalakú diója vékony héjú, könnyen törhető, magas bélarányú. Char fajtájó szívdió oltása Németországból:   Crax-Easy. Újabb kanadai szívdió-fajta, talán a Brock leszármazottja, a neve könnyen törhetőt jelent. Etter. Igen hidegtűrő, termékeny kanadai fajta. Rövid nyarat igényel. Középnagy vagy nagy diója jól törhető. Bélaránya és a dióbél íze egyaránt jó. Az egyik legkevésbé sikeresen oltható fajta, de diói igen jól csíráznak, magoncai jó minőségűek. Tehát a fajta nem egységes, bár az utódok tulajdonságai közelítik az anyafáét. Faust is létezik Kanadában. Fodermaier. A legrégebben kiválogatott és leggyakrabban ültetett szívdió-fajta, New York-i. Értéke a jó termőképesség, törhetőség. Életerős, fagytűrő, a -30 C°-ot jól elviseli. Túl nagy termés esetén a zölddiók egy részét elhullatja. Hideg éghajlaton későn érik. Nagy méretű diót terem, 1 kg-ba csak 120 db fér. Gyors szárítás esetén a dió héja szétnyílik. Diója jól törhető, a dióbél aránya 37 %. Bele jó minőségű, jóízű, felesen nyerhető ki. A legkésőbbi érésű, október közepén érik, ezért olyan termőhelyre való, ahol olyankor még nincs fagy. Frank. 1980-ban elismert fajta. Az egyik legkésőbbi kihajtású fajta, a fajták többségénél 1-2 héttel később, ezért a kihajtáskori fagyokat nagy valószínűséggel elkerüli, ezért rendszeres termésére lehet számítani. Közepes nagyságú, jól törhető diója van. A dióbél minősége kiváló. Attraktív kinézetűnek mondják. Gellatly. Második világháború előtti kanadai fajta.     Grimo Manchurian. Valószínűleg a mandzsúriai dióval alkotott hibrid, mindenesetre termése jellegzetes szívdió-termés. Közepes nagyságú, jól törhető. Imshu. John Gordon fajtája. A fajta neve az Improved Schubert névből származik, vagyis javított Schubert (l. lejjebb). Magoncok közül válogatott fajta. Nem a termés mennyiségével, hanem méretével és törhetőségével tűnik ki, dióbele egészben nyerhető ki. Korai érésű, szeptember végén érik.   Irvine. Talán újabb kanadai szívdió. Jewel Box. Kentucky-i nemesítés. Korai kihajtású. Ha a tavaszi fagy nem károsítja, évente rendszeresen jól terem. Diói igen nagyok, jól törhetők. Kalmar. Svédországban véletlen szerencse következtében keletkezett szívdió-fajta, valószínűleg mindkét szülőjét közel ültették. Koronája nagy, széles. Könnyen törhető diója van, a bél jól kifejthető. Jól terem. Annyira sűrű fürtökben terem, hogy a kifejlődő diók sokszor nem elég szimmetrikusak. Locket. John Gordon fajtája. Nagy, könnyen törhető diójú fajta. Az Etter-re és utódaira, a CW fajtákra hasonlít. Új, kipróbálás alatt van. Love. Kanadai szívdió. Marvel. New York-i, 1948-as születésű, a Fodermaier és a Wright keresztezése. Hidegtűrő, -30 C°-ot elviselő fajta. Gyorsan növő, termékeny. Sajnos, korai kihajtású. Diója kicsi-közepes, jól törhető, jó minőségű. A Wright-tal kölcsönösen jól porozzák egymást. Pyke. Igen korai érésű. Lapos diója van, jól törhető. Rhodes. 1998-as. Kanadai, ontariói (más forrás szerint Tennessee-i). Csak mérsékelten hidegtűrő. Korán termőre forduló, termékeny. Későn virágzik, megbízhatóan terem. Diója közepesen nagy vagy nagy, vékony héjú, könnyen törhető. Az egyik legmagasabb dióbél-aránnyal rendelkezik. A dióbél íze, minősége kiváló. Öntermékenyülőnek tartják. Ritchie. Rival. Hidegtűrő, jól termő fajta. Még -30 C°-on se károsodik. Diója közepes méretű, szárítva jól törhető. Minősége, íze jó. Jó pollenadó a Wright fajta számára, és jól termékenyül attól. Rover. Gyengén termő. Schubert. Bőven termő. Viszonylag nagy, jól törhető diója van. Dióbele kiváló ízű. Utóda az Imshu. Shoka. 1989-es. Simco. New York államban termesztik. Stealth. John Gordon fajtája. Nagy, könnyen törhető diója van. Még kipróbálás alatt áll. Újabb hibridfajták szülője lehet. Stewart. Kanadai, Brit kolumbiai. Nagy, jól törhető diója van. Stranger, Walter. Kevéssé ismertek. Weschcke. Régi wisconsini fajta, nemesítőjéről elnevezve. Westfield. Jelenleg is szaporítják. Wright. 1930-as nemesítés, Pennsylvaniából. Igen jó téli hidegtűrő, bőven termő fajta. Korai kihajtású, a tavaszi fagyok veszélyeztetik. Diója közepesen nagy, vajdió-jellegű. Dióbele is nagy méretű, a héjat szorosan kitölti, ezért nehezen szedhető ki egészben. A bél jóízű, a vajdióéra hasonlít. Más leírás szerint íze a legrosszabb a vajdiók közül. Betegségellenálló. Jól porozza a Fodermaier, Marvel és Rival fajtákat. A szívdió-fajták csak kis részben önbeporzók. Ezért legalább két fajta legyen a kertben. Árutermelő méretű ültetvényekben a pollenadást meg kell tervezni ültetés előtt, az a cél, hogy a virágzás ideje alatt végig legyen pollenszórás is.  Kanadában ötletes, eredményes módszert találtak az újabb, jobb szívdió-fajtajelöltek felkutatására. Akció keretében minden érdeklődő magánszemély kaphat 10 szem szívdiót, elismert fajták dióját, vetési célra. A diók egy faiskolás kimaradt készletéből származnak, de a diónként fizetendő 1 dollár díjat nem a faiskola kapja, hanem a diótermesztők szövetsége, ami az akciót végzi. Természetesen, a részvétel feltétele a szövetségi tagság, és a csemeték fejlődéséről rendszeresen be kell számolni. A legértékesebbek fajtajelöltek lehetnek, és talán még tulajdonosuk nevét is viselhetik.  A szívdió gyorsan termőre fordul, 2-3 évvel kiültetés után már terem.  Termése:   11 éves szívdió ültetvény:  Betakarítását - gépi rázás és felszedés - a korai fagyok előtt kell megkezdeni.  Zöld dióburka pelyhes, húsos. A kopáncstalanított, tisztított, mosott szívdiót egy hétig kell szárítani. Ha nem rázzuk a fát, hanem csak a hullott diót szedjük össze, a vékony kopáncs gyakran a szárítás alatt hull le. Ha nem, a száraz dióról kézzel könnyen leszedhető.  Betakarítás után tartsuk néhány hétig hűvös, száraz helyen. A száradás mértékét néhány dió feltörése útján ellenőrizzük, mielőtt tárolásra összeöntenénk.  A szívdió héjasan jól eltartható, a közönséges dióhoz hasonlóan. Törés után fennáll a dióbél olajainak avasodási veszélye.   A szívdió növényvédelmi problémái azonosak, igen hasonlók a többi dióféléhez. A gnomóniás gombabetegséggel szemben, amely a legtöbb diófélét károsítja, a szívdiót ellenállónak mondják. Az azonos termőhelyen élő vajdió rákosodása se támadja meg.  A törzskárosító Melanconium oblongum gomba a szívdió fákra is átterjed a közeli feketedió vagy vajdió fákról. A Geosmithia morbida által okozott rákosodás is megtámadja.  A xanthomonaszos bakteriózis ellen más dióféléknél megszokott módon, pl. réztartalmú szeres permetezéssel védekezhetünk.  A levéltetvek közül a nagy szürke levéltetűt, a Longistigma caryae-t emelik ki, amely jellegzetes szívdió-károsító. Azt mondták, a következő kép a nagy szürke levéltetűt ábrázolja. Nekem inkább ragadozó fátyolka-lárváknak tűnnek, a levéltetvek a szájuk alatt keresendők. A két szárnyas példány mindenesetre kifejlett fátyolka.   A többgazdanövényes károsítók, mint például a levélsodrók a szívdión ugyanúgy előfordulnak, mint más gyümölcsfáinkon. Itt levélsodró-lárva látható szívdión.   Leveleit a Corythucha juglandis (walnut lace bug - magyarul talán csipkepoloska) szívogatja, ami a szürke dión is előfordul. A nimfák feketék, 0,5-2 mm-esek, a kifejlett egyedek mintegy 3,5 mm hosszúak, 2 mm szélesek, egyedülálló megjelenésűek. Átlátszó szárnyaik csipke-hatásúak. Kifejlett alakban telelnek át a fán, és későn, csak júniusban petéznek. A nimfák a levélfonákon szívogatnak, aminek hatására a levelekből eltűnik a klorofill, megfehérednek. Színük később, nyár közepén barnás-bronzosra változik, és az eredmény korai, augusztusi lombhullás. Feltűnő még a levélfonák fekete ürülékessége. A kifejlett egyedek nem repülnek messze.  A hajtást és a zöld diót a Conotrachelus juglandis ormányos bogár és lárvája károsítja.  Mint láttuk, a változatnak a mandzsúriai dióval van hibridje.  Blunt. New York államban termesztik. Diója vajdió-jellegű, pedig mandzsúriai hibrid, a Covel nevű mandzsúriai fajta keresztezett magonca. Csőrös orráról kapta nevét. A dió alakja kerekded, mégis töréskor az oldaláról célszerűbb megütni. A bél szorosan ktölti, mégis jól törhető, egészben kinyerhető. Dióbele édesebb, mint a szívdióké. A szívdió és a feketedió közötti hibrid, mint diótermő fajta:  Filsinger. Létezik hibridje a szürke dióval (vajdió) is. Ha a kereztezés során a szívdió bibéjére visszük fel a vajdió virágporát, sima héjú diót termő utódot kapunk. George Hebden Corsan kanadai diószakértő végzett ilyen keresztezést a két világháború között. És még legalább 15-félét. Nincs tudomásom róla, hogy munkáját valaki folytatta volna. A vajdióval létrehozott hibridfajtákat a vajdiónál említem.
	Vajdió (szürke dió) A vajdió jóval később kezd teremni, mint akár a közönséges dió, akár a feketedió. Tízéves kora előtt nem lehet számítani termésre. Ez az időpont a termőhelytől, éghajlattól, talajtól is függ, kiszámíthatatlan. Bár Kentuckyban már 3-4 éves korában termést várnak a vajdiótól.  A vajdió-fa 20 éves korától terem jól, 30-60 év között adja legnagyobb termését. Az évenkénti terméshozam nagyon eltér, minden három évből egyben számíthatunk jó termésre.  Magyarországi termeszthetőségének gátját éppen az jelenti, hogy későn kezd teremni. Mivel optimális élőhelye északabbra van, melegebb körülményeink között a fa szövetei lazábbak lesznek, és a faj amúgy is erősen fogékony a farontó gombák kártételére. Húsz évnél nem várhatunk sokkal hosszabb élettartamot.  A vajdió termesztése során is a fajtahasználat jelentőségére szeretnék rámutatni. Olyan dióméreteket, amik összehasonlíthatók a közönséges dióval, csak kiválasztott fajtáktól lehet elvárni. Egy magonc fa termését Frans Geraets hasonlítja össze egy - igaz, nagytermetű - közönséges dióval.   A vajdió szelekciója, nemesítése során gyümölcstermelési szempontból értékmérő tulajdonságnak a termésmennyiségen kívül az ízet és a törhetőséget tekintik. Gyümölcstermő fajtái:  Aiken. 1917-es születésű. Alverson. Michigani. Ayers. Michigani fajta. Feltörekvő fája van. Későn kihajtó, dús lombozatú. Kései virágzású. Diója közepes nagyságú, a bél aránya 23 %, magasabb, mint más fajtáké. A héjból feles bél nyerhető ki. Baker. Michigani. Barney. Kanadai, Brit-Kolumbiai. Fája nagytermetű. Jól terem. Korai érésű. Diója nagy, nehezen törhető. Bear Creek. Washington állambeli. Diója közepes méretű, jól törhető. Beckwith. Ohioi. Hidegtűrő, jól termő. Közepes dióméretű (75-80 db/kg), jól törhető. A dióbél aránya 21 %, jó minőségű. A fajták közül a leginkább életképes.   Bliss. Igen nagy diója van. Bohn. Bountiful. Hidegtűrő. Későn virágzó. Öntermékeny, bőtermő. Augusztusban-szeptemberben érik, dús fürtökben. Jól törhető, kellemes ízű.   Buckley. Iowai. Szelekciója a könnyű törhetőségre irányult, tehát a többi értékmérő tulajdonságban gyenge. Fája erős növekedésű. Korai kihajtású fajta. Diója igen nagy (25 g-os), de a bél aránya csak 17 %. Chamberlin (vagy Chamberlain). New-York-i. Kiváló hidegtűrő. Mérsékelt növekedésű. Közepesen nagy, inkább nagy méretű, nagyon kemény diójú. Más leírás szerint jól törhető. A bél a héjat nem tölti ki tökéletesen, viszont nagyon jó ízű. Betegségekre fogékony.    Craxezy vagy Crakeze. 1934-es, michigani. Nem kizárt, hogy hibridfajta. Jól termő, korai kihajtású fajta. Diója közepes méretű, dióbéllel jól telt, jól törhető. A dióbél jó minőségű. Betegségekre mérsékelten fogékony. Creighton. 1944-es. Széles körben ismert fajta. Erős növekedésű. Kései kihajtású és ősszel kései érésű fajta. Diói kicsik-közepesek, jól törhetők. A dióbél a héjat jól kitölti, nagy része felesként nyerhető ki. Betegség-ellenálló. DeVan, Doud, Doug, Edge. Négy ismeretlen fajta. Fjoka. Ontariói. Alternálva, gyengén terem. Diója kisméretű, jól törhető. A dióbél aránya 24 %. George Elmer. Nagy növésű. Diója közepes méretű, kerekded. Jól törhető, bele jó minőségű. Betegségekre fogékony. Gray Road. Indianai. Hancock. 1972-es. Koronája szétterülő, dióbele jóízű. Helmick Henderson. Faanyagtermelési célra szelektált fajta. Henick Hergert. Nagy diója van. Herrick, Herrington. Indianai fajták. Irvine. Ivanhall. New York-i. Nagy diója van. Johnson. New York-i. Jól törhető diója van. Kennyglen vagy Kinneyglen. New York-i, 1998-as. Diója közepes, jól telt, jól törhető. Kenworthy. Nagyon nagy méretű diót terem. Minnesotából származik. Lingle, Loumis. Ismeretlen vajdió-fajták. Love. Fája nagy, gyorsan termőre fordul. Diója kicsi, jól törhető, a bél jó minőségű. Betegségellenálló. Luther. Mandeville. New York-i. Nagy diója van, jól törhető. Morehead. Kentucky-i fajta, 2000-ben ismerték el. Faanyagtermelési célra nemesítették, a vajdió rákos megbetegedésével szemben ellenálló fajtaként. My Joy. John Hershey válogatta ki, 1930-ban. A dió minősége jó. New Discovery. Painter. Nagy diója van. Robinson, Rockville, Sherman, Sherwood, Simonson, Smith, Shyckle, Thede, Thill, Utterback. Ismeretlenek. Weschcke. Wisconsini, 1934-es. Rendkívül hidegtűrő, termékeny fajta. Diója közepesen nagy vagy nagy, jól törhető, belseje sima, a bél egészben nyerhető ki. A dióbél világos színű. (A dióhéj képe jobbra.) Wright. Termesztett vajdió a quebec-i Sainte-Anne-de-la-Pérade helység piacán, 2000-ben:     Akár magról akarunk fát nevelni, akár ismert tulajdonságú vajdió-fajta alanyaként csíráztatjuk, számolnunk kell a vajdiónak azzal a tulajdonságával, hogy az elvetett szemek gyakran csak a második évben csíráznak. Csírázó vajdió (Frans Geraets felvétele):   Vajdió házilagos szaporítása magról:   A vajdiónak feketedió alanya is lehet, ez esetben hamarabb lehet termésre számítani. (Fordított esetben, vagyis feketediót vajdióra oltva biztos az eredménytelenség, mert az alany növekedése elnyomja a nemest, értéktelen fát kapunk.)  A vajdió-fajták - a feketedióhoz hasonlóan - gyakorlatilag jól termékenyülnek saját virágporuktól. Az idegenmegporzásnak a terméshozás szempontjából csak termésnövelő jelentősége van, hiányában nem marad el a termés.   Egyébként a vajdió a szívdióval kölcsönösen jól porozzák egymást.  Ha ültetni kívánjuk, tudjunk a következőkről.   Ültethető városi díszfaként, de sokkal jelentősebb erdőgazdasági telepítése, faanyagáért. Rendszerint deszkának dolgozzák fel, nem furnérnak. Vannak a vajdiónak gyümölcstermő változatai is, de csak minden második-harmadik évben terem, érzékeny a környezeti problémákra, az aszályra, a rovarkártevőkre és a gombabetegségekre.  Faanyaga puha, nagyméretű edénynyalábokkal. Jól megmunkálható, felületkezelhető, festhető.  A közelmúltbeli nagyarányú gombakártétel miatt ezekben az években ritkák az idősebb példányai. Jelenleg hiány van a vajdió faanyagából. A meglévő anyagból leginkább bútorok és dísztárgyak készülnek.  Környezeti feltételek iránti igénye széles határok között változik a vajdiónak. Az éves átlaghőmérsékletet tekintve természetes előfordulási körzetén belül egyaránt megtalálható a 4 C°-os éves átlag (New Brunswick), mint a 16 C°-os (Alabama). A termőhelyén elviselt legszélsőségesebb hőmérsékletek -34 C°-tól 41 C°-ig terjednek. Összességében fagytűrőbb, mint a feketedió.  Termőhelyének egyes vidékein 630 mm az éves csapadék, máshol 2030 mm. A fagymentes napok száma pedig 103-210 között változik.   Jó vízáteresztő képességű, mélyrétegű, termékeny talajt igényel. Sekély, köves, vagy mészkő-platón lévő talajokon satnyán fejlődik. Ritkán szokták magában ültetni, mert az árnyékot szereti, abban nő jól. (Egy erdészeti ismertetés szerint nem tűri az árnyékot.) Más fafajokkal elegyesen ültetik, amelyek elviselik. Végleges tenyészterülete 12x12 m, de akár 15x15 m is lehet. Elképzelhető az is, hogy véglegesen is elegyes maradjon az állományunk, más fafajjal.  Sikeres telepítéséhez, gyors növekedéséhez teljes talajforgatás szükséges. A talajelőkészítést az ültetés előtt egy évvel végezzük el. Kezdeti növekedését a gyomok nagyon gátolják, ezért gondoskodjunk a teljes körű gyomtalanításról. Csak ismert helyről származó, válogatott csemetéket ültessünk. Ügyelni kell, hogy a nővirágok virágzásakor legyen pollenadó fa, mert egy fán belül nem egy időben nyílnak a hím- és a nővirágok. Ennek biztosítása a faiskolától megkövetelendő.  Első éves csemete korában a vajdió nehezen különböztethető meg a feketediótól. A következő két kép közül az elsőn látható csemetéről a gazdája se tudja, hogy melyik diófajhoz tartozik. Egy kanadai internetes fórumon tette közzé a képet, segítséget kérve az azonosításhoz. Én is onnan mentettem le. A második viszont biztosan a vajdió csemetéje.    Az átültetést nem szereti, ültessük egyből végső helyére. Nagy térigényre számítsunk, mert amikor teremni kezd, koronája szétterül.  Ha elültettük (vagy átültettük), erősen vissza kell metszeni, közel a talajhoz (5-10 cm). Ültetés után mulccsal borítsuk a talajt.  Metszése során a magasan feltisztított törzsre kell törekednünk, 3-6 m magasságig, akkor kapunk értékes faanyagot, egészséges, csomómentes törzset.  Ha kifejezetten gyümölcséért termeljük, nem kell a törzset felkopaszítani, ez esetben arra törekedjünk, hogy a lombozat egészséges legyen. Nagy dióterméshez napfénnyel jól megvilágított korona kell, ezért termőkorban a sűrítő ágakat ritkítani kell.  Tavasszal műtrágyázzunk, sohase nyáron.  A diófélék közül viszonylag későn kezd teremni, a termés mennyisége a fák nagyságával arányosan nő.  A fa rákosodása a legsúlyosabb termesztési probléma. Bármely életkorú és terjedelmű fát képes kipusztítani.  Az 1960-as években a rákosodást okozó Sirococcus clavigigninti nevű gomba járványszerűen söpört végig a teljes állományán. Ennek következtében az Egyesült Államokban a vajdió-állomány erősen lecsökkent, és még nem állt helyre a korábbi populáció. Kanadában a járvány miatt annyira lecsökkent a vajdió-fák állománya, hogy védett fajjá nyilvánították.  A gomba kártétele hosszúkás, besüppedt rákos sebeket okoz a vajdión. Elhalt ágakban, elszíneződött kéregben, valamint fekete lé eresztésében mutatkozik meg a betegség. Mivel a gomba spórákkal - és feltételezhetően rovarok útján is - terjed, az új állományokat a régiektől megfelelő távolságban, szeparáltan kell létesíteni. Azon kívül, hogy a károsodott fákat kivágjuk, mást nem lehet tenni.  Lombrágó kártevőjeként említik az Amorpha juglandis (egyéb nevei: Cressonia juglandis, Laothoe juglandis) nevű lepke hernyóját (képei a pekándiók károsítóinál).  A vajdió károsítóit és betegségeit majd később külön tárgyalom, ott az említett rákos betegségről is mutatok képeket.  Itt csak egy elrettentő képet mutatók.  A vajdió rákos betegségének nevezett gombakártétel miatt kipusztult vajdió fa:   A rákosodás ellen jelenleg nem ismernek védelmet. Az a megfigyelés ad némi reményt, hogy a kipusztult állományokban is maradt egy-egy egészséges fa, amelyen nem láthatók a rák jelei. Valószínű, megnövekedett természetes ellenállóképességgel rendelkeznek ezek a fák, és elszaporításukhoz fűznek reményeket.  Díszfaként is ajánlják a vajdiót. Nagyméretű leveleivel, áttört hatású, szellős koronájával dekorál. Kertekbe, fasorokba kisebb csoportokban vagy magányosan ültessük.   Diótermő állománya Európában is van, Franciaországban, Périgordban. Hideg éghajlatú európai vidékek diótermő fája lehetne.  A vajdió használható más diófélék, így a közönséges dió alanyaként is, de vajdiónak csak vajdió alanya legyen.  A vajdió és a közönséges dió hibridjét J. x intermedia alata néven és J. x quadrangulata néven ismerik. Létezik hibridje a mandzsúriai dióval, a japán dióval, sőt, a kicsi dióval (J. microcarpa) is. Ezekről a hibridekről többet nem tudok.    A szívdióval alkotott hibridje a Juglans cinerea x Juglans ailantifolia. Önálló latin nevén pedig Juglans x bixbyi. (Helytelenül bisbyi-nek is írják.)  Ezt a hibridet angolul buartnut-nak nevezik, ami a vajdió és a szívdió nevének összevonása. A hibrid jelentőségét mindkét szülője előnyös tulajdonságainak megőrzése adja. A vajdiótól a kiváló télállóságot és a dióbél rendkívüli ízét. A szívdiótól pedig a bő termést, a jó törhetőséget és a díszfának is beillő megjelenést.   A hibridfajtáktól a nagyobb termőképességet várják, ami alapja lehet a szívdió-termesztés felfuttatásának. A szívdió-vajdió hibridek többségében a vajdió durva, nehezen törhető héját örökölték, de van köztük néhány sima héjú, szabályos alakú változat is, amelyek diómérete nagyobb, a dióbél íze pedig jobb, mint a szívdióé. Ezek a változatok ígéretesek. Három hibrid a szívdióval összehasonlítva:   A szívdió-vajdió hibridek küllemükben is eltérnek a szívdiótól. Koronájuk kevésbé terül szét, sokszor határozottan egyenes törzset nevelnek, faanyagtermelésre is számításba vehetők.   A hibrid talajigénye azonos a többi dióféle fa igényével, vagyis homokos, középkötött és agyagos talajon egyaránt jól megél, ha a talaj mély rétegű, és nem áll meg rajta a víz. A talaj kémhatására tág határok közt nem érzékeny, de inkább az enyhén alkálikus talajokat kedveli. A nedves, nyirkos talajt igényli.  Csemetéje kereskedelmi forgalomban is kapható. Szaporítása Kanadában leginkább a diók egyéni edényben - műanyagpohárban - történő keltetésével, majd végső helyére történő kiültetéssel és későbbi helybenoltással történik. Ezek az eljárások azonosak a többi diófaj nevelésénél leírtakkal.  Valószínűleg a hibridhatás miatt a diófélék közül a legerőteljesebb növekedésű. 20 m magasra nő, jó télálló. Árnyékban rosszul nő. A kiültetett első két télen zárt törzsvédővel kell védeni az erős téli lehűléstől.  A tavaszi fagyok is károsítják. Rövid ideig tartó -2 C°-os fagyot se visel el fiatal hajtása, virágja. A fagyok elmúltával újra hajt, de virágot már nem hoz.  Erős főgyökere rendszerint egészséges.  Metszeni a nyugalmi időszakban és a nyár végén lehet. Egyéb időben az erős "vérzés" legyengítheti.  Ez a hibrid öntermékeny. Későn, május-júniusban virágzik. Virágzási hajlandósága az előző év időjárásától függ.  Diója viszont mondhatni, a legkeményebb héjú valamennyi dió között. 10-15-ös csomókban terem, korai érésű, a vajdióra hasonlít. A dióknak határozott varratuk van, egyes fajták diófelszíne sima, és alakjuk a szívdióra emlékeztet.  Csemetéje kereskedelmi forgalomban kapható. Néhány fajtájáról tudok:    Baker. A Mitchell-re hasonlít. Nehezen törhető. Barney. Jó télálló, bőtermő fajta. Gyors növekedésű, gyorsan termőre fordul. Érési ideje korábbi, mint a legtöbb dióféléé. Diója nagy, nehezen törhető, dióbele jó minőségű. Íze a vajdióéhoz hasonló, de héja puhább. Butterheart. Szív alakú termése van. Jól törhető, magas bélarányú, a bél felesen nyerhető ki, édes ízű. Díszfának is megfelel. Porzófát igényel. Canoka. Jól termő. Coble. Életerős hibrid, vajdió alakú termése van. 7-8 db-os fürtökben terem. Corsan. Kanadai, ontariói. Nagy növésű, egyenes törzsű fája van. Jól termő fajta. Diója teljesen kerek. Faanyagtermelésre is figyelembe vehető. Dooley. Szívdió-jellegű diója van. Dunoka. Inkább a vajdióra hasonlít. Alternálva terem. Diói változó méretűek, az átlagos bélarány 25 %. Fioka vagy Froka. A legperspektívikusabb hibridnek mondják. Szép fája van, jó télálló. Jól terem, minőségi termést produkál, de alternálásra hajlamos. Diója jó méretű (120 db=1 kg), a dióbél aránya 24 %. Héja kemény, de jól törhető. Íze mint a vajdióé. Filzinger. Szívdió-jellegű diója van. A Mitchell-re hasonlít. Nehezen törhető. Helen. Vajdió típusú. Mitchell. Kanadából származó hibrid, 1930-ból. Igen télálló. Igen termékeny. A legtöbb évben virágai egy időben nyílnak, ritkábban hímelőző. Szívdió alakú, csúcsos, kívül kissé tüskés termése van. Könnyen törhető, héja belül sima, a bél kissé szorosan áll benne, egyébként jóízű. Hátránya a tavaszi korai kihajtás.     Pierce. Kiváló télálló. Olyan helyeken is megél, ahol a szívdió már nem. Igen gyors növekedésű, 5 éves korában eléri a 6 m-es magasságot. Gyorsan termőre fordul, diói 10-15-ös fürtökben teremnek. Jól törhető. Sauber. Walilick. Egyesült Államok-beli. Dióbele jóízű. Mindezek a fajták szaporítás alatt állnak, szaporítóanyaguk beszerezhető, ha nem is hazai forrásból.  Dióbelét rendszerint nyersen fogyasztják, ízletes. Ehető olajtartalma jelentős, de könnyen avasodik.  Lehullott levelének juglontartalmát az eső a talajba mossa, ami több növényfaj (almafák, erikák, pimpók, egyes fenyők) növekedésére káros, mérgező.  A feketedióhoz hasonlóan a vajdióra is érzékenyek a lovak. Erről később írok.    Mandzsúriai dió A mandzsúriai dióról megismerhető termesztéstechnikai ajánlások némileg eltérnek az elébb tárgyalt diófajoktól.  Ültetvényszerű termesztéséről nem tudok, csak arról olvastam, hogy Oroszországban az Altaj hegységben és környékén erdősávokba ültették. A fák teremnek, de évi néhány tízezer tonnás össztermésüket gyakorlatilag nem hasznosítják. Sokáig diótermő, elismert fajtájáról se tudtam, de egy kedves német diótermesztő kolléga felhívta a figyelmemet a New York-i John Gordon diófaiskola kínálatára, amelyben a mandzsúriai diót a Covel fajta képviseli.  Kinézetre a Covel diója pekándióra hasonlít, "fekete pekán" néven is említik. Mint egy nagyméretű földimogyoró, arra is hasonlít, de erős belső válaszfala van, ami miatt a belet nem mindig sikerül egészben kinyerni. Szívdióként törhető, bár kúpos csúcsa lényegesen erősebb. Dióbele fényes sárga, íze édesebb, mint a szívdióé. Száraz, meleg helyen végzett tárolás során jó ízét hamar, néhány hónap alatt elveszti.  Elérhető tehát, a Covel-csemete nem is drága, de igazi fajtakínálat nincs. Például Oroszországban, ahol nemcsak természetes, hanem ültetett állománya is nagy, nincs elismert fajtája. Az orosz ültetvényeket erdőgazdálkodási céllal telepítették, és csak az erdészeti csemetekertek foglalkoznak a szaporításával. Csírázási aránya gyenge, a magonc-csemeték is nagyon drágák, átszámolva 3500-4500 Ft darabjuk. A mandzsúriai diófa terjesztésének a szaporítóanyag drágasága az egyik legnagyobb akadálya.  Többségében magról kell fát nevelnünk magunknak. Valószínű, bőven fog teremni, de a diótermesztési cél elérése kétséges, dióinak minősége bizonytalan lesz. Amúgy is nehézsége ennek a diófajnak, hogy a dióbél a héjat teljesen kitölti, héja vastagabb, mint a mi diónké, tehát törése, válogatása sokkal nehézkesebb.  Teremni kezdő mandzsúriai diófa Oroszországban:     A reális cél tehát a magonc fák szórványos nevelése, valamint a díszfakénti ültetés. Alkata, hatalmas levelei, őszi lombszíneződése, fürtös diótermése díszítő hatásúak. Nyáron szinte trópusi kinézete van a fának. Jól bírja a városi levegőt is. Magányosan, csoportban, fasorban egyaránt ajánlható. A magyar éghajlatnál sokkal hidegebbet is jól elvisel.  Igényei a talajra és a vízre korlátozódnak. Termékeny talajt igényel, amit nem borít időszakosan víz. Igényes a jó talajművelésre, nem szereti a gyomosságot. Érzékeny a szárazságra, nálunk csak öntözéssel ajánlható. Végül fényigényes is.  Magvetés céljára az ősszel megszedett diói használhatók. Az igazi kérdés az, hogy honnan lehet dióhoz jutni, mert a fa magyarországi példányáról nem tudok, és nem ismerek olyan faiskolát, ami mandzsúriai diócsemetét nevelne. Nem feltétlenül kell a Távol-Keletre utazni, Észak-Európa legtöbb országában találni mandzsúriai diót, akár közparkokban is.  A dió csíraképességét 2-4 évig jól megtartja.  Legjobb még ősszel elvetni a diókat, de ez esetben az egérféle rágcsálók ellen hatásos védelmet kell találni. Ha nem vetjük el, hanem edényben homokban rétegezzük, a dió csírázásához szükséges hideget úgy adhatjuk meg, hogy a tél folyamán kétszer-háromszor fagynak tesszük ki, 10-10 napra. A közbeeső időben a homokot vízzel locsoljuk meg. Még így is alacsonyabb csírázási arányra kell számítanunk, mint őszi vetéskor. Mit tegyünk, ha alacsonynak találjuk a csírázási arányt? Kínaiak erre is találtak megoldást. Larix-fenyők gyökeréből, kérgéből vagy leveléből készített kivonatokkal locsoljuk meg a csíráztatni szánt mandzsúriai dió szemeket. Megnő a csírázási százalék. (Ez a jelenség az ellenpélda a növényvilágban az allelopátiára. Amikor egy növény hatóanyagai jó hatásúak, serkentőleg hatnak egy másik növény csírázására, fejlődésére.) És a csemeték első éves növekedése, fejlődése is jobb lesz.  Egy másik ajánlás szerint a fenyőkivonat helyett mangán-vegyületek oldata is hasonló, csírázást serkentő hatású, azzal kell meglocsolni a tavaszi csíráztatás előtt a mandzsúriai diószemeket.  A gyakorlatban jól bevált, hogy a télre rétegezett diót koratavasszal, március elején kivesszük a homokból, edényestül forró vízbe mártjuk, újból homokba rétegezzük, és szobahőmérsékleten tartjuk. Egy hónap múlva megjelennek az első csírák, két hónap múlva gyakorlatilag az összes. A csírázó diókat vethetjük, vagyis földbe, termesztőközegbe helyezhetjük.  A vetés mélysége 6-8 cm legyen, folyóméterenként 10-15 darabot vessünk.  Más diófajhoz képest is külön figyelmet érdemel, hogy a mandzsúriai dió csemetéje gyorsan erős karógyökeret növeszt. Ha az első év végén nem emeljük ki, karógyökerét nem vágjuk el, később már nemigen fogjuk tudni megtenni. Speciális kampós szerszámmal szokták ezt elvégezni. Ha csak a második évben vágjuk el a karógyökeret, átültetés után a csemete nagyon meggyengül, nagyon gyengén fejlődik.  Bár a fa télen nagyon jól bírja a nagy hideget, Oroszországban, Tomszkban 42 C°-ot is elviselt fagypont alatt, egy másik szibériai városban pedig 50 C°-ot is, azonban tavasszal a későtavaszi fagyokra levélzete érzékeny, fagykár előfordulhat. A későtavaszi fagy a fát nem károsítja, hamarosan újrahajt, az elvesztett zöld hajtást pótolja.  Fiatal korában rendkívül jól metszhető a mandzsúriai diófa, szinte bármilyen faalak kialakítható. Ez a tulajdonsága különösen alkalmassá teszi dísznövénynek, mert az adott környezethez leginkább megfelelő formájúra nevelhetjük. Egy példa: a moszkvai központi arborétum mandzsúriai diófája:    Rendkívüli.  A metszés idejére sem érzékeny, bármikor metszhetünk.  Hatéves korában kezd teremni, majd évente gyorsan növekvő termésmennyiséget produkálva kifejlett korra 30-40 kg-ot is teremhet egy fa.   Dísznövénykénti, városi fasorbeli telepítésére sok példa van. Én a szibériai, Kemerovó körzetbeli Oszennyiki város Kirov utcáját tudnám a legérdekesebb példaként felhozni.  Városfásítás céljára való alkalmasságát a kazahsztáni biológus, Irina Loginova szavainak idézésével tudom jellemezni: "A mandzsúriai diófa hatalmas zöld koronája képes megfogni a port és a gázokat. A diófa különleges baktericid anyagot, juglont választ ki, ami fertőtleníti az atmoszférát. A diófákkal célszerű az autóparkolókat beültetni, mert nagy, tollas leveleik megtisztítják a levegőt a benzingőztől, acetiléntől és más szennyeződésektől. Nem véletlen, hogy Fehéroroszországban életbe lépett a csernobili baleset miatt károsodott területek dióligetekkel történő betelepítésének programja."  Mivel a mandzsúriai dió diótermő jelentőségét igazán az adja, hogy olyan hideg éghajlaton terem a mi diónk ízével majdnem azonos ízű diót, ahol a közönséges dió nem él meg, felmerült a mandzsúriai dió és a közönséges dió hibridizálásának gondolata, ami a két faj közeli rokonsága következtében már sokaknak sikerült.  A hibridizálást úgy végezhetjük el, hogy a mandzsúriai dió nővirágára a közönséges dió virágporát visszük fel, pl. ecsettel. A beporzott virágokat vattával, zacskóval le szokták fedni.  A közönséges dió virágporát áprilisban gyűjthetjük össze, hűtőben tárolhatjuk, és egy hónappal később, amikor a mandzsúriai dió nővirágai nyílnak, akkor vesszük elő. A fordított irányú hibridizálás emiatt a virágnyílási idő különbözete miatt nem megy.  Léteznek más próbálkozások is az északi diótermesztésre. Közönséges diót, az áhított vékonyhéjú fajtákat - a mandzsúriai dióhoz képest minden közönséges dió papírhéjúnak számít - oltják mandzsúriai dió alanyra. De ez már nem a mandzsúriai dió termesztése.

	A FEKETEDIÓ TERMESZTÉSE
	A FEKETEDIÓ TERMESZTÉSE  Tisztelt diótermesztő - és most már reménybeli feketediótermesztő - Kollégám, a feketedió fát ugyanúgy kell nevelni, gondozni, mint a mi diónkat. Tulajdonságai nagyon hasonlók. Az időjárásra, a betegségekre, a művelésre a mi diónkhoz hasonlóan reagál.  Igaz, a közönséges dióról sincs sok diótermesztési szakkönyv, de már rendelkezünk diótermesztési tapasztalattal, és a saját kárunkon megtanultuk. Nem nagy az eltérés. A feketedió szaporításában, nevelésében, növényvédelmében, stb. amit külön nem említek, azokban a kérdésekben teljesen a közönséges diónál írottak szerint kell eljárni.  A feketedió-termesztés nem újdonság, 1750 óta telepítik Amerikában, bár ez a megfogalmazás így nem pontos. Az európai telepesek telepítik 1750 óta. A mai Ontario területén az őslakos mohawkoknak olyan nagy telepített feketedió-erdeik voltak, amekkorát azóta se telepített senki.   Ha itt, Európában, Magyarországon a feketedió termesztésébe akarunk kezdeni, érdemes legalább az alábbiakon elgondolkodni.  Jó vízellátású, jó víztartó, neutrálishoz közeli kémhatású, (bár elviseli a 4,6-8,2 közötti pH-értékeket), legalább 1,5 m mélységig jó termőréteggel ellátott talajt igényel, olyan fekvésben, ami nem teljesen sík, hogy a fagyos levegő ne álljon meg a területen. Széltől védett terület szükséges.  A feketedió éghajlat iránti igénye a feketedió típusától függ. Attól, hogy ősei milyen éghajlathoz szocializálódtak. Eredeti élőhelyén - hogy a két szélsőséget említsem - Florida határán 280 nap, a Nagy Tavak vidékén 140 nap vegetációs szezont igényel.  Északi típusai megelégszenek 7 C°-os éves átlaghőmérséklettel, a délieknek 19 C° kell. A faj átlagos, jellemző hőmérsékleti igénye 13 C°, és legalább 170 fagymentes nap.  A tenyészidőszakban jelentős, legalább 900 mm-nyi csapadékra van szüksége a feketediónak. Ha ez nincs meg, - nálunk hogy is lenne meg, - öntözni kell.   Legjobban a semleges kémhatású, mélyrétegű, tápanyagban gazdag talajt szereti, az ilyenen nő és terem a legjobban. A talaj legyen nedves, nyirkos, de ne álljon meg rajta a pangó víz. A vizes talajhoz képest jelentős fejlődési előnyt, gyorsabb törzsvastagodást mértek amerikai kutatók a jó vízgazdálkodású talajokon.  Ilyen kísérlet több is ismert. Az egyik: Arkansasban kétéves feketedió oltványokat ültettek ki 9x15 m-es térállásba, füves területre. A talajvíz szintjétől függően vizsgálták a fák növekedését. Ahol a talajvíz szintje nem emelkedett 1,5-2 m-nél közelebb a felszínhez, ott a feketedió növekedése a háromszorosa volt annak, mint ahol a talajvíz kb. 1 m-re megközelítette a felszínt. A kísérleti telepítés így nézett ki június 21-én:   Száraz helyen, dombtetőn, meredek lejtőn a feketedió nem fog jól teremni. Dombos vidéken a dombok északi és keleti oldalának az alja a legmegfelelőbb.  Egy-egy termesztett fafaj számára ha ideális termőhelyet keresünk, gyakran alkalmazzuk azt a módszert, hogy a kiszemelt területen vagy annak közelében szépen díszlő fákat vagy egyéb növényeket figyeljük meg, és annak alapján bíráljuk el, hogy a termőhely mennyire felel meg a szándékunkban álló fának. Nos, a feketedió esetében ilyen fogódzónk nincs. Nemcsak azért, mert nem illeszkedik a hazai ökoszisztémába, de azért sincs, mert eredeti élőhelyén, az amerikai kontinensen sincs olyan jellemző társ-növénye, amivel az igényei megegyeznének. Jól alkalmazkodik a különböző ökoszisztema-rendszerekhez, és ez a tulajdonsága teszi alkalmassá, hogy a hazai körülmények közé is beillesszük. Nagy általánosságban mondhatjuk, hogy ahol a nyárfa, a tölgyfa, a juhar, a kőris, a szilfa megél, ott a feketedió is. Amerikában azt is megteszik, hogy faanyagnak nevelt feketediósba utólag "aljnövényként" akácot telepítenek, és ez jó hatású a feketediók további fejlődésére. Tehát ahol az akác jól érzi magát, ott a feketedió is.  Ha feketediósunkból faanyagot is szeretnénk nyerni, az ültetvényt 3-6 m törzsmagasságig fel kell kopaszítani, rendszeres metszéssel. Így érhetünk el egyenes rajzú, csomómentes, értékes faanyagot. Ez esetben a diótermés viszont csökken. A feketedió erdészeti és kertészeti hasznosítása nehezen egyeztethető össze. A jó diótermő fák deszkaanyagának értéke általában alacsony, mert törzsük rövidebb, anyagukban görcsök, csomók találhatók, évgyűrűik szélesebbek, ezáltal faanyaguk lazább, és magasabb a világos színű faanyag aránya a törzsön belül.  Előre el kell dönteni, számunkra melyik a fontosabb. Ebben a fejezetben a feketediónak csak diótermesztési célú hasznosításával foglalkozom.   Előnye a diótermelési célú feketedió-ültetvénynek az erdészeti célú ültetvénnyel szemben, hogy valamivel gyengébb talajokon is jó eredményt lehet elérni.   A feketedió tápanyagigényes fa, igényli a rendszeres makro- és mikroelem-trágyázást. A műtrágyát kora tavasszal kell kijuttatni. A műtrágya-igényt szak-laboratóriumi vizsgálattal határozhatjuk meg.    Létezik egyszerű tápanyagszámítási ajánlás is, amit az Egyesült Államok diótermesztő gazdái számára dolgoztak ki. Eszerint az ültetéskori tápanyagellátáson túl a kezdeti években úgy számítjuk ki a szükséges műtrágya-mennyiséget, hogy a talajszint fölött 10-15 cm-rel megmérjük a fák átlagvastagságát. Minden hüvelyk - 2,5 cm - törzsvastagságra félkiló 10-10-10 % hatóanyagú műtrágyát szórunk ki, február végén.  Savanyú talajon, figyelembevéve a műtrágyák talajsavanyító hatását is, a talaj kémhatását évente mérjük meg, ne csökkenjen 6,0 pH alá. Megelőzésként meszezzünk.  A nyomelemek nagyon fontosak a diótermesztésben, főleg a cink kritikus. Cink hiányában rosszul köt termést a fa, és gyengén terem. Virágzás után közvetlenül permettrágyázzunk, 1-2 evőkanál cinkszulfátot kb. 5 liter vízben oldva. Kétszer vagy háromszor permettrágyázzunk, két-három hét elteltével. Ha nem permettrágyaként, hanem a talajra juttatva adunk cinket, akkor a cink-kelát ajánlottabb, mint a cinkszulfát. Például egy rész 10 %-os cink-kelátot 10 rész nitrogénműtrágya-oldathoz. A cinktrágyázás a termőkorú fáknál is fontos.   A fekete dió származási helye az USA középső és keleti része. Kanadában a Nagy-tavak és a Szent Lőrinc-folyó vidékéig termesztik, de állítólag északabbra is termeszthető, ha megfelelően megvédik.  Mivel eredeti élőhelye az északamerikai sűrű erdőkben van, termesztése során is a sűrűbb ligetszerű állomány a célszerű. Faanyag céljára sűrűbben, diótermesztési célra ritkábban kell ültetni. Legelőre is szokták telepíteni, mert tapasztalat szerint rovarriasztó hatása is van, alatta kevesebb a rovar. Hasonlóképpen káros hatással van sok, a közelébe ültetett növényre, pl. különösen a paradicsomot irtja.  Hova ültessük a feketediót? Ültethetjük zárt állományba, de gyakori az a megoldás is, hogy a mezőgazdaságilag művelt területen ültetnek nagyobb sorközű feketedió-sorokat, és a sorok között mezőgazdasági termelést végeznek. Szerintem az ilyen gazdák magukban se döntötték el, hogy mezőgazdasági termeléssel vagy feketedió-termesztéssel kívánnak foglalkozni. Mégis sokan vannak ilyenek. Ezt a termesztésmódot itthon nem látni, Amerikában "agroforestry"-nek nevezik.  Szerintem az agroforestry-művelésnek a mezőgazdasági termelés szempontjából ugyanúgy megvannak a hátrányai, mint a diótermesztés szemszögéből. Előnyeit nem látom. Erről a művelésmódról a feketedió fatermelési technológiájánál szól majd egy fejezet.  A legnagyobb diótermést a szabadon álló feketedió-fák adják.   Diótermelési célra a feketedió-fákat legsűrűbben 1,8x2,4 m-re ültethetjük egymástól. Az ilyen sűrű - és a valamivel ritkább - állomány a diósgazdának azt az elgondolását árulja el, hogy a diótermés mellett az értékes faanyagra is számít. Legtágabban pedig 5x5 m-re szokták a diójáért termesztett feketediót ültetni.  Mihelyt a koronájuk összeér, az állományt a felére kell ritkítani, amely ritkítást később szükség szerint ugyanígy ismételjünk meg. Idővel 15x15 m-es kötés is kialakulhat, a nagy fáknál.  A diójáért termesztett feketedió fák végső térállása általában nagyobb, mint a közönséges diófáké. Befolyásolja a tervezett térállást a telepíteni szánt feketedió fajtája is, a fajták alkatukban is eltérnek. Jobbra két fajta alkatának összehasonlítása.  Az 1,8x2,4 m-re ültetett diótermő feketedió ültetvény 10 éves korában felére ritkítható, majd a fejlettségtől, a törzsátmérőtől függő időben a felére ritkítás még háromszor ismételhető, legutoljára 60 éves korban, évi 1 cm-es törzsátmérő-vastagodást feltételezve.       Fiatal feketedió ültetvények:     Ellenőrzött, faiskolából származó oltványt ültessünk! Faiskolások arra is figyelmeztetnek, ügyeljünk arra, hogy a nővirágok nyílásakor legyen pollenadó fajta is, mert egy fának a hím- és nővirágai nem egy időben nyílnak. De a pollen-ellátottság kérdése nyitott, mások szerint nem kell a feketediónak pollenadó fa.  A feketedió nemesítése jelenleg is folyik, faanyagnevelési és diótermesztési célra egyaránt. Igaz, nem nálunk, leginkább csak Amerikában. A diótermesztés érdekében a nemesítés céljai jelenleg: A termőhelyen kései rügyfakadás, betegség-ellenállóság, korai termőre fordulás, dióminőség (héj vastagság és törhetőség), valamint a dióbél színe. Újabb nemesítési cél a közönséges dióhoz hasonlóan az oldalrügyön is termő diófajták előállítása. (Ez érdekes cél, mert ilyen még nincs.)  Feketedió-nemesítők: Tony Zerr és Loy Shreve   Szaporítása hagyományosan magról, korszerűen pedig vegetatív úton történik. Egyaránt állítanak elő oltással, szemzéssel és gyökerezetéssel csemetéket. Így a fajta minőségében biztosak lehetünk, de nem várhatjuk, hogy a diótermés szempontjából értékesebb egyedek bukkannak fel ültetvényünkben.  A feketedió oltványokhoz alanyként a saját fajt, a feketediót használják Amerikában is. Általában ismeretlen származású magvakból nevelik meg, de a Missouri Egyetemen már folynak a megfelelő alanyfajta kiválasztására irányuló kísérletek. 31 fajtajelölttel kísérleteznek, több mint öt különböző helyszínen. Azt remélik, a feketedió-oltványok nagyobb százaléka fogja túlélni az első néhány évet, és fejlődésük jobb lesz. De eredményről még nem tudok. Ritkábban a szürke dió is előfordul a feketedió alanyaként.   Ha magról szaporítjuk, feketedió-állományunk vegyes, többségében gyengébben termő, kevésbé értékes lesz. De magunk is nevelhetünk feketedió-oltványokat.  Magvetésre szedett feketedió:     Magvetéshez az érett feketedió szemek felszedése után buroktalanítás és mosás szükséges, és még ősszel el kell vermelni a diót. A mosás során a víz felszínére került diókat ki kell dobni, azok értéktelenek. Rosszul teltek ki béllel, és csíraképtelenek lesznek.  A jobboldali rajz John Gordon munkája, ő burkos feketedió csírázását rajzolta le. A burok elbomlása megkezdődik a tél folyamán, amikor nyirkos talajrétegben telelnek a vetésre szánt diók. Mivel nem mossa a diót, nem a fajsúlyuk alapján szelektál. Feltör néhányat, és a nagyobb, teltebb béllel rendelkezőket részesíti előnyben. Nem magról nevel fákat, hanem alanynak csíráztat. Tapasztalata szerint a nagyobb, teltebb belű diókból már az első év végén oltható vastagságú csemete fejlődik, a gyengébbekből pedig csak két év múlva.  A feketediónak a sikeres csírázáshoz típustól függően 90-120 nap a csírázás előtti hidegigénye. Sok dió a második-harmadik évben kel csak ki.  A vermelést legalább 8 cm vastagságú nyirkos homokban kell végezni, és kifejezetten hűvös helyen kell teleltetni, pl. hűtőházban.  A vermelés idején Penicillia és egyéb közönséges szaprofita gombák károsíthatják a magvakat. A vermelőhomok fertőtlenítéséhez gombaölőszeres belocsolás szükséges.  Egy másik magvetési módszer a magvak helybevetése. Ebben az esetben erős varjú- és rágcsáló-kárral is számolnunk kell, mivel a diókat már rögtön érés után a földbe helyezzük. A kár csökkentésére nagyon ajánlható a bádogdoboz-módszer, amikor (nem alumínium, hanem bádog) üdítős és konzerves dobozokba földbe ágyazott diókat "ültetünk". A doboz teteje természetesen nyitott, az aljára pedig vágjunk kereszt alakú nyílást, és a lapkákat hajtogassuk kifelé. Így a diógyökér ki tud nőni, és mégis védve van a pockoktól. Amikor a diócsemete annyira megerősödik, hogy már nem fér a dobozba, szétfeszíti azt, mivel addigra a doboz már elrozsdál. Hogy az elrozsdálásban biztosak legyünk, ajánlatos használatbavétel előtt a doboz galvanizált bevonatát tűzben leégetni. Ha csak alumínium (sörös) dobozunk van, a doboz oldalát is végig kell vágnunk, hogy a diócsemete szétfeszíthesse.  A diókat oldalukra fektessük a földben, és kb. 4 cm földdel takarjuk. Ha van fűrészporunk, 2 cm-es takarást abból is kaphatnak, de ne vastagabbat, mert az alja bepenészedhet. A fűrészport tartsuk nedvesen.  Ha tavasszal, márciusban vetjük, majd csak 18 C°-on fog csírázni. A télre elvermelt diókkal nincs különös teendőnk, de a levegőn telelt diókat egy hétig hideg vízbe kell áztatnunk. Cseréljük gyakran a vizet.  A módszer leírása során azért említek következetesen diót és nem feketediót, mert - anélkül, hogy máshol megismételném - ez a módszer változtatás nélkül alkalmazható a többi diófaj termesztése során is.   A csírázó feketedió erős karógyökeret és hajtást indít. Kezdetben az igen tápanyagdús sziklevelek tápanyagából nyeri sejtjeinek, szöveteinek építőanyagát és a csírázáshoz szükséges energiát. A dió tápanyagai egy hét után fogynak el, attól kezdve magára van utalva.         A fiatal magoncok áprilisban vagy májusban kelnek ki. Jó körülmények között 90 cm-t is nőhetnek az első évben, és ezzel együtt gyorsan nagy gyökeret fejlesztenek. A feketedió-csemeték éven belül a legnagyobb növekedést a nyár közepétől a nyár végéig produkálják.  Attól kezdve, hogy a kelő diócsírák megjelennek, a vadnyulak károsíthatják. Védekezésként raschel-zsák anyagú műanyaghálót húzhatunk a csemetesor fölé, amit ősszel felszedünk.  Első éves magoncok:     A feketedió csemetekori, kifejletlen levele a közönséges dió levelére hasonlít.   Csemetenevelés cserépben:    Feketedió-csemeték első éves hajtásnövekedése Németországban:   Az első év végén kiemelt, magról kelt csemeték már erős, jól fejlett főgyökérrel rendelkeznek. Egy éves csemetéknél mértek már 120 cm-nél hosszabb főgyökeret is, réti agyagtalajon. Általános a 65-70 cm-es főgyökér, jó vízellátottság esetén.  Első éves csemeték csúcsrügyének indulása áprilisban:    Első éves hazai feketedió-csemete:   Második éves:   Nagy gyökérzetüknek köszönhetően az átültetést jól bírják, de 2-3 évig a gyomokkal nem tudnak konkurrálni, rendszeres gyomirtást igényelnek.  A csemeték második életévében folytatódik a főgyökér növekedése, és emellett sok oldalgyökér is fejlődik.  A gyökértömeg egyébként a talajtípustól függ, homokos talajon nagyobb a gyökerek kiterjedtsége. Száraz talajon pedig a főgyökér fejlődik gyorsabban.  Mivel a feketedió gyökérzete számára előnyös az egyes gombafajokkal való szimbiózis, előfordul, hogy már a csemetekertben beoltják Glomus deserticola vagy G. etunicatum, esetleg Gigaspora margarita fajú gombafonalakkal. Ilyen esetben nagyobb növekedést tapasztaltak. Az oltás csak annyi, hogy átültetéskor vagy kiültetéskor a csemeték gyökerét a felsorolt - vagy fel nem sorolt egyéb - gombákat tartalmazó oldatba mártják, egy vödörben.  Vannak a feketedió-csemete számára ártalmas talajlakó gombák is, a Phytophthora citricola és a Cylindrocladium fajok.  Jó hír a feketedió-termesztők számára, hogy az utóbbi években előretört a feketedió-termesztésben is az oltványhasználat. Oltással, szemzéssel, üvegházi neveléssel állítják elő a kipróbált, biztos termésű feketedió-fajták csemetéit.      Rossz hír viszont, hogy az oltás, szemzés eredményessége még nem tökéletes, ezért a csemeték nem olcsók. Igaz, hogy előfordultak már 80-100 %-os eredések is, de nagy általánosságban a 30-80 % az elfogadható eredés. Az oltványok kiültetése után is előfordul 10-30 % pusztulás.  Oltványok előállításához alanynak - ugyanúgy, mint a mi közönséges diónknál - gyakorlatilag bármilyen fajtájú, vagy ellenőrizetlen magonc feketedió alkalmas. És ugyanúgy, mint a mi diónknál, az ellenőrizetlen, vegyes fajtájú alanyhoz képest előnyösebb, ha alanynevelés céljára bevált, szakmailag elismert fajtát használunk. A feketedió esetében ilyen alany-fajták például a Kwik-Krop, a Sparrow és a Thomas.  A feketedió diótermő fajtáiról valamivel később beszélek, a téma annyira nagy, hogy szétfeszítené ennek a fejezetnek a kereteit.  Itt csak egy különlegességről, az ágyúgolyóról.  Tisztelt Kollégám, van Észak-Karolinában - nem tévesztendő össze Észak-Kaliforniával - egy feketedió-fa, Wilson város közelében.A jobboldali képen látható. És csodájára is járnak. Akkora diókat terem, mint egy ágyúgolyó, 45 dekásakat. Ezért cannonball-tree-nek nevezik.  Diói állítólag jól törhetők, a bél aranysárga színű, nagy darabokban nyerhető ki, a törés során 95 %-ban negyedes bél érhető el. A kinyerhető bél aránya 35 %.  Értékei miatt gyors szaporításába is kezdtek.  A következő képeken örvendező kislány és fiatalember tulajdonképpen csak reklám-feladatot hajtanak végre, mert az ágyúgolyó-fajtájú feketedió-fa szaporítása sem diójáról történik, mint ahogy a képek sugallanák, hanem vegetatív úton, a nemes, ágyúgolyót termő fa vesszőit oltják feketedió-alanyokra.     A feketedió fajtáinak ismertetése során a megporzásról, a porzófajtákról gyakorlatilag szó sem esik, Amerikában sem. Ennek az az oka, hogy a feketedió a közönséges diónál jóval kevésbé igényes az idegenmegporzásra. Terméshozás szempontjából saját virágporral is kielégítően termékenyül. Az idegenmegporzás lehetősége a nagyobb termésben jelentkezik.  Kiültetés előtt álló, faiskolai feketedió-oltványok nyáron és lombhullás után, mélynyugalmi állapotban:     Vásárolhatunk konténeres csemetét is, a fiatalember - valószínűleg főnöke megbízásából - 6 dollárt kér érte.    Ha feketedió-telepítésünket nem vásárolt oltvány használatával, hanem saját oltvány előállításával kívánjuk megoldani, három lehetőségünk van.  1. Helybe vetés és helyben oltás 2. Házi faiskola létesítése 3. Konténeres csemete nevelése 1. A feketediós leendő területét gondosan munkáljuk el. Minden leendő diófa helyére helyezzünk koratavasszal 2-3 rétegezett feketedió-szemet, 5 cm mélyre. Rögtön jelöljük meg a helyét, a környékét pedig tartsuk állandóan gyommentesen. Az első év folyamán a legszebb növekedésű csemetét hagyjuk meg, a többit tőben vágjuk ki. A csemete növekedését július közepén segítsük kevés műtrágyával, és mihelyt megszárad a talaj felszíne, állandóan öntözzük meg.  2. Mélyrétegű homokos vályog talajt válasszunk a faiskola részére, hogy ki tudjuk majd emelni és át tudjuk ültetni a csemetéket. Koratavasszal készítsünk finom, aprószemcsés magágyat. A magvakat 5 cm mélyre ültessük, a sorok távolságát úgy szabjuk meg, hogy kerti géppel művelni tudjuk. A sorokban a tőtávolságot 6 cm-re javasolják amerikai szakemberek. A faiskola területét műveljük rendszeresen, tartsuk állandóan gyommentesen. A talaj felszíne legyen állandóan nyirkos. Július közepén a sorokba szórjunk kevés műtrágyát. Az első éves csemetét kiszedni a következő év márciusában lehet. Legalább 40-50 cm mélyen vágjunk a gyökerek alá, és minél több vékony gyökeret is igyekezzünk megmenteni.  3. Konténernek a legkülönbözőbb anyagú, méretű és alakú edények jók. A lényeg az, hogy a konténer alja nyitott legyen, nehogy a főgyökér az edény alján körkörösen kezdjen nőni, ami a konténeres diócsemete-nevelés szokásos problémája.  A második éves alany oltható, szemezhető. Ezek az eljárások azonosak a közönséges dió csemetenevelése során leírtakkal.  A diójáért termesztett feketedió metszése a csemete kiültetésétől a fa termőkoráig teljesen azonos a közönséges dió metszésével. Röviden összefoglalva: A nevelés idején a gyors növekedés, a szép koronaforma kialakítása a cél, termőkorban pedig a korona szükség szerinti ritkítása, a rossz helyzetű és az elhalt ágak kivágása.  A feketedió-ültetvény ápolása nem okoz különös nehézséget, a gyomok irtásába maga a fa is besegít, gátolja más növények növekedését. A területen növő egyéb fákat, cserjéket, gyomokat mindenesetre rendszeresen irtani kell. Még a fák alatti gyep is csökkenti a diótermést, bár az a haszna megvan, hogy lejtős területen gátolja az eróziót. Gyepes területen a feketedió-szüret jobban elvégezhető, mint művelőeszközzel művelt és a szüretkor esetleg sáros földön.   Fiatal feketediós Franciaországban, meglehetősen nagy gazban:   Jó körülmények között a fiatal, még nem termő feketedió-ültetvény átlagos évi növekedése 90-120 cm is lehet.  A diójáért termesztett feketedió esetében is felmerül a köztestermesztés gondolata, lehet vele foglalkozni. A képen karácsonyfának ültetett fenyő alkotja a köztest. Feketediósban kevésbé nevelnek köztesnövényeket, mint a közönséges dió ültetvényeiben. Például a mogyoróval való sűrítést kimondottan kerülendőnek tartják, mert az együttes termesztés egyik héjas gyümölcsnek se felel meg igazán.     Mekkora termésre számíthatunk a feketedióból?  Szerintem jóval kisebbre, mint a mi diónkból.  A diójáért termesztett, nem erdei sűrűségben nőtt feketedió-fa négy-hat éves korában már mutogatja termését. Tíz éves kora körül kezd teremni, talán 25 kg-ot hektáranként, de 12 éves korában már 110-120 kg/ha terméssel számolhatunk.  20-30 éves korára éri el teljes termőképességét, amit még további 10-20 évig tart meg.  De jó termést csak 2-5 évenként ad. Egy másik feketedió-kutatói megfogalmazás szerint az évek 40 %-ában várható jó termés. Nem beszélve arról, hogy dióit legtöbbször egyesével hozza, ritkán látni termésfürtöt, mint a következő hármas fürt:   De az is szép, ha csak két dió van egy fürtben.   A feketedió esetében még annyira se terjedt el a nemesített, elismert diófajták termesztése, mint a közönséges dió esetében. Igen sok feketedió-termelő Amerikában is a közelben növő ismert, jó hozamú, egyenletesen termő, nagy dióméretű fákról szerzi be a szaporítóanyagnak való vesszőt, és maga szaporít.  Így nem lehet csodálni az előbb említett alacsony terméshozamokat. Szelektált fajta (oltvány) ültetése esetén, valamint műtrágyázással a fenti mennyiségek megtöbbszörözhetők. Egy missouri kutatás eredménye szerint egyedül a műtrágyázás a kétszeresére emeli a terméshozamot.  A terméshozam, a dióméret, a törhetőség annyira egyedi tulajdonságai a - vad - feketedió fáknak, hogy csak ismert fáról vagy fajtából származó szaporítóanyaggal érdemes dolgozni.  A feketedió-csemete ültetése, évekig tartó nevelése annyira azonos a közönséges dióéval, hogy arról kár is lenne szót ejteni. Csak a kártevőkben, betegségekben van kisebb eltérés. A törzs, a levélzet betegségeiről, károsítóiról a faanyagcélú feketedió-termesztés leírásakor ejtek szót, de külön fejezet is foglalkozik azokkal. A diótermés károsítói közül itt a Conotrachelus retentus-t (walnut curculio) említem, amelynek lárvája a fejlődő diótermésbe fúrja magát, és a "júniusi hullás" néven ismert diókárt okozza. Amerikában.  Értékes tulajdonsága a feketediónak, - és ebben a közönséges dióra hasonlít, - hogy a gombabetegség vagy mechanikai sérülés miatt fiatalon kipusztult feketedió fa tősarjakról jól újul. Ha a sarj tényleg a fa tövétől indul, nagy biztonsággal nem tartalmazza belső fás részében a gombafonalakat, így az új fa erőteljes lesz. Növekedése ekkor igen gyors, mert kifejlett gyökérzet látja el tápanyagokkal.   A feketedió-termesztés leghangulatosabb része a szüret. Egészen megragadó, a hatása alól senki se tudja kivonni magát.    Szüretkor a legtöbb feketedió-gazda megvárja, amíg a dió lehull. A mókusok viszont nem várják meg a teljes érést, hanem előbb is körberágják a diókat, és kieszik belüket. Készletfelhalmozásukkal is termésveszteséget okoznak a gazda számára. Ha meg akarjuk előzni, az érett dió le is rázható, vagy le lehet verni dióverő póznával.  Kisüzemi körülmények között a feketediót ugyanúgy verni szokták, mint a közönséges diót. A földről való összeszedésére egyszerű szedőszerszámok is alkalmazhatók, amelyekkel nemcsak a felszedés gyorsabb, a szedőmunkás keze se feketedik be.     A valóságban nem ilyen idilli a feketedió szezonja. Ahogy a zöld burok színesedik, sárgára, barnára, feketére, úgy színesedik belül a dióbél is, ha feketéig nem is, de sötétbarnáig. Ha sokáig a fán vagy a fa alatt marad, romlik a bél minősége, íze. Ezért ültetvényszerű termesztésben rázni kell a fát, és a termést mielőbb buroktalanítani.  Feketedió szüret a kiskertben:     Frissen betakarított feketedió-termés:    Feketedió-szüret után - ugyanúgy, mint a közönséges dió szürete után - a diót kopáncstalanítani és szárítani kell, akár közvetlenül meg akarjuk törni, akár héjasan kívánjuk tárolni. Ha elmarad a kopáncstalanítás, az a bél sötétedéséhez és ízromláshoz vezethet. Az édeskés, jellemző dióíz "földízűvé" változhat, amit nem mindenki kedvel.  Szüretkor még nincs a burok a héjra száradva, még húsos. Egy fa termését még kézzel is buroktalaníthajtuk, néhány fára pedig akár egy kukoricamorzsoló is megfelel. Utána meg kell mosni a diót, és 2-3 hétre hűvös, száraz helyre kiteríteni száradni.      Ha nincs, nem kapható feketedió-buroktalanító gép, a feketedió-termesztők saját buroktalanító gépek konstruálására kényszerülnek, mert a burkos dió tárolása kellemetlen, és burokkal együtt a vevők se veszik meg. Ilyen házi szerkesztésű gépet konstruáltak Cobjon-ék is (következő kép), és igény esetén másnak is készítenek.  Na, ugye, hogy mégis van feketedió-buroktalanító gép, akkor is, ha nincs. Tavasszal kell megrendelni, hogy őszre meglegyen.   Ez a gép víz nélkül dolgozik, folyamatos üzemű, üzembiztos. A baloldali rekeszben gyűlő kopáncs megszárítható, és például gyógynövényként felhasználható. A jobbra gyűlő feketedió viszont valóban fekete lesz a burok leválasztása után, ezért egy gyors mosás igencsak ajánlott.  A villanymotorral hajtott gép működési elve igen egyszerű. Belsejében forgó lapok ütik le a dióról a burkot, és a burkos diókeverék balról jobbra halad. A gép alja rácsos, amelyen a burok kiesik, a dió nem. A dió jobboldalt a szabad nyíláson át hull ki.  Hasonló gépet konstruált Bill Lane, aki nemcsak konstruktőr, hanem diónemesítő is. A Football nevű fajtákat és a Grand Championt nemesítette.   Ügyes emberek maguk is tudnak feketedió-buroktalanító gépet konstruálni. Gázpalackból, a rajz szerint.   Feketedió mosó, buroktalanító, fehérítő (igen, az is!) gép egy amerikai szakmai bemutatón:   Amikor még puha a feketedió burka, áztatással segíthetjük elő a burok leválasztását.   Feketedió felvásárlás Amerikában:   A feketedió-termesztők problémája ugyanaz Amerikában is, mint a világon szinte minden parasztnak, gyümölcstermesztőnek: Ki vannak szolgáltatva a monopolhelyzetben levő felvásárlóknak. Akik nem szégyenlősek, amikor le kell nyomni a felvásárlási árat. A legnagyobb amerikai feketedió-felvásárló és feldolgozó, Hammons-ék, például magyar pénzre átszámítva 90 Ft-ért veszik a termelőktől a feketedió kilóját. De ez az ár csökkenhet a szezon folyamán, ha nő a kínálat.  Ha a feketediót a következő tavaszon csíráztatni fogjuk, a kopáncs rajta maradhat. Persze ekkor a romló kopáncs fekete, koszos nedvet ereszthet.  Ha vevőnk úgy igényli, feketedió-termésünket meg kell törnünk, ami - tudjuk - nem könnyű munka. Amerikában már fejlesztettek ki erre a célra gépeket, kisüzemek részére. Egy kézi meghajtású lendkerekes és egy elektromos törőgép:     Ha a kézi törést meg kívánjuk könnyíteni, törés előtt a diót 1-2 órára áztassuk be. Lecsöpögtetés után egy zárt tartályban, pl. műanyag hordóban) füllesszük 10-12 órán át. Igaz, hogy a bél is vesz föl valamennyi vizet, de könnyebben elválik a héjtól.  A feketedió bélkihozatala lényegesen gyengébb a mi diónkhoz viszonyítva. Fajtától függően 26-40 %-ra lehet számítani, és nem feles, hanem negyedes bélre.  Mindenesetre ha eljött a szüret, kóstoljuk meg saját termésű feketediónkat. Törjünk meg 10 db átlagos nagyságú feketediót és ugyanannyi közönséges diót, és tegyük a belét egy-egy tányérra. És állapítsuk meg tárgyilagosan, részrehajlás nélkül, hogy a mi közönségesnek mondott diónk kétszer annyi, sokkal jobb ízű dióbelet produkál, mint az amerikaiak feketediója.   És héjasan is tetszetősebb a mi diónk.   Az összehasonlító vizsgálat után már nem vágyunk arra, hogy az amerikai diót együk.  Mit tegyünk hát feketedió-termésünkkel? Dobjuk piacra. Feketedió kínálat héjasan, kb 1 $/kg áron:   Itt pedig fontjáért kérnek 5 dollárt, tehát kilóra kb. 2000 Ft. Héjas dióért. Nem semmi.   Feketedió-bél a piacon:     Ha a vevők megkérdik, hogy mennyiért adjuk a feketedió-belet, jó, ha tudunk róla, hogy a szokásos kialakult piaci ára 10,5 $/kg. Annyiért megveszik.  Máshol is kísérleteznek a feketedió-termesztés honosításával. Kína délebbi területein nagy területeken jártak sikerrel az ezirányú próbálkozások.  Tisztelt dióültető Kollégám, biztosan felmerült Önben a gondolat, hogy nem fog feketediót ültetni.  Rendben van, ez is egy tiszteletre méltó álláspont. De kérem, fontolja meg a gondolatot, hogy ha nem is akar feketediót termeszteni, földbirtokának határát akkor is egy elegáns feketedió-fasorral jelölje ki, mint az alábbi fasor tulajdonosa is tette. Ugye, milyen jól néz ki?   Ha nem is ültetünk, a feketedió magától is nő, nálunk, Magyarországon is. A réges-régen feketedió alanyra oltott diófák amikor elpusztulnak, a feketedió alany sokszor kitör, és önálló fává nő, akár egy árutermelő dióültetvényben is.   Körülötte pedig csoportosan kelnek magoncai.  A feketedió tehát jól érzi magát nálunk. Mégis meg kellene próbálkoznunk a termesztésével.  Rendben van, de milyen fajtát válasszunk? Erről szól a következő fejezet.
	A feketedió diótermő fajtáiról  A fajták felsorolása  A fajták ismertetése  Táblázat egyes feketedió-fajták tulajdonságairól  Fényképeik   A feketediónak vannak száz éve elfeledett fajtái is, pl. a Taylor.   A feketediónak ma is rengeteg ismert és még több ismeretlen fajtája létezik. Irodalmuk is áttekinthetetlen. Például ilyen a Black Gem (jobbra) és a Cooksey is (itt lent), amelyekről van ugyan fényképem, de csak annyit tudok róluk, hogy egy faiskola kínálatában szerepelnek, szaporítja őket.   De vannak ismert fajtái is feketediónak, azt mondják, több, mint 400. Magam a következő elismert fajtáiról tudok, az éghajlati beosztások között átfedés is van, egyes fajták eltérő éghajlaton is teremnek, de nem egyformán viselkednek.  Hideg (kanadai és észak-USA) éghajlatra: Adams, Bayfield, Beck, Browser, Burns, Clermont, Cutleaf, Daniels, Davidson, Elmer Myers, Emma K, Farrington, Hare, Harney, Krouse, Lamb, Leon Pounds II, Neel 1, Northwestern, Ohio, Paterson, Pearl, Ridgeway, Rowher, Sauber 1, Sauber 2, Schreiber, Sepic 2, Sparrow, Stabler, Thomas, Vandersloot, Weschcke.  Mérsékelt éghajlatra: Beck, Bicentennial, Boellner, Brown Nugget, Card, Cochrane, Cranz, Davidson 629, Davis 2, Demings Purple, Eldora, Emma K, Farm Thomas, Farrington, Football II, Grand Champion, Grundy, Hare, Hay’s, Iowa 1, Kitty, Krause, Kwik Krop, Leavenworth 1, Ludi, McGinnis, Mintle, Mitchell, Myers, Ogden, Ohio, Peanut, Pfiester 1, Pritchett, Rabbit Ridge (Ridgeway), Rock, Rowner, Rupert, Sparks 127, Sparks 147, Sparrow, Splichal 1, Stabler, Stambaugh, Surprise, Thatcher, Thielenhaus (vagy Theilenhaus, nem tudom pontosan) 47-47-1, Thomas, Throp, Todd, Wright’s G-4, Yate’s Clermont         Meleg éghajlatra: ‘Student Orchard’, Thomas. Létezik még a Purdue fajta is, ezt Texasban ültetik.    Néhány feketedió fajtáról a néven kívül is van információm.  Adams. Iowai. Viszonylag hidegtűrő. Diója jól törhető. Bayfield. Wisconsini. Nagy növekedésű, bőven termő. Jó télálló, diója könnyen törhető. Bicentennial. Diója kemény, jól telt belű, termékeny. Brown nugget. Jól termő. Diója kicsi, kerek. Vékony héjú. Bélaránya 32 %. A bél negyedesen jól kinyerhető, világos, fényes. Bowser (vagy Browser). Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel, nyílt koronájú, oldalágai nem hosszúak. Alternáló terméshozásra hajlamos. Burns. 1941 óta az első, 1973-as elismertségű fajta Kanadában, ontariói tulajdonosáról elnevezve, aki 1967-ben figyelt fel az akkor már jól termő, vékony héjú diókat termő fára. A gyors elismerés annak is a következménye, hogy fejlett, negyven éves termő fát kellett megvizsgálni. Dióit a Cornell Egyetemen McDaniels vizsgálta be, és megállapította, hogy az addig ismert összes - mintegy 35-féle - feketedió-fajta tulajdonságait felülmúlják. A fa alkatra ugyanolyan, mint a Bowser. Kártevők - ellenőrzött vizsgálatok szerint - kevésbé támadják, mint a többi fajtát. Diója kicsi, de ezt ellensúlyozza, hogy vékonyhéjú, magas bélarányú. Egy kilóban 96-110 db dió van, a dióbél aránya 29,5-34,4 %. CES 604. Niagara vidéki, átlagos méretű diókat termő fajta. A dióbél aránya 32,6 %. Clermont. Ohio-ból származik. Keskenyen feltörekvő, nem terebélyesedő alkata miatt nem szorul neveléskori metszésre. Bőtermő. Északon is jól beérik. Diója közepes méretű, - 60 db nyom egy kg-ot, - vékonyhéjú, 28-36 % béltartalommal. Íze kiváló. Baktérium-rezisztens. Daniels. 1978-as fajta. Termékeny. Kisebb-közepes méretű diót terem, feketedió-viszonylatban igen vékony héjjal. Könnyen törhető, a 40-41 % bél jó minőségű. Elmer Myers (vagy Myer). Ohio-i származású. Magasra növő fája van, rövid ágakkal, ezért gyakorlatilag nem igényel neveléskori metszést. Alternáló terméshozásra hajlamos. Tavasszal későn hajt ki, ősszel későn érik. Diója kicsi-közepes méretű, viszonylag vékony héjú. Jól törhető. Bélaránya nagyon alacsony, 25,4 %. A dióbél jóízű. Emma K. Illinois-ból származik. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. A kedvező alkatot úgy kell elképzelni, mint pagodaformát, egy ginkgo-fáét. Erős, határozott központi tengely, fölfelé egyre rövidebb oldalágakkal, így a lombfelület igen jó megvilágítású. Jó terméshozamú fajta, de egy jótermésű év után hajlamos a következő évben gyengébben teremni. Lombja késő őszig a fán marad. Diója közepes-nagyméretű, ovális alakú, némileg lapított, hosszúkás. 1 kg dióban 66 db van. Az egyik legvékonyabb héjú, törhető. A bélarány 35 %. A bél jó minőségű, főleg darabosan nyerhető ki, kisrészben felesen. Kiváló ízű.    Farrington. Diója nagy, 44 db tesz ki egy kilót. Bélaránya nagyon alacsony, 27 %. Football. Nagy, ovális diója van. Vékony héjú, 32 % béltartalmú. Többségében negyedesen nyerhető ki. Hibája, hogy alternatívan terem, és fogékony a bakteriózisra. Football 2. A hideg éghajlathoz jól alkalmazkodott, oldalrügyön is termő fajta. A dió mérete közepes, 57 db van 1 kg-ban. Jól törhető. Grand Champion. Új fajta, 1999-ből, a Football leszármazottja. Bill Lane fajtája, aki a Football fajtával is foglalkozott. Egy kilóban 54 dió van, a dióbél aránya 32,2 %. Hambleton. A fajta értékeiről nem tudok mit mondani, csak a képe áll rendelkezésemre. Hare. Illinois-i eredetű. Jól termő. Nagy diója van. Jól törhető. A dióburoklégy gyakrabban károsítja, mint más fajtákat. Krause vagy Krouse. Iowai, 1940-es születésű, rendszeresen jól termő, északi termőhelyre való fajta. Jó téltűrő. Bőven, kiegyenlítetten terem. Nagy diója van. A Daniels fajtára hasonlít, de jobban, jól törhető. Béltartalma 30-35 %. Kwik Krop. Magasan feltörekvő alkata van, nem terebélyesedik szét. Lamb’s Curly. Rendszeresen terem, bár kisebb diókat. Elsősorban tetszetős, göndör hatású faanyagáért szelektálták ki, elsősorban faanyagnak való. Alkata is inkább feltörekvő, kevés oldalággal. Leon Pounds II. Nagyon bőtermő. Diója vékony héjú. Rendkívül magas, 55 %-os a bél aránya. Dióbele ízletes. Minnesota. Agroforestry művelésbe ajánlják.     Neel 1. Későn fordul termőre. Vékony héjú. Dióbele szívalakú, kiváló ízű. Northwestern. Jó télálló. Ohio. Anyafája Ohioban volt. Gyengébben télálló. Alkata szétterülő, nevelési korban metszése figyelmet igényel. Alternáló terméshozásra hajlamos. Diója kiválóan törhető, bélaránya 30 %, dióbele jóízű. Rendkívüli tulajdonsága a feketedió-fajták között, hogy más diófajokhoz a legjobb az affinitása. Egyrészt a vajdió alanyhoz, másrészt készségesen hibridizálódik a szívdióval és a vajdióval. Paterson. Iowai. Igen télálló, kiválóan törhető, kiváló ízű. Pearl. Gyenge téli fagytűrő. Egyéb tulajdonságai jók. Ridgeway. Illinois-i. 1984-ben ismerték el. Jól termő, nagy diójú. Jól törhető diója van, 35 % bélarányú. Baktériumellenálló. Rowher (vagy Rohwer). Iowai. 1926-ban elismert, jó télálló, korán termőre forduló fajta. A dió mérete változó, 44-55 db ad ki 1 kg-ot. Könnyen törhető, a bél rendkívül világos színű, a bélarány 35-37 %. Rupert. Jól termő fajta. Kicsi, kerek diója van. A héj közepesen vastag, a bélkihozatal 26 %-os. Jól törhető, bele igen jó minőségű. A dióbél krémszínű, könnyen negyedesen szedhető ki. Sauber 1. A Sauber fajták nem igazi feketediók, hanem a feketedió és a szívdió hibridjei, ahol az apa feketedió volt, az anya pedig a Fish fajtájú szívdió. De gyakorlatilag feketedióknak minősülnek. A Sauber 1-et 1970 óta termesztik. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. Nagyon jól terem, változóan nagy diókat (44-55 db/kg). Problémája az alternatív terméshozásra való hajlam, gyakorlatilag csak kétévente terem. A feketedió-fajták közül a legkönnyebben buroktalanítható. Törése hasonlóan nehéz, mint más feketedió-fajtáké. A dióbél aránya 39 %, a dióbél világos színű, jó minőségű. A héjtól jól elválik. Egészben is kinyerhető, mint a szívdióé. Sauber 2. Termőképessége elmarad a Sauber 1-től. Kiválóan törhető. A dióbél aránya 37 %. Sol. Nagy diójú illinoisi fajta. Egy kilót 45 db dió tesz ki. A bélarány 23,3 %. Schreiber (vagy Schrieber). 1941-es. Rendszeresen terem, nem sokat, de igen nagy méretű diókat (33-44 db/kg). Diója a Thomas Myers-re hasonlít. Kiválóan törhető. A héj vastagsága a feketedióra jellemző, a bélarány 30 %. A dióbél jóízű. Shenandoah. Diója elég nagy, 55 db fér 1 kg-ba, bélaránya 32,8 %. Sparks 127. Iowa-ból származik. Hideg éghajlatra is nagyon jó. Korán termőre fordul. Diója kisebb, 66 db ad ki 1 kg-ot, a dióbél aránya viszont magasnak számít az átlagos 33 %-os kihozatalával. Könnyen törhető. Sparks 147. Bőven termő fajta. Diója közepes nagyságú, csőrös alakú. A dióhéj igen vékony, a dióbél aránya 38 %. Könnyen nyerhető belőle nagy méretű negyedes dióbél. Sparrow. 1935-ös fajta. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel. Korán termőre fordul, rendszeresen terem, ha nem is bőtermő. 1 kg-ban 55-66 db dió van. A bélarány 28 %, a bél jóízű, minőségi. Stabler. Gyengén télálló. Hosszú életű, szép növekedésű. Nagyméretű diója van. Könnyen törhető, bélaránya 32 %, a dióbél egészben nyerhető ki diójából. Érdekessége a Stabler fajtának, hogy fanedve a legbővebb és legédesebb a feketediók között, juharsziruphoz hasonlóan csapolható. Ezért a fajta potenciálisan hármas hasznosítású: diótermésre, édes nedvre, végül faanyagra. A következő képen alkata látszik, utána az oltás évében termést hozó csemetéje.     Stambough. Az egyik legnagyobb diójú fajta, 42 db van egy kilóban. Bélaránya szinte a legalacsonyabb, 25,6 %. Surprise. 57 db dió felel meg 1 kg-nak. A dióbél aránya 33 %, de csak negyedesen nyerhető ki, mert a héjat szorosan kitölti. Thorp. Gyenge fagytűrő. Sok diója egyrekeszű. Vandersloot. Gyenge fagytűrő. Kedvező alkatú fajta, kevés neveléskori metszést igényel, mert oldalágai nem hosszúak. Diója igen nagy. Weschcke. Wisconsini. Igen télálló, kiválóan törhető, kiváló ízű. A Weschke nemesítője, névadója: Carl Weschcke.   És mindenek előtt a Thomas (Thomas Myers). A legáltalánosabban ültetett fajta, 1980-as, pennsylvaniai születésű. (A dátum nem biztos, 1950-ben már említik.) Termőre fordulása korai. Neveléskori metszési igénye kevés, mert ágai nem terebélyesek. Rendszeresen és bőven terem. Késői kihajtású, betegségellenálló. Diója igen nagy, 44 db már 1 kg. A dióbél a héjat jól kitölti, aránya 38 %. Jól törhető, vékony héjú. Thomas fajtájú feketedió képei:       A feketedió szerintem legjobb fajtája a Thomas. Az alapfajtól csak annyiban különbözik, hogy minden értékmérő tulajdonságában felülmúlja fajtársait. Faanyaga jó minőségű, dióbele szalmaszínű, fényes, ragyogó, telt, szilárd, jóízű. Ízét jellegzetesnek, erősnek mondják. Vegetatív úton, feketedió alanyra oltva szaporítják.  A Thomas jellemzően apomiktikus diófajta, vagyis termékenyülés nélkül is magas arányú terméshozásra képes, amint azt kaliforniai diókutatók megállapították.  Magyarországi viszonyok között a feketedió egyetlen fajtája sincs kipróbálva.    Feketedió-fajták virágzási és érési adatai  (a Missouri Egyetem nyomán) Fajta neve	Rügyfakadás	Nővirágzás kezdete	Teljes nővirágzás	Pollenszórás kezdete	Virágzás típusa	Virágzástól érésig	Érés Beck	04.28	05.15	05.21	05.16	Hímelőző	128 nap	09.25 Bowser	04.29	05.09	05.14	05.19	Hímelőző	128 nap	09.17 Brown Nugget	04.16	04.27	05.01	05.10	Hímelőző	131 nap	09.08 Cranz	04.29	05.19	05.21	05.11	Nőelőző	130 nap	09.27 Crosby 2	05.02	05.10	05.19	05.20	Hímelőző	142 nap	10.03 Davidson	04.12	04.23	04.28	05.09	Hímelőző	132 nap	09.04 Drake	04.28	05.06	05.13	05.15	Hímelőző	151 nap	10.09 Elmer Myers	05.01	05.10	05.17	05.23	Hímelőző	128 nap	09.18 Emma K	04.20	04.23	04.30	05.06	Hímelőző	148 nap	09.23 Football	04.15	04.27	05.01	05.06	Hímelőző	156 nap	09.30 Grundy	04.20	05.10	05.12	04.28	Nőelőző	122 nap	09.13 Hare	04.29	05.07	05.16	05.20	Hímelőző	143 nap	09.30 Harney	04.27	05.08	05.15	05.16	Hímelőző	133 nap	09.26 Hay	05.05	05.14	05.22	05.24	Hímelőző	135 nap	10.03 Higbee Mill	05.04	05.17	05.27	05.25	Hímelőző	131 nap	10.02 Jackson	04.16	04.27	05.02	05.09	Hímelőző	155 nap	09.28 Knuvean	04.18	05.11	05.17	04.29	Nőelőző	136 nap	10.01 Kwik Krop	04.26	05.05	05.09	05.18	Hímelőző	148 nap	10.03 Mintle	04.17	05.14	05.19	05.01	Nőelőző	129 nap	09.23 Mystry	04.16	04.29	05.04	05.11	Hímelőző	141 nap	09.19 Neel 1	05.03	05.12	05.21	05.21	Hímelőző	141 nap	10.05 Ness	04.16	04.27	04.30	05.10	Hímelőző	168 nap	10.18 Ogden	04.23	05.06	05.10	05.13	Hímelőző	168 nap	10.18 Ohio	04.24	05.07	05.08	05.15	Hímelőző	140 nap	09.18 Patterson (Emma K)	04.16	04.25	04.30	05.06	Hímelőző	153 nap	09.28 Pound 2	04.24	05.08	05.17	05.20	Hímelőző	143 nap	10.01 Pritchett	04.18	04.28	05.06	05.12	Hímelőző	134 nap	04.14 Rhower (Thomas)	04.28	05.07	05.13	05.20	Hímelőző	145 nap	10.02 Sarcoxie (Kwik Krop)	04.25	05.04	05.09	05.15	Hímelőző	141 nap	09.25 Sauber 1	04.26	05.06	05.14	05.18	Hímelőző	134 nap	09.20 Sauber 2 (Sparrow)	05.08	05.14	05.17	?	Hímelőző	118 nap	09.05 Schessler	04.13	04.22	04.29	05.06	Hímelőző	129 nap	09.04 Scrimger (Sparrow)	04.27	05.10	05.14	05.15	Hímelőző	117 nap	09.05 Shreve	05.02	05.08	05.17	05.17	Hímelőző	147 nap	10.04 South Fork	04.14	05.06	05.09	04.28	Nőelőző	158 nap	10.08 Sparks 127	04.25	05.07	05.12	05.16	Hímelőző	118 nap	09.04 Sparks 129	04.23	04.27	05.06	05.15	Hímelőző	125 nap	09.28 Sparks 147	05.03	05.11	05.15	05.18	Hímelőző	131 nap	09.21 Sparrow	04.26	05.11	05.13	05.16	Hímelőző	119 nap	09.06 Surprise	04.25	05.06	05.10	05.15	Hímelőző	143 nap	09.30 Thomas	05.02	05.06	05.15	05.21	Hímelőző	145 nap	10.02 Thomas Myers	05.05	05.11	05.21	05.21	Hímelőző	131 nap	09.26 Tomboy	04.18	04.27	05.01	05.09	Hímelőző	135 nap	09.10 Wiard	04.28	05.14	05.24	05.09	Nőelőző	125 nap	09.21   A táblázat fajtáinak érő termése így néz ki, (a Davidsonról nincs felvétel):

	A PEKÁNDIÓ TERMESZTÉSE
	A PEKÁNDIÓ TERMESZTÉSE  Vázlat:  A pekándió-termesztésről általában  Pekándió-fajták  Pekándió-termesztés Amerikában  Pekándió-termesztés Mexikóban, Argentinában  Pekándió-termesztés Ausztráliában  Pekán- és hikoridió termesztés Kínában  És Európában?    A pekándió-termesztésről általában Ha most azt várja tisztelt pekándió iránt érdeklődő Kollégám, hogy ebből a fejezetből megtanul pekándiót termeszteni, nagyot téved. A pekándió-termesztésről ezernyi amerikai szakkönyv szól, kezdve H. Harold Hume 1906-os tankönyvétől (The Pecan and its Culture), ami ma már elektronikus formában is hozzáférhető. Éntőlem csak néhány megjegyzést várhat ebben a témakörben. Biztató szavakat, hogy vágjon bele nyugodtan.  A pekándió termesztése Amerikában a vándorló, nomád életet folytató őslakos indiánokig nyúlik vissza. Ma már jól ismert, hogy mielőtt a pekándiót termesztésbe vonták volna, éves vándorlásaik során táborhelyeiket a jelenlegi Texas és Mexikó területén ott választották meg, ahol természetes pekándió-ligetek voltak. Egyes indián törzsek legfontosabb őszi élelme volt a pekándió.  Első, termesztett ültetvényeit Észak-Mexikóban az 1700-as években hozták létre a spanyol gyarmatosok és a ferences szerzetesek. Az Egyesült Államok területén Long Islanden 1772-ben jelent meg az első ültetvény, amit gyors ütemben másoltak kisebb birtokokon, házikertekben is. Texasban jövedelmezőbbnek bizonyult, mint a hagyományos gyapottermesztés. Az amerikai termesztés növekedésének újabb hulláma 1880-tól, majd 1920-tól kezdődött, ez utóbbi a mai napig is tart.  A pekándió-kereskedelem 1820-ban kezdődött, amikor az észak-mexikói pekántermést Spanyolországba kezdték exportálni, a Mexikói-öböl menti francia telepesek pedig a Karibi szigetekre.  A pekándió a jégkorszakok előtt Európában is otthonos volt. A hazaival azonos éghajlat alatt is termesztik Amerikában, termesztésével mi is nyugodtan megpróbálkozhatunk.  A pekándió-fát gyakorlatilag ugyanúgy kell felnevelni és gondozni, mint a többi diófélét. Ha már van diótermesztési tapasztalatunk, nyugodtan próbálkozhatunk termesztésével. Szakirodalom Európában nincs. A mi körülményeink között a gyakorlatban alakul ki minden. A közönséges dió termesztéséről viszonylag részletesen írtam. És valamit a feketedióéról is. Ennek a két diófajnak a termesztési eljárásai a pekándióra is alkalmazhatók.  A pekándió a mi diónk rokona. Azonosak a tulajdonságai, viselkedésmódja egyezik a mi diónkkal. A termesztés problémái és szépségei is azonosak.  Ültetése, ültetés utáni metszése szó szerint azonos a mi diónkkal. A tőtávolság nagyobb, legalább 10, de inkább 15 m legyen.  Fiatalkori metszése során a kívánt, szép faalak kialakítása a cél, termőkorban pedig a ritkítás, a rossz helyzetű és az elhalt ágak kiszedése. Központi vezért nem szoktak a pekándió-fán hagyni. A közönséges dióval szemben a gyakoribb hegyesszögű, V-elágazás okoz gondot, amiket le kell metszeni. Az elágazások 45°-nál nagyobbak legyenek.  Mindenek előtt - a mi diónkhoz, a Juglans regiához hasonlóan - a pekándió-termesztés során is az ismert fajták használatának jelentőségére kívánom felhívni tisztelt leendő pekándiótermesztő Kollégám figyelmét. A következő, török képen is ezt oktatják. Balra a magonc pekánfa termése, jobbra pedig egy ismert fajtáé.   Kérem, figyelje meg a következő amerikai grafikont, ami a pekándió össztermésének alakulását mutatja. Mindegy is, hogy az össztermés Amerikára vonatkozik-e vagy az egész világra, a tendencia a lényeg.  A fölső ugráló vonal az ismert fajtákból álló ültetvényekre vonatkozik, az alsó, szaggatott ugráló vonal pedig a magról kelt (magonc) pekándiókra. Mindkét vonalon belül a trendet jelölő vonalak a tárgyévet megelőző 10 év átlagát jelentik, amiben az alternatív terméshozás és az egyes évek időjárásának szerepe került kiszűrésre.  Szembeötlő, hogy fejlődést csak a fajtadióktól lehet várni, a pekándiók esetében is.   Ha pedig nem szűrjük ki az évek közti alternálást, akkor a pekándió-termesztés legnagyobb nehézségét látjuk. Azt, hogy a jól termő évek után következő évben alig van termés. Márpedig a diókereskedők, a piac állandó, megbízható szállítást várnak el egy termesztőtől, mert a fogyasztónak nehéz megmagyarázni, hogy az egyik évben van áru, a másikban nincs.  A fogyasztó már csak ilyen, nem ismeri a termesztés körülményeit, és nem ismeri el nehézségeit. Amerikában is ilyen a fogyasztó, nemcsak itthon. Arra kell tehát törekednünk a grafikon ismeretében, hogy inkább mérsékelten, de megbízhatóbban termő fajtákkal kezdjünk foglalkozni.  A pekándiónak a gyors, egészséges növekedéshez fontos a nitrogénműtrágya, mert a talaj természetes nitrogéntartalma kevés számára. De csak kis adagok kellenek az első években, és csak júniusig bezárólag, mert a nyár második felében adott nitrogén a hajtások beérését hátráltatja, és növeli a fagyveszélyt. Ammónium-nitrát vagy ammónium-szulfát kell.  A fiatal csemete tövétől távol szórjunk egy keveset a talajra, amit aztán kapáljunk be. Még hatásosabb, ha műtrágyázás után öntözünk is. Egyébként teljesen felesleges tányérozni a pekáncsemete környékét, nem kell mélyedést készíteni.  A termőkorú pekánfa nitrogénműtrágya-igényét úgy határozhatjuk meg, hogy a törzsátmérő minden centiméterére 20 dkg műtrágyát számítunk, és a törzs 1-1,5 m-es körzetét kihagyva a lombkorona alá és azon kívülre szórjuk szét. Korán, közvetlenül a kihajtás előtt. Ha a fa virágzás után jól berakódott terméssel, ugyanezt a műtrágyamennyiséget adjuk ki még egyszer, május végén vagy június elején. És mindkétszer nagyon ajánlatos beöntözni.  A mi diófánk igényén túlmenően a pekándió a cinket is nagyon igényli. Azt viszont csak permettrágyaként tudjuk kiadni. Áprilistól augusztusig kéthetenként ajánlott egy cinktartalmú levéltrágyázás. Az első hét évben.  Öntözni még ajánlatosabb a pekánfát, mint a közönséges diót. Nagyon vízigényes, hetente 50 mm-t igényel. Kéthetenkénti öntözés ajánlott, amit csak augusztusban gyérítsünk, de akkor se hagyjunk fel vele teljesen. És ne feledkezzünk meg a pekándió kiterjedt gyökérzónájáról, ami a törzstől mért távolságban kétszer akkora, mint a lombkorona széle!  A gyomirtásban legyünk ugyanolyan gondosak, mint a saját, közönséges diófánk körüli gyomtalanításkor.  Hogy miért lenne érdemes megpróbálkoznunk a pekándió termesztésével? - ezt a kérdést akár tisztelt diótermesztő Kollégám is feltehette volna, hiszen mindkettőnknek megvan a sikerélményünk a mi közönséges diónk termesztésében is, egyéb sikerélményre már nincs szükségünk.  Feltehette volna, de én tettem fel, és mivel én propagálom a pekándiót, nekem illik rá válaszolnom is. A következő kép ad rá magyarázatot. Egyidős diófákat látunk rajta. Jobbra a közönséges diót, balra a pekándiót. Kétszer akkora. A magassága is, a termőfelülete is.  Igaz, a kép nem nálunk, hanem Törökországban készült. A törökök megpróbálják. Mi miért nem?   Valószínű, azért, mert sem a várható terméshozamot nem ismerjük, sem a lehetséges eladási árat.  Magyarországon eddig valóban nem próbálta ki senki, mennyit tud teremni egy hektár pekándiós. Amerikában megadja az 1 tonnát egy hektárra, a jól gondozott, jól termő ültetvény. Öt-nyolc éves korában kezd teremni.  Az ár pedig jóval magasabb Európában, mint a közönséges dióé, és jóval magasabb, mint Amerikában, ahol terem. Mennyibe kerül egy kiló héjas pekándió? 12-13 euróba Németországban, a - jaj, most majdnem leírtam, melyik - üzletláncban. És még avas is! Ugyanott a legszebb, osztályozott magyar héjas dió 3-4 euróért kapható.  Persze, azt ajánlom, kezdetben ne vigyük túlzásba a pekántelepítést. Ne ültessünk többet, mint amennyit jól tudunk gondozni, beleértve a rendszeres öntözést is. Az amerikai pekánkertekkel is sokszor ez a gond, a meggondolatlan nagyratörés, ami a dióskert elhanyagolásához vezet, vagyis az eredménytelenséghez.  Először kicsiben próbáljuk ki, van-e elég időnk, munkaerőnk, öntözővizünk, és ami szintén nem mindegy, pénzünk a pekándiós felneveléséhez.   Mert egy pekándió-csemete - hazai csemetenevelés híján - 35-40 euróért szerezhető be, ami a négyszerese a közönséges dióoltvány árának. Pedig a pekándió-csíráztatás nem nagy ügy.   Gyökere sokkal gyorsabban nő, mint felfele.   Ezért kelés után rögtön magas termesztőedénybe kell ültetni.   Vagy ki a szabadba, ha nem akarjuk oltani.   Oltócsapok, vesszők Amerikából rendelhetők.    Pekándió-fajták A pekándió-fajtákat két nagyobb ökotípusra szokták osztani. Az északi típusok a virágzástól 160-180 nap alatt hoznak termést, a déliek kb. 210 nap alatt. Délen 285 olyan napot igényel a pekándió a vegetációs időben, amikor az éjszakák se hidegek.  Egy északi ültetvény:   Amerikában nagy ünnep a Hálaadás ünnepe, amin jellemzően pekándiót is szoktak fogyasztani. Régi próbálkozása a pekándió-termelőknek, hogy a hálaadási ünnepre biztosan, nagy mennyiséget tudjanak előállítani, hogy északi típusú fajtákat déli termőhelyen termeljenek, mert a rövid tenyészidőszakot délen is megtartják. A gond csak az, hogy az északi típusok kevés és kisméretű diót teremnek.  Az első, név szerint ismert pekándió-nemesítő egy Antoine nevű rabszolgahajcsár volt, Louisianában. Első, nevesített fajtáját, a Centennialt 1846-ban szelektálta, aminek 1865-ben már 126 példánya volt. Az első kertészeti ültetvényeket ebből a fajtából telepítették. Az 1800-as évek végén már rendelkezésre állt a Moneymaker, a Frotscher és a máig népszerű Stuart. 1900 után felgyorsult a nemesítés, keresztezéssel hozták létre az Admirable, a Favorite, a Forkert és a most is elterjedt Desirable fajtákat. Így kezdődött. Néhány régi pekánfajta:   Ma már a pekándiónak mintegy 1000 fajtáját tartják számon, ami gyakorlatilag megismerhetetlenül sok változatot jelent. Nagyot tévedtem, amikor a dióskönyv korábbi változataiban elkezdtem részletesen ismertetni őket. Ebbe a próbálkozásba belebuktam.  Mit tegyen mégis, aki kíváncsi a pekándió fajtáira? Nem tudok okosabbat, keresse fel a http://aggie-horticulture.tamu.edu/carya/pecans/pecalph.htm egyetemi weblapot. Ott leírások olvashatók, képek nézhetők, ezek a fajták klasszikusnak tekinthetők. Tudom, hogy a weblapok nem örökéletűek, tulajdonosaik egy pillanat alatt eltüntethetik, de nincs más, annyi fajtája van a pekándiónak, hogy csak egy elektronikus könyvtárban férnek el. Elkezdtem fényképezgetni ezeket a klasszikus fajtákat, de nem sokra mentem.    Pekántermés Kanza fajtából:        Itt pedig néhány, más helyről származó információ. Pawnee és Lakota:    Tehát, mint mondtam, a pekándió-fajtákat két csoportra, északi és déli típusokra osztják, ami a gyakorlatban négy csoportot jelent: déli termőhelyre valókat, a déli és északi termőhely közöttieket, északiakat és szuper-északiakat.  Pekándió változatok:   A termés közel 90 %-át 33 fajta adja, ezen belül négy, a Desirable, a Stuart, a Western és a Wichita emelkedik ki, amelyek az összes termésnek mintegy a felét teszik ki. Jelenleg, mert a fajtaváltás folyamatos. Ezt a négy fajtát mégis tárgyalom, az említett adatbázis alapján.  Desirable. Keresztezéssel állították elő 1903-ban, szülei a Russel és a Success. Jó vízellátást igényel. Fája erős növekedésű. Ágrendszerének hibája, hogy sok a hegyesszögű elágazás, figyelmes metszést igényel. Hímelőző virágzású. Hat éves korában már terem, de csak 8-10 éves korában várható számottevő termés. Termésmennyisége mérsékelt, de kiegyenlített. Diótermése kedvező méretű, nagy, 95 db ad ki 1 kg-ot. Diója lapított, vékony héjú. A dióbél aránya 50-55 %. Igen jó minőségűnek értékelik dióját, bár ízre nem kiemelkedő. A betegségekre nem fogékony. Október végén érik. Termése:   Stuart. 1886-ban válogatták ki, magoncok szelekciója során. A fajta jól alkalmazkodik a különféle talajtípusokhoz. Fája erős növekedésű. Közepesen terem. Késői, nőelőző virágzású. Érési ideje korai a pekándiók között. Közel elliptikus diója van, kerekded alappal, tompa csúccsal. Jellemzően sötéttel csíkozott. 1 kg-ban átlag 112-114 db diószem van, 47-49 % dióbél nyerhető ki belőle. Bele aranyszínűtől a világosbarnáig változik, laposabb-mélyebb barázda húzódik rajta. Betegségeknek jól ellenáll. Az Egyesült Államok leggyakrabban telepített pekándió-fajtája.   Western. 1924-től tartják nyilván, magonc-szelekcióból származik. Különösebb gondozás nélkül is szép, erős fát nevel. Sajnos, betegségekre nagyon fogékony. 7-8 éves korában kezd teremni. Diója hosszúkás-elliptikus, hegyesszögű csúccsal. Aszimmetrikus. Keresztmetszete kör alakú. A dióhéj felülete durva. 125 db dió nyom 1 kg-ot, a bélkihozatal aránya 58-59 %. A dióbele aranyszínűtől a világosbarnáig változik. Mély barázdája diótöréskor sok törmeléket eredményez. Termése:   Wichita. Keresztezett fajta, 1940-ből. Tetszetős megjelenésű fát nevel, de metszése figyelmet érdemel a sok V-elágazás miatt. Fája mérsékelt növekedésű, korán, 5-7 éves korában termőre fordul, jól terem, de nem minden évben. A téli fagyok károsíthatják. Virágzása nőelőző jellegű. Kerek keresztmetszetű, hosszúkás, hegyes diója van, kerekded alappal. Diója nagyobb méretű, 95 db tesz ki 1 kg-ot, 62 % bél arány mellett. Dióbele aranybarna, sekély barázdával, közepesen édes ízű. A Wichita más pekándiófajták általános alanya is egyben. Előnye még más pekándió-fajtákhoz viszonyítva, hogy lombozata ellenálló a korai lombhullást okozó betegségekkel szemben. Termése:   Másik kép a Wichitáról:   A déli típusú pekánfajták közül ismeretes még a Curtis, McMillan, Mississippi 10, Moreland, O'Barr, Pyzner (Catwalk) is. Ezeket is szaporítják, jelenleg is.  A Podsednik vékony héjával és a dió méretével tűnik ki, kb. 45 db tesz ki 1 kg-ot, ami a mi diónknak is becsületére válna.   Három déli fajta: Podsednik, Forkert, Choctaw:   Újabb déli fajták: Mandan, Byrd.    Még két kép a Byrdről:    Witte és egyéb, ismeretlen fajták:   A texasi pekándió-fajták:   Az említett adatbázisban nem szereplők közül északiak:  Hausmann. Indianaból származik, Jerry Hartmann szelektálta. Jó hidegtűrő, és eddig nem tapasztalták, hogy alternálva teremne. Diói nagyok, 65-85 db egyenlő 1 kg-mal. KS-112. (A betűjel Kansasra vagy Kentuckyra utal.) Jó télálló fajta. Koronaalakja szétterülő. Rendszeresen terem. Tavasszal kései pollenszórású. Diói közepes méretűek, október közepén érnek. A dió héja vékony, a dióbél jó minőségű. Yates 68. Indianai eredetű. Tíz évvel ez előtt még nem volt számjelzése. Diója közepes-nagy, 130-155 db/kg. Vékonyhéjú. A dióbél aránya közel 60 %, könnyen felesként nyerhető ki. Yates 127. Ugyancsak indianai, a Major fajta magonca. Jól terem. Diója közepesen nagy, 140-155 db/kg, igen vékony héjú. Ha a csúcsán ütik meg, az egész dióbél egyben is kinyerhető. A dióbél aránya 55-62 %, jó minőségű. Az újabb fajták pedig: Doc Smith, Gage, Glen Minor, Grotjan, Howell, Jay Ford, Lattus, Loyd, Princeton. Hideg, északi termőhelyre ajánlják még a Campbell NC-14, Cornfield, Deerstand, Dejay, Diken, Fritz Flat, GI Long, Gibson, J-1, J-7, J-11, J-13, Jumbo, L-3, L-4, Lucas, Oaks, PK Jumbo, S-24, Snaps fajtákat. Néhány kép ezekről:                Ezek már az őszi fagyok előtt beérnek. Dióméretük közel 2,5-3 cm-es, ami azt jelzi, hogy a termés kineveléséhez az öntözés elengedhetetlen.  Közülük figyelemreméltó a Snaps, nemcsak legkorábbi érésideje, hanem papírhéja miatt is. Hátránya viszont a vastag burok, ami a szárítását késlelteti.  Magánszemélyek is foglalkoznak pekándió-fajták felkutatásával.  A legutóbb felsorolt pekánfajták közül a Cornfield, Deerstand, Snaps Early fajták John Gordon fajtái.   Észak-Dakotában Gary Stegmiller a saját fajtái közül a Stegmiller 3-at tekinti olyannak, ami az északi körülményekhez jól adaptálódott. Már 25 éves, elviselt már -42 C°-ot(!), és megelégszik 100-120 fagymentes nappal. Sajnos, ilyen éghajlaton diói nemcsak kicsik, de nem is egészen teltek.  Carl Weschcke, aki feketedióval és többféle hikorifajjal is foglalkozott, mindegyikben létrehozva a Weschcke nevű fajtákat, ilyen néven pekándió-fajtát is előállított. Tudomásom szerint kipróbálása megkezdődött Németországban.  William Reid kansasi pekánkutató és szakértő a saját kertjében a Greenriver fajta magoncaként fedezte fel a KSU-OF1 jellel jelölt fajtát, ami később az Oswego nevet kapta. Kétszer annyit terem, mint szülőanyja. Diója héjasan és bélként egyaránt megkülönböztethetetlen a Greenriverétől.  Új pekándiófajták felkutatása, a fajtanemesítés nagy erőkkel folyik napjainkban is. Az említett - és a sok nem említett - magánszemélyek mellett Texasban, Brownwoodban intézményi szinten foglalkoznak vele. Fajtakeresztezési munkájuk már most figyelemreméltó. A nemesítő munka céljai:  nagyobb terméshozam, gyorsabb termőrefordulás, vékony dióhéj, jó törhetőség, korai érésidő, betegség-ellenállóság, kiváló íz. A Brownwood-i pekánfajtákat elsősorban a nevükről lehet felismerni, hagyományos indián törzsek neveit kapják: Wichita, Cheyenne, Sioux, Choctaw, Shawnee, Apache, Comanche.  Európai körülmények között is van már tapasztalat a pekándió-fajták honosításáról.  Franciaországban a már említett Desirable fajtán kívül az Elisabeth és a Navaho fajtákat termesztik. Az előbbi kifejezetten melegigényes, termése megnyúlt, jó minőségű. A másik jól termő, nagy diójú, de fő erénye, hogy a Desirable jó porzófajtája. Fája kisebb, termése október közepén érik.  Spanyolországban pedig A Wichita és a Western mellett a Grabohls fajta fordul elő.  Nagybritanniában a következő pekándió-fajták termesztésével próbálkoznak. Tapasztalataik:  Canton. Igen nagyméretű, vékony héjú diója van. Carlson 3. Kanadai eredetű, gyorsan termőre forduló fajta. Devore. Korán termőre fordul, megbízhatóan terem. Diója apró, (260 db/kg), de jóízű. Fisher. Nagy növekedésű, későn termőre forduló. Jó télálló. Késői pollenszórású. Megfelelően termékeny. Korai érésű. Diója közepes méretű, jól törhető, jóízű. (képe jobbra) Fritz. Diója korán érik, közepes méretű. Gibson. Hímelőző virágzású. Bőven, megbízhatóan terem. Diója jól törhető, közepes méretű, jóízű. A bél jól kitölti a héjat. Green Island. Iowai eredetű, a világ legészakibb pekándiója. A leginkább télálló, legnagyobb diójú fajta. Termékeny is, jóízű is. Lucas. Jó télálló, korán termőre forduló, nőelőző virágzású. Diói kicsik-közepesek (220-260 db/kg). Jól törhető. Bele a héjat jól kitölti, olajos, jóízű.  Mullahy. Kanadában is kultivált iowai fajta. Valószínűleg más hikoridióval létrejött hibrid. Jó télálló, -35 C°-ot is elvisel, termékeny. Diója elég nagy, szinte teljesen feles bél nyerhető ki, a bél íze kiváló. Rock. Az amerikai Középnyugaton szelektált, nagyméretű diót termő fajta. Megbízhatóan, jó minőségben terem. Korai érésű. Voiles 2. Északi típus, jó télálló. Korai érésű, az évek többségében északon is beérleli termését. Witte. Északi vidékekre való, késői termőre fordulású. Hímelőző virágzású. Korai érésű. Diója meglehetősen nagy (130-150 db/kg). A dióbél aránya 44-50 %. A pekándió előfordulási területének északi határán, Kanadában termelhető fajtái a Snaps Early (képe balra), Theresa Foster, Snag, Best's Early és a Carlson No 3 (jobbra). Ezek már augusztusban beérnek, ugyanakkor fájuk elviseli a kemény hideget.  Ezek a fajták annyira hidegtűrők, hogy Európában Skandináviában is (Svédország, Dánia) kipróbálásra ajánlják például a Snaps Early-t és a Carlson 3-asat. Dániában a Westergaard faiskola szaporítja is mindkettőt. De ha a téli hideget el is viselik, nem biztos, hogy terméshozáshoz is meglesz a hőmennyiségük.  Németországban Peter Rüth foglalkozik a pekándió népszerűsítésével, termeszthetőségének kutatásával, fajtakipróbálással és szaporítással. Az ő véleménye szerint Európa legészakibb vidékeinek pekánfajtája a Norton lehet, ami a fenti listákból hiányzik.     Peter Rüth két, nemes oltványa: Kanza és Waco    Északi vidékeken a déli pekándiók nem tudják terméseiket beérlelni. A bél sokszor nem tölti ki teljesen a héjat. És fordítva, déli vidéken az északi fajták nem bírják az állandó, éjjel-nappali meleget, és termésük ezért nem érik be.  Peter Rüth Ausztriában készült felvételeinek tanúsága szerint a melegebb éghajlathoz képest, a közép-európai rövid és hűvös nyár is elegendő a Witte pekándiófajtának ahhoz, hogy megéljen és beérjen:        Kiterjedt pekándió-termesztés folyik Kína hat tartományában is. A termesztett fajtákról azonban csak annyit tudok, hogy helyi fajták és amerikai déli típusok fordulnak elő.  A pekándió-fajták magyarországi termeszthetőségéről nincsenek kísérletek, a diótermesztéssel foglalkozó kutatóintézet se vizsgálta honosíthatóságukat. Tisztelt kísérletező kedvű Kollégám ezen a területen hírnevet szerezhet.  Magyarországon melyik lenne a leginkább alkalmas pekánfajta? Fogalmam sincs. Talán a Major, de annak diója nagyon elaprózódhat, és egyedül nem ültethető, párja kell legyen, a kölcsönös beporzás céljából, ami talán a Schley lehet?  Mivel a pekándió fák nem önbeporzók, és a vegetatív szaporítás miatt egy fajta összes fája genetikailag azonos fának tekinthető, a diótermő ültetvényekben gondoskodni kell pollenadó fák telepítéséről, amelyek pollenszórási ideje a termelt fajta nővirágainak nyílásával esik egybe. Ez elméletileg egyszerű, a gyakorlatban azonban ennél jóval bonyolultabb, mert a virágzás idejét időjárási (stb.) tényezők is befolyásolják. Ezért szándékosan lehagytam az alábbi, a hím- és nővirágzás idejét tartalmazó táblázatról a dátumokat. A fekete szín a pollenszórást, a piros a nővirág nyílását mutatja. Az amerikai fajták nálunk úgyis máshogy viselkednek, virágzásuk idejét illetően. De arra jó a táblázat, hogy a fajták nagyjából összehasonlíthatók. Persze, a táblázat helyességéről csak nagy általánosságban vagyok meggyőződve, mert egy másik, hasonló amerikai táblázat szerint például a Pawnee erősen nőelőző, szemben ezzel a táblázattal.   És arra is jó az összeállítás, hogy felhívja a figyelmet az idegenmegporzás fokozott jelentőségére a pekándió-termesztésben. Itt ez a kérdés még fontosabb, mint a közönséges diónál. A pekándiófák nagyobb része gyakorlatilag önmeddő. Sőt, az sem elég, hogy legyen az ültetvényünkben korai és késői pollenszórású porzófajta egyaránt. Mert gyakori hiba Amerikában is, hogy az elültetett porzófák nem a megfelelő időpontban bontják barkáikat. Korán, vagy későn.  Talán hasonlít éghajlatunk Kentucky-éra. Ott is északi típusú pekánfajták telepítését ajánlják, az alábbi táblázattal jellemezve a virágzás idejét, de csak nagy vonalakban vázolva a pollenszórást és a nővirágok fogadókészségét.      A kielégítő beporzás érdekében a pekándió-termelők pótbeporzást is szoktak végezni. Összegyűjtik, tárolják, majd megfelelő időben szélnek eresztik a megfelelő pollenmennyiséget. A tárolásnak mínusz fokokon, relatív nedves levegőn kell történni. (Mi mindent kell tudni és csinálni egy diótermelőnek!)  A pekándió nemesítése, új fajták előállítása során sokféle cél elérésére kell egyidőben törekedni. Ilyenek: a korábbi termőre fordulás, a nagyobb termésméret, béllel jól kitöltött magház, az alternatív termőévek kiegyenlítése, betegség-ellenállóság.  Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy tökéletes pekándió-fajta nincs, bár törekszenek rá.  Itt egy újabb összeállítás, Peter Rüth munkája. Az Európában szóbajöhető pekánfajták tulajdonságait sorolja fel, főleg abból a szempontból, hogy a Colby fajtához viszonyítva mennyivel érnek előbb vagy később. Ezek mind északi típusok.   A Carya-diók egymás közeli rokonai, a fajközi hibridek nagyszámúak. A pekándió kromoszómaszáma 32.  A pekándiónak a más Carya-fajokkal létrejött hibridjeire részletesebben a hikoridiók termesztésének fejezetében térek ki.    A pekándiónak C. laciniosa-val (shellbark hickory) a C. x nussbaumeri-nek nevezett hibridjeit köznapi nyelven hikánnak mondják, ugyanúgy, mint a pekándiónak a C. ovata-val létrehozott hibridjeit.  A pekándiónak a C. tomentosa-val közös hibridje a C. x shneckii, amelynek egy fajtája ismert, a Siers.  Egy pekándió-hibrid:   Egy természetes úton hibridizálódott, magról kelt hikánfa:
	Pekán- és hikoridió termesztés Kínában Kína a maga több mint 200.000 tonnás termésével igen jelentős pekándió-termelő.  Kínában a pekándiótermesztésnek van ugyan kutatóintézete, de a kutatásra nincs kiemelt állami program. A kínai állam a diótermesztőkre hagyja a pekándió-termesztés felfuttatását, maximum két bemutatókertet tart fenn. Ezekben kutatják a kínai hikori jobb termeszthetőségét, a műtrágyázását, beporzását, növényvédelmét, valamint a kipróbálás alatt álló amerikai pekándió-fajtákat.  Fajtakísérlet Jünnanban:    És egy másik kínai kísérleti telep, ahol magoncokat, oltványokat vizsgálnak:        Kínában a hegyes Jünnan tartomány, a Jangce folyótól délre eső Hunan tartomány és a Nanking környéki Anhui valamint Henan tartomány jelenti a pekándió-termesztés körzetét. Ezeken a déli vidékeken a telek enyhék, rendszerint nincs hidegebb -5-6 C°-nál, és biztosan nincs hidegebb -12 C°-nál. Az éghajlat megfelel az Egyesült Államok kaliforniai éghajlatának, azzal az eltéréssel, hogy az éves csapadékmennyiség 1000-1500 mm.  A pekándió-termesztés vidékén a középkötött és az agyagos szerkezetű öntéstalajok a jellemzők. Például a következő képen megfigyelhető narancssárga homokos vályog.   A talaj sok helyen agyagos, amit a pekándiók és a téglagyárak azonos elterjedése is jelez.   Ugyanilyen a domboldalak talaja is, ahol a pekándió-sorok számára lépcsőket alakítanak ki.   A legjobb, sík fekvésű talajokat természetesen a rizsnek tartják fenn, a pekándió ezért is kerül a lejtőkre, amelyek szárazabbak, kevésbé jók.   A pekándió mellett a helyi hikoridió-fajokkal, a Carya cathayensis-szel és a C. tonkinensis-szel foglalkoznak, ez utóbbit alanyként is használják. (A Carya cathayensis-t amerikai pekándióra is oltják.) Ezen kívül mintegy tizenöt éve kipróbálás alatt áll több mint 40 amerikai pekánfajta is, nemcsak déli, hanem északi típusok is.  A köztermesztésben a kínai hikorit a Carya tonkinensis-re és Platycarya, Pterocarya és Cyclocarya alanyokra is oltják. Minden szaporítási módban az alacsony eredési százalék jelenti a fő problémát.  A Carya tonkinensis egyik anyafája, amelynek magjait csemetenevelésre használják, jobbra látható.  Hunan tartományban a Jangbi kutatóállomáson a pekándió két elismert kínai fajtáját is kinemesítették:  Jin Hua-1. Szelektált magonc. Minden jellemzője a bő termésre utal, nyolc diós termésfürtjei gyakoriak. Rügyei feltűnően nagyok. Shao Xing. Szintén szelektált magonc.    A Jin Hua-1 fajta csemetekorú és idősebb példánya:     (Az utóbbi kép a jellemzően nőelőző pekánfajták bemutatására is alkalmas.)  A hazai és az import pekánfajtákat természetesen vegetatív úton szaporítják, amiben a helyiek nagyon jártasak. Egy gyakorlott kínai dolgozó 8 óra alatt 1000 oltványt képes készíteni, míg Amerikában 500-zal is elégedettek.       Kínában minden talpalatnyi termőhelyet többszörösen is kihasználnak. A faiskolai nevelésben a fiatal pekáncsemetéket kb. 120 cm széles ágyásokba ültetik, amelyek közti ágyásokat például szójával hasznosítanak. Vagy helyi fenyőfélék csemetéivel. Ki mivel.   A faiskolai nevelésben részesülő pekáncsemeték közé 4,5x4,5 m-es kötésben véglegesnek szánt pekáncsemetéket is ültetnek, a későbbiekben árnyékadó céllal.   A mutatott kísérleti telep mellett nagyüzemi csemetenevelés is folyik. Pekándió alanynevelés:   Oltóvessző termelésére szolgáló pekándió-anyatelep fiatalon:   A kínai hikori kultiválásáról külön is szólni kell.  Ültetvényeiben a szokásos sűrűség 225 fa/ha, tehát mintegy 2/3-a a fák tenyészterülete a nálunk szokásos dióültetvények térállásának. A tipikus termés 450-750 kg/ha, messze elmarad a mi diónk termőképességétől. Kísérleti ültetvényekben elértek 1500-3400 kg/ha termést is. Már létezik elismert fajtája is, és megkezdték oltványainak nagyobb tömegű terjesztését.  De a jelen még az erdei vad fák termésének összeszedése, feldolgozása.  A kínai hikori élőhelyének falvaiban a községhez tartozó hegyoldalak kijelölt területei név szerint vannak a falusi családok részére kimérve, akik jogosultak a termés betakarítására és értékesítésére.   Birtokviták persze, vannak. Ezért egyes családok ma már kerítéssel jelzik illetékességi területüket.   Így is van birtokvita, és tettlegességig fajuló lopás is. Ezért - olvasni a Linan-i rendőrség újságjában - minden évben a kínai hikori szürete idején megerősített rendőri jelenlétet tartanak az erdőkben. Egy rendőrségi propagandafelvétel a helyszínről (még szerencse, hogy a tettenérésre megjött a fotós is, meg a tolvajt játszó statiszta is):   A hikoridiók kínai szürete természetesen egyáltalán nincs gépesítve. Dióverése ugyanolyan fárasztó, fára mászva ugyanolyan veszélyes, mint más, diótermő fáké. De nincs mese, fel kell mászni, le kell verni, nehogy másé legyen a termés.      Persze, a dió felszedése is kézi munka.   A beszállítás is, a faluba.   A gépesítés a faluban kezdődik, elektromos meghajtású, egyszerű, csigás-pálcás buroktalanító géppel verik le a diószüretkor még természetesen a dión levő burkot.   Egy másik buroktalanító gép, a Barton-ra hasonlít:   Itt vége is a diófeldolgozó gépsornak, a többi munkát kézzel végzik. Mosás:   A rossz diószemeket rögtön mosás után kapkodják ki.   Szárítás:   A termőhely központjában, Linan városban a téren is diót szárítanak.   A kínai hikoridió termése a kereskedelmi forgalomból is beszerezhető. Héjasan forgalmazzák, úgy jobban eláll, leginkább zsákos kiszerelésben kapható.   A hunani hikori dióbelét dobozolva árulják.     Kínában a szemét se szemét, abból is árualapot, pénzt csinálnak. Reciklálnak. A buroktalanításkor hegyekben gyűlő dióburkok között törött diók is találhatók. Ezeket is összeszedik, csomagolják, eladják. A vevők pedig fizetnek érte, megveszik. Mert nem látták, hogyan készül.    Beszélni kell a kínai pekán- és hikoridiók károsítóiról is. Legveszélyesebbek közülük a Sesiidae nemzetségbe tartozó farontók, amelyek a termőkorú pekánfák tömeges pusztulását képesek okozni, mert a törzset vagy az ágat a kéreg alatt körbefúrják, és ezzel megyzűnik a fa tápanyagainak le-fel áramlása. A kínaiak "sárga farkú farontó"-nak nevezik.      De előfordul a nálunk is jól ismert kis farontó (Zeuzera pyrina) is.  A kínai pekán (hikori) fák levélzetét a lombrágó hernyók közül az Amerikában ismert pekánkárosítóhoz, a Cossula magnifica-hoz nagyon hasonló lombrágó károsítja.   Termését pedig a mi almamolyunk közeli rokona, a Cydia caryana.
	A pekándió-szüret gépesítése Tisztelt pekándiótermesztő Kollégám géppel is szüretelhet, vannak direkt erre a célra kifejlesztett kézi eszközök, de még inkább rázó, seprő, felszedő, manipuláló gépek. Egy egyszerű, kiskertbe való pekándió-felszedő szerkezet csak egy hajlított rugóból áll.    Nemcsak a mi közönséges diónknál, a pekándiónál is létezik a rázásmentes szüret. A lehullott diót a füves talajról csak össze kell szedni. Tisztább és egyszerűbb a szüret.  Már a hazai gyakorlatban is ismert - szakmai találkozón bemutatásra került - a kézi diószedés megkönnyítésére, meggyorsítására szolgáló, amerikai gyártmányú diószedő taliga. A diót nagy biztonsággal felszedi, a kézi diószüretet háromszorosára gyorsítja. Nos, ezt a diószedő taligát Amerikában a pekándió felszedésére is használják, természetesen sűrűbben álló műanyag-ujjakkal.    Mint minden nagy ötlet, a diószedő taliga technikája is továbbfejleszthető. A kézi munka helyett bármilyen apró kerti traktorral elvontatható a diószedő taliga - az előző képeken láthatótól eltérő gyártmány - gépesített változata. Mivel ennek már nem kell ugyanolyan könnyűnek lennie, mint a kézi változatnak, már nem műanyagból, hanem vasszerkezetből készült.   A képen látható változat vontatott kivitel, a traktor mellett fut, így a taposási kár megelőzhető.  Figyeljük meg ezt a gépet alaposabban, mert a hazai kisebb diós gazdaságok diószüretében jól használható ötleteket látunk. Hasonló gép itthon is építhető.   Az ujjas műanyagkerekek nagyobb méretűek, mint a kézi taliga kerekei, így a gép is nagyobbra építhető, levél-, burok- és szenny-eltávolítóval szerelhető fel. A kerekek által felkapott pekándió a felső egységbe, a tisztítóba ürül, majd onnan hull az alsó, rácsos tartályba.   A tisztító belső tengelyét a gépre szerelt önálló robbanómotor hajtja meg, a lomb, burok, stb. oldalt távozik.   Mivel a gép nehezebb, nem lehet a műanyag-ujjakra terhelni a gépet. Bár a műanyagkerekeket - a kézi taligával azonosan - nem látták el meghajtással, sőt, egymáshoz képest is elforoghatnak közös tengelyükön, tehát a gép nagyon fordulékony, szóval a meghajtást a talajtól kapják, mégis szükséges melléjük szerelni két gumikereket, ami a gép súlyát viseli. A gumikerekek magassága fix.  Persze, ehhez a géphez nagyon sima talaj kell, de nagyon szimpatikus gép.   És most jöhet a pekándió-szüret rázásos technikája.                      A rázott, poros-sáros talajról összeszedett pekándiót mosni és szárítani kell. Szabad levegőn a szárítás három hétig tart, ezalatt a dió nedvességtartalma 8,5-9 %-ra csökken. A bél végső állapotában 4,5 %-ra is leszáradhat.  Mivel a rázásos szüreti technológia a nagyüzemek technikája, a mosó- és a szárítóberendezések is a nagyüzemek számára készülnek.    Ugyancsak a nagyüzemek igényét szolgálja ki az elektronikus osztályozó:     Nagyüzemi törő, héjszétfúvó, válogató berendezések:           A kisebb pekándiós gazdaságok részére is készülnek gépek.  Felszedőgép, ami menet közben, a dióskertben is tisztít, buroktalanít:    Pekándió beszállító pótkocsi:   Speciális pekándió buroktalanító gép:   A leválasztott burok:   Pekándió törő gépek:             Megtört, de még válogatatlan pekándió:   Törés után a következő feladat a bél és a héj szétválogatása. Ez jóval könnyebb, mint a mi diónk esetében, teljesen gépesíthető. Egy házilagos szerkezet, egy önálló szétfúvó és kisebb- nagyobb üzemi megoldások a bél-héj szétfúvóval egybeépített törőgépekre:             Láttuk, a kisüzemi pekándiómanipuláló gépek felöntőgaratosak. Ezek kiszolgálására speciális adagológaratokat is gyártanak Amerikában.    A pekándiónak is kialakultak a kereskedelmi szokványai, mint a közönséges diónak. Héjasan is szokták értékesíteni, ezt kézi válogatás előzi meg.   Ha a pekándió héjasan kerül értékesítésre, (10-15 %-ban), a vevő elvárja a méret szerinti kalibrálást. Erre szolgálnak a következő gépek.        A konténerben tárolt pekándió ürítése a vevő kamionjára:   A pekándió belét értékesítésig 70 %-ot meg nem haladó relatív nedvességtartalmú levegőn kell tárolni, de még biztosabb az avasodás megelőzése, ha hűtőkamrában, +2 C°-on végzik a tárolást. A hűtőkamrás tárolás a raktári rovarkártevők ellen is véd. Ha lefagyasztják, -8 C°-on maximális ideig megőrzi a bél a frissességét, fogyaszthatóságát. Ha fagyasztáskor nyomokban ammóniát is adagolnak a levegőbe, az a belet burkoló hártyát gyorsan, hatásosan sötétíti, de a pekándió ízét egyáltalán nem befolyásolja.  Tisztelt reménybeli pekándió termesztő Kollégám, képzelje el, hogy az amerikai pekándió-termesztők körében előfordul rovarokkal fertőzött pekándiótermés is. A pekándiót károsító rovarok elgázosítására szolgál a következő képen látható gázosító kamra. Csak félve mutatom be, a pekándiótermesztés és manipulálás gépei végén, annyira ellentétes könyvem kiemelt témájával, az ökológiai diótermesztéssel. De tudjunk róla, hogy ilyen is van. Amerikában.   Tisztelt gépész Kollégám, többet nem tudok mondani a pekándiószüret gépesíthetőségéről. De nem is érdemes, mert mire a még el se telepített pekándiófáink megnőnek, a technika addig is rohanvást fejlődik. Csak győzzük utolérni.  A keletkezett pekándió-héjat legegyszerűbben kerti utak felszórására vagy virágágyások mulcsozására használhatjuk. Vagy baromfialomként. Megőrölve pedig hasonló felhasználási lehetőségei vannak, mint a mi diónk vagy a feketedió héjának. Fémtisztítószer, növényvédőszerek töltelékanyaga, súrolószappan dörzsanyaga, stb.
	Pekándió-termesztés Mexikóban, Argentinában A pekándió Mexikó északi részén is őshonos. Előbb ott volt, mint bármelyik ember, az amerikai őslakosokat is beleértve.  Mexikói termesztéséről négyszázötven éve vannak feljegyzések. Alvar Nuńo Cabeza de Vaca volt az első, aki a mexikói természetes pekándió-fákról az európaiaknak beszámolt. 1529-1535 között írta le, hogy a vad mexikói indián törzsek a pekándiót nemcsak erdei gyümölcsként eszik, hanem lakóhelyük közelében óvják a jól termő pekándió-fákat. Azokat, amelyek a vízfolyások mellett nőttek.  De már Hermán Cortes 1519-es felfedező hadjáratán is megemlékezett az útközben látott diófákról, a pekándió-fákról.  A mai értelemben vett pekándió-termesztés 1904-ben kezdődött meg Nuevo Leon tartományban, Edoban, ez már hivatalosan nyilvántartott termesztés volt.  Mexikó legnagyobb diótermesztője Celso Rodríguez, 1920-ban Chihuahua szövetségi államban, Rosalesben kezdte meg a telepítést. 1940-ben pedig Crisoforo Caballero, La Cruz helységben végzett nagyobb telepítést.  Chihuahua után hamarosan Sonora, Nuevo Leon, Durango és Coahuila területén is nagyobbarányú telepítések kezdődtek.  Jelenleg Mexikóban főleg a következő fajtákat termesztik:  Cheyenne. A legjobb minőségű pekándiónak tartják. Dióbele gömbölyded, krémszínű. A kereskedelemben minőségi pekándiónak számít. Kézzel könnyen törhető. Ajándék gyanánt is vásárolják. Pawnee. Korai érésű, előnye van a piacon, mert először jelenik meg, ezért főleg héjasan értékesítik. Színe és íze kiváló. A bél aránya 56-58 %. Sioux. Kisméretű, de magas minőséget képviselő pekándió. Héja nagyon vékony. Bele világosabb színű, mint más fajtáké. Desirable. Diója nagy, aranyos árnyalatú, bele jó ízű, jó minőségű. Könnyen tisztítható, a bél aránya kb. 57 %. Késői érésű. Shawnee. Diója nagyméretű, aranyos árnyalatú. Vékony héjú, könnyen pucolható. Bélaránya 57 % körüli. A legkésőbbi érésű. Shoshoni. Nagy, kerekded, könnyen törhető diója van. Színe sötét aranyszínű. Késői érésű. Wichita. Közepes méretű, 56-58 % bélarányú pekándió.   A mexikói pekándiótermesztők az Egyesült Államokban kidolgozott elméleti megoldások és gyakorlati tapasztalatok átvételével dolgoznak. Rendelkezésükre áll az a szellemi és szervezettségi háttér, ami amerikai kollégáiknak is.  Saját szakmai szövetségük is van, ami rendszeres, sűrűn megtartott rendezvényekkel, előadásokkal, bamutatókkal segíti tagjait. Információs rendszerükben nemcsak az új kutatási eredményekről adnak tájékoztatást, hanem szinte hetenkénti gyakorisággal készítenek piaci elemzéseket, árelemzéseket.  Pekándiós csemetekert Mexikóban:   A mexikói pekándió nemcsak az Egyesült Államok piacán jelenik meg, hanem része a világkereskedelemnek. Még a hatalmas dióexportőr Kína piacán is jelen vannak.   Fel is dolgozzák a pekándiót. A kukoricaliszttel kevert pekándiólisztet csak el kell keverni vízzel, és kész a pekándiós energiaital.   Hogy mikor fogjuk a mexikói színvonalat hazai dióinkkal megközelíten? Fogalmam sincs.  A pekándió termesztése Argentinában is terjed. A Pampákon 4000 hektárnyi pekándió-ültetvény található. Hogy ez mennyi? 80 %-a a magyarországi - nem pekán, hanem közönséges dió - termőterületnek. 2007-2008-ban az argentin pekándió-ültetvények 1000 mm esőt kaptak, jelentős volt a barnafoltosságnak nevezhető levél- és terméskárosodás, a Cladosporium-gomba kártétele.  Argentinában széles a fajtaválaszték, amelyekből a Choctavot, Harry Kinget, Mahant, Maramecet, Shoshonit, Pawneet propagálják leginkább.  Csemetekerti képek Argentinából:           Argentin pekándió-ültetvény:        Faanyag-célú, erdőnek nevelt pekándiós:
	Pekándió-termesztés Amerikában A pekándió természetes élőhelyét az észak-amerikai kontinens déli felének jó vízgazdálkodású öntéstalajai képezik. De jól alkalmazkodik más élőhelyekhez is.  Az Egyesült Államokon belül a termesztés a déli államokra összpontosul, bár vannak északi fajtái is, azok kevesebbet teremnek. A legtöbb termést Georgia állam produkálja, egymagában az USA termelésének több mint egyharmadát. Jellemző, hogy Georgia állam kormányzója minden év november hónapját hivatalosan is a pekándió hónapjává nyilvánította.  Nagy termelők még Texas, Alabama, Oklahoma és Új-Mexikó.  Egy kutatás kimutatta, hogy összefüggés van a termőhely és a termés mennyisége, minősége között. De nemcsak a termőhelytől, hanem a termőév csapadékellátottságától, a fagyoktól, vihar- és egyéb károktól is függ. Ezekkel szemben viszont jó tulajdonsága a pekándiónak, hogy jól elviseli a talaj lúgosságát, magas sótartalmát, a felszín lejtősségét, a szmogot, a gombafertőzést, a gyomosságot. És nem igényes a talaj kötöttségére.  Termelési körzete:   Másik forrás szerint:   Egy másik kutatás eredménye szerint a fa évgyűrűi nemcsak az adott év időjárásától függően vékonyabbak vagy vastagabbak, hanem attól függően is, hogy az adott évben mennyi termést adott a fa. Megkülönböztethető tehát a pekándiónál termőév és növekedési év.  Fiatal pekándiós:   Pekándiós kertek:      A pekándió jellemzően nagyra növő, nagy térállást elfoglaló fa. Ha fiatalon sűrűbben telepítik is, végső térállása 15x15 m lehet.  A pekándió-ültetvény ritkítása:   A pekándiót úgy jellemzik, mint „notóriusan alternatívan termő” fát. Erről a tulajdonságáról - úgy látszik - nem lehet leszoktatni. Bár a köztermesztésben nagyarányú a nemesítés nélküli, „vad” fák aránya, szelektálására, keresztezésére a kertészek nagy figyelmet fordítottak.   Ha pekándiót akarunk telepíteni, mélyrétegű, jó vízgazdálkodású (jó víztartó képességű) talajt válasszunk. A tömör agyag nem olyan probléma, mint a közönséges diónál.  És napos fekvést is igényel.  A pekándió gyökere jobban bírja a talaj vízborítottságát, mint a közönséges dió gyökere, sőt, a feketedióhoz képest is hosszabb idejű vízborítást visel el.  Bár a pekándió-fajták klíma iránti igénye nagyonis eltér, általában elmondható, hogy a pekándiónak téli hidegigénye is van.  A pekándió meleg nyarat is igényel, 140-210 napos fagymentes tenyészidőszakot. Nagybritanniai telepítéseinél sokszor ez a feltétel hiányzik ahhoz, hogy hajtásai őszre beérjenek.  A pekán-fákat ritkán szaporítják magról. Vegetatív úton az oltás és a szemzés a szaporítás gyakorlata. Az oltóvesszőt (fiatal, egészséges vesszőt) az anyafákról nyugalmi állapotban szedik, és még kihajtás előtt oltják az alanyra, ami lehet az általánosan alanyként használt fajtákon kívül bármilyen fiatal pekándió-csemete is. Az alanynevelés céljára kiváló pekánfajták, mint a Colby és a Giles kiváló téli hidegtűrésükkel tűnnek ki.  A magvetés céljára betakarított pekándiót felszedés után 24 órán át vízben kell áztatni, és buroktalanítani kell. Ez után legalább 8 cm vastagságú nyirkos homokban kell elrétegezni, és kifejezetten hűvös helyen kell teleltetni, pl. hűtőházban. Sokszor téli rétegezés nélkül is kielégítően csírázik a pekándió, de néhány napos hidegvizes beáztatás szükséges.  A pekándió ősszel is, tavasszal is vethető. Őszi és tavaszi vetés esetén a rágcsálók elleni védelemről egyaránt gondoskodni kell, sűrűszövésű műanyaghálóval. Ha tavasszal vetünk, a vetést egyhetes hidegvizes áztatás előzze meg. A vizet naponta cseréljük.  Fekvő helyzetben helyezzük a magvakat a földbe. Húzzunk rájuk 4 cm földet, majd 2 cm fűrészport, végül újabb 2 cm földet, hogy a fűrészport a helyén tartsa. Ha tavasszal vetünk, nem kell fűrészporos takarás, de ha a föld felszíne megszárad, locsolni kell.  A csírázás megindulásához a diófélék magvai közül a pekándió igényli a legnagyobb meleget. Üvegházban, vagy kisebb tételben délre néző ablakban gyorsíthatjuk a csírázás megindulását.   Előbb a gyökere indul, majd május végén, június elején, amikor a föld már elég meleg, a hajtáscsúcsok is megjelennek a felszínen. Zöldes vagy vöröses fogpiszkálónak néznek ki kezdetben, kirojtosodott csúccsal. Gyomirtószert csak addig permetezhetünk, amíg az első hajtáscsúcsok meg nem jelentek. Ha már megjelentek, csak kézzel gyomlálhatunk.    A magvak konténeres nevelése nehéz, a gyorsan növő főgyökér mélyre akar hatolni. Már másfél hónap múlva mélyebb konténerbe kell átültetni.   Pekándió oltványok házilag is előállíthatók. A módszer teljesen azonos a feketedió-oltványok házilagos előállításával, vagy a közönséges dió oltási módszereivel. A szabadföldi oltás ideje május vége. Oltóvesszők:     Alanynak egyaránt használnak pekándiót, más hikorifajokat, sőt, hikánokat is. Ajánlják az ún. flap graft oltási módszert. Ez azért jó a pekándióra, mert igen egészséges kérge van, jobban bírja ezt az oltást, mint a közönséges dió.       Az alany egy méter magasságban ujjnyi vastag legyen. Az oltás helye 120 cm magasan lehet. Az alany ha vékonyabb, három lebenyt vágunk a kérgén, ha vastagabb, pl. 2,5 cm-es, négyet.   A nemes csap téli állapotban megszedett, beviaszozott, hűtőben tartott vessző lehet. 1-2 mm-rel vastagabb vagy vékonyabb is lehet, mint az alany.  Rendkívül éles késsel dolgozzunk, olyannal, amivel egy papírlapot el lehet vágni.  Az oltáshoz a májusi fagyok elmúltával kezdünk. Az alany kérgét lehántjuk három vagy négy lebenyben, 12 cm hosszon, a megmaradt farészt pedig 10 cm-en vágjuk ki. Ezután az alany méretéhez faragjuk az oltócsapot. A csap alján friss, élő farész legyen. Ha az oltócsapon még szaporító kambiumszövet is marad, előnyösebb. Úgy helyes, ha - a kép szerint - a szaporítószövetnek minél nagyobb felülete érintkezik az alannyal. Az alany minden lebenye teljesen fedje be a nemes csap vágott részeit. Ugyanakkor a farészből is minél kevesebbet vágjunk ki.  Munka közben ha süt a nap, úgy álljunk az alanyhoz, hogy testünkkel árnyékoljuk. Gyorsan dolgozzunk, a seb minél rövidebb ideig maradjon nyitva.  Összeillesztés után szorosan, légmentesen kötözzük körbe teflonos szalaggal az oltást, alulról felfelé haladva. Húzzuk, szorítsuk meg. Utána legalább két rétegben elekromos szigetelő szalaggal, vagy sebkötöző elsősegély-szalaggal is kössük be. Végül rögzítő kötés is kell. Jó, ha erősebb alufóliával is betekerjük.   Ha nem a nemes hajt ki előbb, a környező rügyek hajtásait vágjuk le.  A fiatal pekándiófa helyben is oltható. Kéreg alá oltással, illetve az úgynevezett nyílhegy-oltással:         Helyben oltotás eredménye:   Pekándió-csemeték:     Házilag szaporított konténeres pekáncsemeték:   A pekándió-csemeték ültetésekor ügyeljünk arra, hogy a fa nagy termetű, nemcsak felfelé, de oldalirányban is kellően nagy helye legyen, mondjuk 15 m. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagy fa nagy gyökérzeten él, különösen a főgyökere miatt mély talajt igényel.  Első éves pekándió csemete:   Mély talajba, meleg, nedves helyre ültessük. Nem kell nagy ültetőgödör, az a lényeg, hogy a gyökere kényelmesen elférjen. Olyant is olvastam, hogy többszázas pekándió-telepítést is csak fúrógéppel készítettek elő, 20 cm széles lukat fúrtak, igaz, 1 m mélységben.  Fiatal pekándió telepítés:   Elfogadott gyakorlat, hogy az erdészeti faneveléshez hasonlóan a pekándió-fákat kezdetben sűrűbb térállásban tartják, mint amilyen a végső térállás lesz. Például 1,8 m x 2,4 m kezdeti sűrűségből is kiindulnak, és fokozatosan ritkítanak. De a ritkítást nem erdészeti módon végzik, hanem akár termőkorban is markológéppel, gyökérzettel együtt emelik ki a fákat, amiket így új termőhelyükön el is ültetnek. Takarékoskodás a termőterülettel. Persze ehhez amerikai szintű túlgépesítés kell.  Az első képen a gyárilag új pekándió-átültető gép éppen megérkezik a dióültetvénybe, a másodikon pedig már viszi is új helyére a termő pekánfát.     A pekándió - bár elvileg kevesebb neveléskori alakító metszést igényel, mint a közönséges dió, - metszésére is gondolni kell. A metszése viszont északi vagy déli termőhelytől, fajtától, speciális körülményektől annyira függ, hogy a metszési ismeretekbe nem kívánok mélyebben betekinteni. Egy érdekesség: a metszés ideje. Leginkább júliust és augusztust ajánlják, amikor a fa már kevésbé nedvezik, és a metszés után még van ideje a télre felkészülni.  Idősebb korban pedig egész ágak kiszedésével a korona fényviszonyait is javítani kell.  Arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy a pekándió igen vízigényes. A mi viszonyinkra is érvényes, hogy a tenyészidőszakban mindig igényli a vizet, egy szezonban 500 mm öntözés a csapadéktól függetlenül is szükséges. Úgy mondják, száraz nyáron minden héten igényel 30 mm öntözővizet.     A következő képen is árasztásos öntözés céljára előkészített pekándiós kert látható.   Vízhiánynak mondják a pekánlevél végének elszáradását.   Ugyancsak vízhiánynak, nyári vízhiánynak mondják, ha a pekándió már ősszel elkezd csírázni. Nem gyakori, és inkább csak a meleg, déli termőhelyeken fordul elő. (A képen a pekándió hibridje, hikán diótermése.)   A vízellátás mellett a tápanyagellátásra is figyelniük kell a pekándió-termesztőknek. Nagy általánosságban az mondható el, hogy nitrogénre, káliumra és magnéziumra van leginkább szüksége az ültetvényszerű termesztésbe vont pekán-fáknak. A mikroelemek közül pedig cinkre, bórra, vasra, és nagyon ritkán nikkelre.  A konkrét tápanyagszükséglet megállapítására laboratóriumi levélanalízis ajánlott, júliusi, augusztus eleji levelekből. Talajvizsgálat pedig inkább csak a telepítés előtt, a kémhatás megállapítására, az esetleges meszezés elvégzése előtt.  Valószínű, hogy a levélanalizáló szaklaboratórium, amelyhez fordulunk, nincs felkészülve pekándióból. Valószínű, még nem is hallottak róla. Ez esetben nyugodtan másoljuk ki és adjuk át részükre a következő, a szükséges tápanyagszintet tartalmazó táblázatot. (Ingyen adjuk, ha ők se kérnek a vizsgálatért pénzt.) Elem	Mennyiség Nitrogén	2,5-3,3 % Foszfor	0,12-0,3 % Kálium	1,25-2,5 % Magnézium	0,35-0,6 % Kalcium	1,3-1,5 % Kén	0,25-0,5 % Cink	50-100 ppm Vas	50-300 ppm Mangán	100-800 ppm Bór	50-100 ppm Réz	6-30 ppm Leginkább a nitrogénellátás határozza meg a pekándió-fák növekedését, a fák egészségi állapotát, biztosítja az évenkénti megfelelő termést, végső soron az ültetvény jövedelmezőségét. Ha a fák nitrogénszűkében vannak, a fák növekedése gyenge, és a fák kevésbé ellenállók a gombákkal szemben. A túlzott nitrogénellátottság a levelek túlzott növekedésében mutatkozik, színük sötétebb, és sokszor a termés is kisebb.  Két kritikus időszakban igényli a pekánfa leginkább a nitrogént. Koratavasztól a levelek növekedéséhez, nyár elején pedig a dióbél kifejlődéséhez. Az első időszak a kritikusabb, a másodikban - ha a nitrogén-ellátottság gyenge, - a pekánfa a levelekben lévő nitrogénből pótolja a termés kifejlődésének nitrogén-igényét. Tehát márciusban és május-június folyamán indokolt a nitrogén-műtrágyát kijuttatni.  A szükséges nitrogénműtrágya-mennyiség becslésére kialakult irányszám a pekántermesztők körében, hogy a termés mennyisége 10 %-ának megfelelő abszolút mennyiségű (nem hatóanyagban számolt) 34 %-os nitrogén-műtrágyát kell kiadni, öntözött körülmények között. Száraz művelésben pedig 120-200 kg-ot, hektárra átszámítva.  Van másik nitrogén-műtrágyázási módszer is. Ha nem termő évet követően műtrágyázunk, elég, ha áprilisban adjuk az első adagot, mert az előző évben a fák tartalékolható mennyiségben is vettek fel nitrogént, tehát nem kell annyira korán kezdeni a pótlást. Ez a termőév, amikor nagy a termés, és a nagy termés kinevelése később is igényli a nitrogént, tehát a második adag a nyár közepén, júliusban adandó.  A hosszú, forró nyarú Georgiában, amely az Egyesült Államok pekántermesztésének nagyobb részét adja, későbbi, augusztusi, szeptemberi nitrogén-adagolások is előfordulnak, különböző meggondolásokból. Ezeket szerintem nem kötelező követnünk.  És nagy termésű év után a következő tavasszal újból korán kell kezdeni a nitrogénezést. Ezzel a kisebb termésű év esélyeit javítjuk, és hozzájárulunk az alternálás csökkenéséhez.  A foszfor a pekándió energia-tárolásában és faanyagtermelésében játszik fontos szerepet. Az Egyesült Államok körülményei között ugyanaz a tapasztalat a foszfor-pótlásról, mint nálunk a közönséges dió esetében, vagyis a talajok általában a fa számára eleget tartalmaznak és biztosítanak. De biztosat a levélanalízis mond.  A foszforhiány tompa fényű, matt levelekben mutatkozik. A leveleken nem látszik világosabb, klorotikus elszíneződés. Ha olyan nagy a pekántermés, hogy a pekánfa a levelekből is pótolni kénytelen a terméshez szükséges foszfort, a levél szélén perzselésnyom jelenhet meg. A túlzott foszfor-koncentráció azért is káros, mert egyenesen zavarja a nitrogén, vas, cink, réz felvételét a pekánfa számára.  A foszfor a talajban nem vándorol el. Ha telepítéskor 50-100 kg/ha foszforpentoxid hatóanyagot juttatunk a talajba, az sok évig elég.  A káliumnak a szénhidrátok fán belüli áramlásában, a sejtek ozmózisos nyomásának szabályozásában van szerepe. Valamint az enzimek aktivizálásában. A pekánfák téli fagy elleni ellenállóképessége is nagyrészt a káliumszinttől függ.  Az egészséges fában a nitrogén és a kálium szintje között bizonyos egyensúly áll fenn. Ha a levelek káliumszintje alacsony, és a pekángazda bőséges nitrogén-löketet alkalmaz, felléphet a nitrogén-hervadásnak nevezett levéltünet, ami súlyos, akár júliusi levélvesztést okozhat. A hajtások és a fa alsó részén kezdődik, és gyorsan halad felfele. (A pekándió nemes fajtái közül a Desirable és a Schley különösen érzékeny erre.)     Szabálytalan levélér-közi klorózisos foltokban jelentkezik a káliumhiány tünete. A foltok el is halhatnak.  Előfordul, hogy a termés káliumigénye a levelekből vonja el a káliumot, nagy termés esetén. Ilyenkor nemcsak a korai lombhullás lehet a kár, hanem a vesszőbeérés elmaradása, valamint az apró, kifejletlen, rosszul telt termések is.  A magnéziumhiány ritka a pekánfákon. Száraz, homokos, savanyú talajokon fordul elő. A magas nitrogénszint is okozhat magnéziumhiányt. A levélerek közti klorotikus elszíneződés karácsonyfa-alakot adhat a zölden maradt levélrészeknek, a megnéziumhiány erről ismerhető fel.  A cinknek a virágzásban, a termés méretében és nagyságában van szerepe. Hiánya néha a lomb és a hajtás fejlődésének visszamaradásában is megmutatkozik. A fiatal levelek görbültségéről, a levélszél hullámosságáról vehető észre a cinkhiány. Bonyolult, itt nem részletezhető esetekben is relatív cinkhiány léphet fel.   Bár talajon keresztül is pótolható, mert nem vándorol a talajban, a cinket mégis leginkább levéltrágyaként juttatják a pekánfákhoz.  A vas a klorofill alkatrészeként nélkülözhetetlen a pekándiónak, hiányában nincs fotoszintézis. Vashiány abszolút értelemben nem szokott a talajban előfordulni, inkább túlzott kalcium-többlet, hideg idő, nedves tavaszi időjárás, magas cink-, foszfor- vagy mangánszint okozhat vashiányos tüneteket, amelyek ha tavasszal jelentkeznek is, később el szoktak múlni.  A vas hiánya a nitrogén hiányához hasonló. Világosak, klorotikusak a levelek, főleg a fiatal levelek.  Ahány oka van a vashiánynak, megszüntetésére is annyi a módszer.  Amikor nikkelhiány lép fel a pekándiósban, akkor a levelek jellegzetes egérfül-formára torzulnak. Ez karbamid mérgezési tünet, az ureáz enzim, amihez a nikkel szükséges, hiánya. A karbamid nem tud ammóniává alakulni. Levéltrágyában pótolható.   A bór a káliumhoz hasonlóan a szénhidrátok mozgatásában vesz részt. A bórhiány a termékenyülést is gátolja. Igen ritkán fordul elő, nagy mennyiségben viszont mérgező.  A pekándió gyorsan nő, nagyra nő, 25-30 méteresre is, mégse számítsunk gyors termőre fordulásra. 6-10 év alatt fordul termőre, vagyis ilyen idősen hozza első jelentősebb termését. 70 éves korában terem igazán jól. Termésére 200 évig biztosan számíthatunk.  Mekkora termésre? Azokon a vidékeken, ahol termesztik, 8-10 éves fák alól 9-27 kg-ot szednek össze fánként, a 16. évtől 45-68-kg-ot várnak el, az idős fák egyedenként megadják a 200 kg-os termést, de kivételesen jó körülmények között előfordult már 360 kg-os termés is. A rekord egy fáról 450 kg.     A pekánfa nagy fa. Árnyéka is nagy. A pekánterméshez viszont megfelelő fénymennyiség is kell. Akkor mondhatjuk a pekánkertet jó fényellátottságúnak, ha nyáron, déli napsütésben a talajfelszín legalább 50 %-át fény éri.  A fényhiány tüneteit és károsító hatását nem kívánom ragozni, gondolom, érthetőek anélkül is, hogy magyaráznám.  A megoldás a termő, nagy méretű pekánfák ágainak ritkítása. Hasonló a probléma is, megoldása is, mint a mi diónknál. Ágak is ritkíthatók, fák is kiszedhetők. Általában az ajánlható, hogy a ritkítás inkább a bőtermő év előtt legyen elvégezve.  A nagyobb pekándiófákat metszeni is szokták. Kézzel, vagy emelőkosaras géppel reménytelen, nagyüzemben csak a durva munkát végző tárcsás metszőgépek jöhetnek számításba.   A sűrűséggel ellenkező irányú probléma, környezeti kár a napégés.   Ezt a tünetet pedig egyszerűen csak környezeti kárnak jelölik:   Az erősen alternáló termésű pekándió fajták termesztésének fontos munkaművelete a bőven termő években a kifejlődő termés ritkítása. Erre azért van szükség, mert a fának egyszerűen nincs elég tápanyaga, főleg nem tud elég szénhidrátot termelni a túlzott termés kineveléséhez. Georgiában nagy elmélete és gyakorlata van a ritkításnak, ha tisztelt pekándió-termesztő Kollégám belevágott a pekándió termesztésébe, ajánlom, helyben tanulmányozza a kérdést. A júliusi hónapot ajánlom erre a célra, amikor gyakori farázásokat láthat az ültetvényekben.   A rázást a dióbél fejlődéséhez kell igazítani. Amikor a keresztülvágott zölddió keresztmetszete a csúcsi rész körül határozottan színesedik, a pekándió ritkítható. Ebben az állapotban van a jobboldali dió, a baloldali pedig azt a stádiumot mutatja, amikor még korai rázni.   A dióbél kifejlődésének ideje az egyes pekánfajták esetében nagyon eltér. William Reid kutató ugyanaznapos felvételei néhány fajtáról:     A ritkító rázás akár háromszor is elvégezhető, de legalább kétszer. Egyszer a fasor irányában kell megrázni a fát, egyszer pedig keresztben. Egy rázás 2-3 másodpercig tartson, ne tovább. Termőhelytől, fajtától, termésberakódottságtól és még egyéb tényezőktől függ a szükséges ritkítási mérték. Ezt minden pekándió-gazdának magának kell kikísérleteznie, saját viszonyai között.  A pekánfajták felsorolásakor már szó esett a megporzás kérdéséről, ami a pekándió esetében eltér a közönséges dióétól. Fordított a helyzet, mint nálunk, mert amíg a közönséges diót inkább a túlporzás fenyegeti, a pekándió-fajták esetében idegenmegporzás szükséges.  Nem mindegy a porzófajták közelsége-távolsága se. Megfigyelték, hogy ha a porzósor 50 m-nél távolabb van, a termés 30 %-kal alacsonyabb, mint ha közel lenne.  Ha a porzófákat a termő sorokba ültetjük, arra kell ügyelnünk, hogy a diótermés jellemzői hasonlóak legyenek mindkét fajta esetében. Az egyöntetű áruminőség céljából.  Azért, hogy a megporzás különböző időjárású évjáratokban is megfelelő legyen, fő árufajtánk mellé két porzófajta ajánlható, meglehetősen nagy számban. Például minden ötödik fa porzó lehet. Ez egyúttal azt a követelményt is támasztja, hogy a porzófajtának is jól termőnek kell lenni, árudiót kell produkálni. És a porzófajtát porozza be a termőfajta. Vagyis az egyiknek hímelőzőnek, a másiknak nőelőzőnek kell lennie.  Persze, ennél jóval bonyolultabb a pekándió szaporodásbiológiája. A virágzás ideje például a fák korától is függ.  A pekándió-termesztők is szeretnének úgynevezett papírhéjú diót termeszteni. Túl azon, hogy a nagyon vékony héj leginkább csak a déli fajták tulajdonsága, a papírhéjúságra törekvés a déli termőhelyeken se könnyű. A papírhéjú pekándiót inkább támadják a gombák, könnyebben hozzáférnek a dióbélhez rovarok, és terített asztal például a mókusok számára. A betegségek és a rovarkártevők több permetezést tesznek szükségessé. A diószürettel is sietni kell, mert a vékonyhéjú diók a talajon is könnyebben fertőződnek.  A pekándió érése, szürete, a termés szüret utáni manipulálása legalább annyi érdekességet (más megfogalmazásban: nehézséget) rejt, mint a mi diónké. A problémák hasonlók, de a megoldások eltérhetnek.  Érettnek akkor mondható a pekándió, amikor burka felnyílik. Ez időtől kezdve gyorsan lehull. Ilyenkor kell a termesztőnek a legnagyobb madár- és mókuskárra felkészülni. A burokrepedés kezdetén kell szüretelni.  Északi termőhelyen éréskori, korai fagykár is károsítani szokta a termést. Ha a fagy olyankor jön, amikor a pekándió burka még nem nyílott meg, és ezért a csonthéj se tudott száradni, nem beszélve a dióbél magas víztartalmáról, tönkremehet a termés. (A közönséges diót ha hasonló kár éri, a burok, de főleg a csonthéj megvédi a belet, aminek már amúgy is alacsonyabb a víztartalma.)  Szüret előtt:     Szüretkor így néz ki a pekándió:   A pekándió a diószüret idején száraznak tűnik. Mégis többnapos szárítást igényel, mielőtt raktározásra összeöntenénk. Tárolásra szellőző konténer, hűvös helyiség alkalmas.  Az érett, szárított pekándió hosszú ideig eláll. Hűtőben még inkább, lefagyasztva pedig korlátlanul.  A pekándió-termesztők fejében is felmerült a dióskert területe többszörös hasznosításának gondolata. Létezik pekándiós agroforestry is (l. később), de a legegyszerűbb, ha a fák alatti területet legeltetéssel hasznosítják.   A pekándió kártevői, betegségei azonosak is, hasonlóak is, mint a mi diónk vagy a feketedió hasonló bajai, de el is térnek. Később önálló fejezetben szerepelnek.  Vegyszermentesen, ökológiai jelleggel is termeszthető pekándió. Amint a nürnbergi biokiállításon is látható.   Ha tisztelt Kollégám gondosan nevelte fel saját ültetésű pekándió-fáit, már csak szüretelnie kell:      Szüretelt pekándió:   Ha tisztelt pekándió-termesztő Kollégám gondosan ápolta fáit, és a pekándió-szüretet is időben elvégezte, ilyen szép termésre számíthat:     A pekándiónak is kialakultak a kereskedelmi szokványai, mint a közönséges diónak. De olyan méretbeli egyenletességet ne várjunk, mint a mi diónktól, mert nem lehet egy fajtából egy kertet, egy kereskedelmi tételt kiállítani.   A pekándió törve kapható feles bélként, darabos bélként, a törmeléket pedig lisztnek nevezik. Kapható előre ízesített pekándió-bél is.         A pekándió ára a közönséges dióénak mintegy háromszorosa. A héjas pekándiót mintegy 2,5 $/kg áron vehetik meg a fogyasztók, a feles és a darabos pekándióbél fogyasztói ára pedig kb. 12 $/kg.  A pekándió-bél felhasználása a bél osztályozottságától függ. A feles bélből igényes cukrászsütemények készülnek:       A nagyobb darabok szintén elegáns süteményekhez valók.       Az apróbb darabok aprósüteményhez, fagylalthoz kellenek.       A pekándió-törmelék pedig torták behintésére és jégkrémekbe kiváló.       Választék pekándióból, legalábbis Amerikában. Íme:        A héjas pekándió egy évig is károsodás nélkül őrzi meg a dióbél értékes beltartalmát. Megtörve viszont a dióbél olajai avasodásnak indulnak.  Ha szüretelt pekándiónkat nem akarjuk eladni, hanem magunk fogyasztjuk el, tudjunk róla, hogy ajánlatos a pekándióbelet fogyasztás előtt megmosni. A dióhéj belső felületén lévő rugalmas, parafa-szerű anyag ugyanis tannintartalmú, és ha töréskor a pekánbél közé kerül, némileg keseríti az ízét. Aki műértője a pekándióbél ízlelésének, határozott különbséget tud tenni a mosatlan és a mosott pekánbél íze között.  A mosást legcélszerűbben úgy végezhetjük, hogy egy tál langyos vízbe borítjuk a pekándió-belet. Megfigyelhetjük a víz elszíneződését. Öntsük le a vizet, és engedjünk rá újabb adag vizet. Ha a víz többé nem színeződik el, a mosást befejezettnek nyilváníthatjuk.  Ezután a dióbelet nem kell megszárítani, ha azonnal felhasználjuk, például pirítjuk. A pirításhoz lapjukra fektetve terítsük a pekánbelet egy tepsibe, és 10 percig tartsuk a sütőben. Nem kell közben megmozgatni. De jó, ha a sütőből kivéve azonnal hozzákeverünk kevés vajat, - két evőkanállal fél kilóhoz, - és ízlés szerint megsózzuk.  De másra is jó a pekándió. Fája értékes keményfa, hasznosításáról később lesz szó. Furnérlemeznek dolgozzák fel, padlót, parkettát készítenek belőle, bútorok, szerszámok készítésére használják, legrosszabb esetben eltüzelik.  Faanyaga ugyanolyan értékes, mint a feketedióé vagy a közönséges dióé, de viszonylagos ritkasága miatt nincs kialakult piaca. Északi termőhelyen a faanyagcélú nevelés inkább számításba jön, mint délen. Az Egyesült Államok déli részén a pekándió-faanyag árát nagyban lerontja, hogy szinte csak a viharkáros diótermő fák törzséből van kínálat, amelyek valóban nem érnek annyit. Mindenesetre a pekándió-termesztés során a faanyagnevelés szempontjaira is gondolni kell.  Pekándió-fából készült dekoratív edény:   A pekándiót díszfaként is ültetik.
	Pekándió-termesztés Ausztráliában Milyen az ausztrál pekándió-termesztés? Nagyon nagyüzemi.  Rövid képes összefoglaló a traawaallai ültetvényről, amely a semmiből, hatalmas tőkeráfordítással jött létre 1970-80 között.  Tetszik tudni, mikor volt ez? Azalatt, mialatt itthon arról folyt az irodalmi vita, hogy "kicsi vagy kocsi?" - mert mindkettő nem lehet egyszerre, anyagiak miatt. Ez akkor volt, amikor Brezsnyev elvtárs Magyarországon járt, és - olyantól hallottam, aki tőle hallotta, - az lepte meg, hogy Magyarországon vannak emberek, akiknek két nadrágjuk is van. Mert egy is elég, ha rendben tartják. Mint a Szovjetunióban. Mondta is, hogy "Janosom Kadarom" - ezt én hallottam a tv-ben.  Szóval, amikor Magyarországon nem ültethettünk dióültetvényt.  Az ausztrál nagygazdának a pekántelepítést csemeteneveléssel kellett kezdenie, ha jól sejtem, texasi fajtákkal.   Amíg a csemeték nőttek, elvégezték a talajfelszín kialakítását. Helyenként embermagasságú talajréteget mozgattak meg, teljesen vízszintesre simították, és helyszínen betonozott nyílt öntözőcsatornákat építettek. Akkora gépekkel dolgoztak, amekkorákat Magyarországon nem látni, kis ország lévén, tán el se férnének, például közútjainkon se. Szó szerint. Ezeket a képeiket nem másoltam ide. Ez nem gyümölcstermesztés, hanem mélyépítés, de még inkább felszíni bányaművelés. Szóval, kívül esik a diótermesztés körén.  A teljesen vízszintes talajfelszín előnye, hogy az öntözőcsatornákból - a vizet egy közeli folyóból nyerik - egyszerű szivornyákkal borítható a víz a sorközökbe, amint azt 1962-ben a hajdúszoboszlói állami gazdaság kukoricaöntözésénél is megfigyelhettük.  De az a tapasztalat, hogy a legvízszintesebb talajfelszín sem eléggé vízszintes. Amikor egyszer a közeli folyóból árvizet kapott a pekándiós, világosan látszott, hogy hol dombosabb, hol laposabb az ültetvény talaja. Szóval, a legnagyobb ráfordítás mellett sem egyenletes az öntözés. Nem ajánlott példa, nem mutatom.  Ma már nagyok a fák.    Hatékonyan, iparszerűen dolgoznak. Traktoraik elképesztőek, máshol nem látottak.   A hatalmas területen kézi metszés szóba se jöhet. Tárcsás sövénymetsző gépeket alkalmaznak, egy- és kétemeleteseket, akkor is, ha a művelésmód nem az a kimondott sövényművelés. (Úgy hallottam, a texasi pekánfajták között vannak oldalrügyesek, - amely tulajdonság a mi diónkban is több fajtában megvan, - amelyek bírják a durva metszést.)    De létezik náluk igazi sövényművelés is.   Rázógépeik is nagyok, hatékonyak. Nem ponyvára, a földre dolgoznak.    Felszedés előtt rendresöprik a diót és minden egyebet, ami a fáról lehull. Felszedőgépük többféle volt, többféle van.       Úgy látszik, jelentős az utóhullás is, mert lombhullás után is rendre söpörnek és felszednek mindent.    A pekándiót szárítják, szállítják, osztályozzák.     És terem is.
	És Európában? A pekándió termesztésével másutt is kísérleteznek. Egy törökországi kísérleti ültetvény:   Hogy a következő képen látható pekánligetnek mi az érdekessége? Az, hogy Ausztráliában van. Még az ausztrálok is előttünk járnak a pekándió-termesztés terén.   Mi meg ebben is le vagyunk maradva. De nemcsak mi, egész Európa. Az öreg kontinens teljesen leszakadt a pekándiótermesztés élvonalától. Szinte nem is próbálkozik vele senki.  Ezért kell kiemelni Peter Rüth müncheni magánszemély tevékenységét, aki magánszorgalomból, hobbiból, az európai lakosság hasznára, keresi a pekándiótermesztés európai lehetőségeit. Amerikai szaporítóanyagot hoz be, csemetéket olt, nevel, és segíti az érdeklődőket.  Az érdeklődők nagyon kevesen vannak, egymástól távol, és nem is ismerik egymást. Peter Rüth-öt se. Nemes pekándió-fái München belterületén, egy társasház kertjében:         Európában nagyon ritka a pekándió-fa. Roussillonban láthatunk egy nagyobb házikertet pekándió-fákkal betelepítve, talán Jacques Tonnel ültetvénye.      Provanszban, Mazanban letelepedett egy amerikai nyugdíjas, Robert Kiehn. Neki már Texasban is volt egy nagyobb pekándió-ültetvénye, de azt a fiára hagyta. Itt csak hobbiból próbálkozik. "Miért ne?" - ez a jelszava. Mazant a pekándió európai fővárosává szeretné fejleszteni. De már 77 éves.     Első fái - Chocktaw fajtájúak - most kezdenek teremni.   Olaszországban egyedül a csizmasarokban, Lecce mellett, Cutrofianóban folyik pekántermesztés, a Sirgola mezőgazdasági vállalkozás területén. Az ötletet az adta, hogy a hagyományos, délolasz mezőgazdasági termelést diverzifikálni kell, meg kell keresni azokat a ritka, érdekes, értékes haszonnövényeket, amelyeket a fogyasztók várhatóan jól megfizetnek. Így az elsők között kezdtek a kiwitermesztésbe, és lefordítani se tudom azokat az egzotikus gyümölcsneveket, amikkel még foglalkoznak. A pekándió is az értékes egzotikumok közé tartozik. Három déli fajtájuk van, a Kiowa, Wichita és a Shoshoni.   A fák már jól teremnek, a termést héjasan, internetes csomagküldés útján értékesítik. A vállalkozás áruja:    A következő kép egy 75 éves görög kollégát ábrázol, Grigoriosz Makriszt, aki próbaképp 47 pekándió fát ültetett. A kedvet egy ismeretterjesztő filmtől kapta, és nem is tudott róla, hogy az Egyesült Államok a pekándió hazája, hanem Brazíliából szerzett szaporítóanyagot. Végeredményben nem baj, mert görög éghajlatra úgyis a déli típusok valók. Idén (2011-ben) már 250 kg termést vár a fáiról.   Ha görögbe megyünk nyaralni, meg is kereshetjük. Larissza felől Athén felé indulva az úttól és a vasúttól keletre, Sztefanovikio Magneszia faluban találjuk.  Hasonló éghajlaton a törökök az északi pekán-típusokra fordítják figyelmüket. Egyéni szinten is, vállalkozási szinten is. Egy hozzáértő török Kolléga, - a neve talán Mete Pamuk, - és egy isztambuli pekándió-szaporító vállalkozás segíti az érdeklődő, lehetséges termesztőket. Az égei parton kívül török Trákiában és a Fekete-tenger mentén tevékenykednek. A Törökországban kipróbált északi pekántípusok:   A szaporított, elterjesztésre ajánlott fajták mind Amerikából származnak. Canton, Fisher, James, Kanza, Lakota, Mahan - és annak keresztezése, - Major, Mohawk, Mullahy, Norton, Pawnee, Peruque, Shepherd, Warren 346, Yates 68 és 128.     A pekándió-fák termőkorában 30-40 kg héjas termést könnyen elképzelnek fánként. Törökországi pekándió-ültetvény és termése:      Hát, igen, megint lemaradtunk, de ebben én is hibás vagyok. Miután a fenti, Isztambul-környéki pekándiós próbálkozásokat leírtam, tudomásomra jutott, hogy ezek nem elszigetelt esetek Törökországban. Szinte minden tájegységen létesültek már ültetvények, egyedül a Gallipoli-félszigeten vagy 10 db. A pekándió itt kopogtat határainkon, és nem akarjuk beengedni. Mentségem legyen, hogy más se szólt előbb.  Magyarországon szerintem az északi típusokkal érdemes próbálkoznunk. Azt írja egy tapasztalt amerikai kolléga, hogy New Yorktól Ontarióig a pekándió lehetne a legáltalánosabb diótermő fa, annyira jó fajtái vannak már északi viszonyokra. Vannak annyira télállók és korai érésűek, mint a helyi feketediók. A közönséges dióról nem is beszélve. Nálunk nincs olyan hideg, és tenyészidőszakunk is hosszabb, mint Ontarióban.  Egy osztrák pekándió-fa és termése. De ez is csak egy házikerti fa.    Mert tudomásom szerint itthon csak ez a négy - az alsó képen a baloldali négy - pekándiófa található, egy hazai dióskert sarkában, és ezek se teremnek, szinte semmit se.     Magyar érdeklődők, persze, vannak, de nincs tapasztalat, amin elindulhatnának. A cél pedig itt van előttünk.

	A HIKORIDIÓK TERMESZTÉSE
	A HIKORIDIÓK TERMESZTÉSE  Vázlat:  Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory  Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - Shellbark hickory, Kingnut hickory  Ovális hikori - Carya ovalis  Vizi hikori - Carya aquatica  Keserű hikori - Carya cordiformis - Bitternut hickory  Kerek hikori - Carya glabra  Nemezes hikori - Carya tomentosa - Mockernut hickory  A hikoridiók termesztése elképzelhetetlen lenne az amerikai északi diótermesztők szövetsége (NNGA) mintegy százéves tevékenysége nélkül.  Teljesen demokratikusan, önkéntesen, önerőből, önszerveződő módon dolgoznak. Évente írásban (ma már digitálisan) foglalják össze törekvéseiket, tapasztalataikat, eredményeiket. Érdemes tanulni tőlük, évkönyveik kb. 1972-ig visszamenőleg az internetről is elérhetők.  Még nem késtünk le semmiről, idei összejövetelüket július 22-25 között tartják a Kentucky Állami Egyetemen, Lexingtonban. Ott tagfelvétel is van, emellett több diósfarm meglátogatása is benne van a programban.  Tisztelt univerzális diótermesztő Kollégám, a hikoridiók termesztéséről mindaz a jó - vagy nehézség? - elmondható, mint a Juglans-diókról.  Ezért nem is mondom el. Csak annyit, hogy valamennyi hikorifaj esetén, beleértve hibridjeiket is, 15x15 m-es térállásra számoljunk. És arra, hogy tíz év után kezdenek teremni.  Vízigényesek. Tápanyagigényük - Kentucky tapasztalatok szerint - nem nagyon tér el a feketedió tápanyagigényétől.  Felsorolom a diótermelési célra számításba jöhető Carya-diókat, kivéve a már korábban részletesen tárgyalt pekándiót és kínai hikorit.  Fajonként elég sok nevesített fajtát is felsorolok, és a hozzájuk tartozó hikánokat is. De már elég régen olvasgatom a fajtaleírásokat, és az a megállapításom, hogy a hikoridiók nevesített fajtái meg se közelítik a mi diónk jobb fajtáit. Pedig elég sokan keresik a jó hikorifajtákat, már vagy 150 éve. Mindenki a magáét dícséri, vagy ha nem is dícséri, ígéretesnek, további vizsgálatokra alkalmasnak tartja.   Tisztelt Kollégám, ha a hikorifajtákat átolvassa, lehet, hogy nagyon megúnja őket. Mégis szükségesnek tartottam leírni, azért, hogy ha akad magyar nyelvterületen akár csak egy kolléga, aki megpróbálkozik a termesztésükkel, ne vakon kezdjen hozzá. Több nagy amerikai faiskola szaporítja ezeknek a fajtáknak egy részét. Lehet rendelni.  Betakarításukról összefoglalóan annyit, hogy a fákat nem szokták rázni, hanem a lehullott diót szedik össze. Hamar buroktalanítják, majd kiteszik száradni egy rétegben olyan rácsra, ahol alulról is éri a levegő. A száradás mértékét néhány dió időnkénti megtörésével ellenőrzik. Ha diószedéskor a dió burka zöld még, a buroktalanítás előtt is lehet szárítani 1-2 napig. A száradás során is leválik a burok. Amelyik mégsem, azt lapos szerszámmal kell leválasztani.  A száraz diók zsákba szedhetők. Szövött zsákba, ami szellőzik, szellős helyen. A tárolás során a rágcsálókártól kell védeni a termést.  Diótörés előtt, mivel sok az üres dióhéj, célszerű a régi indiánok módszerét követni, és a törendő diókat rövid időre vízbe tenni. Így a léha szemek különválaszthatók. A törést erős karos törőkkel végzik. Megkönnyíthető a törés, ha a diókat fagyasztóba teszik, akkor a héjuk fellazul. Vagy leforrázzák.    Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory A fehér hikori kultúrnövény. Amit a köznyelv hikoridiónak mond, az elsősorban, legtöbbször ennek a fajnak a diója.  130 nevesített, elismert fajtája van, de többségét nem termesztik. Általában nem tekintik olyan értékesnek, hogy termesztése versenyképes lenne. Növekedése lassú, termése kevés, diója kevésbé értékes, mint más dióféléké.  Szaporítása, termesztése nagyon hasonlít más hikoridiók szaporításához, termesztéséhez. Amerikában a Carya laciniosaval szinte teljesen azonosnak tartják termeszthetőségét, az eltérések nem nagyok.  Termesztéséhez igen nagy, 15x15 m-es térállás szükséges, ugyanúgy, mint a többi Carya-dióhoz is. Fája erős.  Neveléséhez valamivel kevésbé vizenyős talajt igényel, mint a hikorik többsége. Egy amerikai szakértő így ábrázolta, mennyire kevésbé vízigényes a fehér hikori (shagbark hickory) a pekándiónál vagy a C. laciniosa-nál (shellbark hickory). A szárazságot, az aszályt nem bírja, arra érzékeny.   A termesztés során a nagyobb dióméretű példányokat tekintik értékesebbnek, a faj szelekciója erre irányult. Előnynek tekintik a jobb törhetőséget is, bár az alapfaj diói is kielégítően jól törhetők. Diója vékonyabb héjú, mint a C. laciniosa diója, a dióbél aránya magasabb. Valamivel előbb érik.   Diótermő fajtáinak botanikai beazonosítása nem mindig könnyű. Közülük több nem valódi fajta, hanem hibrid. Például a C. cathayensis vagy a C. laciniosa hibridje a Porter nevű fajtája. Sok, elismert diótermő fajtája van:  Abscoda (vagy Abscota). 1944-es. Abundance. Pennsylvániai, 1947-ben elismert fajta, Fayette Etter nevéhez fűződik a feltalálása. Rendszeresen termő fajta. A dió átlagos súlya még 7 g sincs. Vékony héjú, jól törhető, alacsony, 35-40 % bélarányú. Adelhurst. 1935-ös. Ancaster. 1936-os. Anthony. Nagyon régi fajta. Illinoisban ajánlják telepítésre, hidegtűrő. Diója attraktív megjelenésű, tiszta, közel fehér színű. 1 kg-ban 163 db dió van, amit nagynak mondtak a saját korában. Törhetősége jó. Bélarányát 42 %-ban adták meg, amiből 41 % a negyedes, a többi törmelék. Dióbele telt, fényes, átlagosan édes ízű. Barnaby. 1906-os. Beeman. 1935-ös. Bellevue. New York államban termesztik. Benham. 1907-es. Benthien. 1929-es. Billeau (vagy Billau). Blatchley. 1905-ös. Bontrager. 1929-es. Book. 1937-es. Bower. Bridgewater. Connecticuti. Északi termőhelyre ajánlott, jó pollenadó. Igen nagy, 8,5 g-os diói vannak, 46,6 % béllel. Brill. 1930-as, New York-i. Brooks. 1924-es. Buehring. 1934-es. Campbell. ld. CES. Cedar Rapids. Réges-régi fajta, talán az első világháború idejéből. S. W. Snyder faiskolás figyelt fel rá. Iowai feltalálási helyéről kapta nevét. Északi termőhelyre ajánlott, igen jó termő. Korán érik. Diója nagy, 6,9 g átlagsúlyú. Nem tévesztendő össze a keserű hikori azonos nevű fajtájával. CES 5, 7, 8, 10 és 26 nevűek is vannak, Doglas Campbell fajtái. Északi termőhelyre való, bőven, de kisméretű diókat termő fajták. A 8-as diói világos színűek, simahéjúak. A 8-as a fajra jellemző átlagos méretű diókat terem, amelyek kalapáccsal igen könnyen törhetők, jól válogathatók. A dióbél aránya 45 %. Jóízű. Clark. 1918-as. Cline. 1929-es. Coleman. 1934-es. Comins. Tulajdonosnőjéről, Nancy E. Comins-ról elnevezve, 1930 előtti időkből. Nem értékes fajta. Conover. 1905-ös. Cook Shag. Kentucky-i. Ovális, lapított diója van. Feles bélként jól törhető. Jóízű. Cotton. 1926-os. Crantz (vagy Cranz). 1934-es. Curtis. Az egyik legrégebbi, 1892-es. Davis. 1934-es. Nagy fája van. Korai érésű. Diója közepes méretű, kiválóan törhető. Dióbele jó minőségű. Dennis. 1915-ös. Deveau. 1936-os, Carl Weschcke fajtája. Doolittle. 1926-os. Dover. 1893-as. Drew. Michigan állambeli tulajdonosáról elnevezett fajta. Nagyon régi, 1916-ban már említik. Eliot (Elliott). 1892-es. Emerick. 1932-es, New York-vidéki fajta. 148 diója tesz ki 1 kg-ot. Bélaránya 36 %-os. Enfield. Ugyancsak az 1930-as évekből. Fayette. Valószínűleg azonos a Weschcke Fayette fajtával. Felger. Későn fordul termőre, gyengén terem. Folts. 1934-es. Fox. Ugyancsak 1934-es. Freel. 1929-es. Froman. Ugyancsak 1929-es. Glover. 1918-as. Nagy diójú, világos színű, vékony, simahéjú északi fajta, Pennsylvániában. Levelei ragyogó zöld színűek. 1 kg súlyt 145-240 db dió, illetve 330-660 db dióbél tesz ki. A bélarány 35,2-44,1 %. A Niagara vidékén apró diókat terem. De vigyázat, Ontarióban is fut egy Glover nevű fajta, amivel nem azonos. Gobble. 1919-es. Goheen. 1926-os. Pennsylvániai. Diói kicsik, kevésbé jó ízűek, mint más fajták diói. Grainger. Tennessee-i. 1935-ös elismerésű. Jól terem. Későn érő fajta. Diója nagy, 10 g-os, vékony héjú, jól törhető, jó bélarányú. Griffin. 1919-es. Hadley. 1934-es. Hagen. 1929-es. Hales. A faj első diótermő fajtája, 1870-es. Hand. 1924-es. Harman. 1939-es. Harold (vagy Herold). 1979-es, nagyon elterjedt fajta. Hidegtűrő, pl. Illinoisban ajánlják telepítésre. Hassbrouck. 1935-ös. Haskell. 1934-es. Haviland. Ugyancsak 1934-es. Hefty. Szintén 1934-es. Heibner. 1930-as. Heisey. Helmuth. Henry. Igen nagy diója van. Hevener. 1934-es. Hilton. Szintén 1934-es. Hines. 1935-ös. Huber. 1929-ben figyeltek fel rá. Huen. 1934-es. Huss. Ideal. 1892-es. Independence. 1930-as. Iowa. 1924. Isham. 1905. Jackson. 1891. Joliffe. 1933. Kirtland. 1898. Lake. 1929. Last. 1934. Lawyer (vagy Lawson). 1934. Leach. Szintén 1934. Leaming. 1891. Leawenworth. Kansas-i. Leonard. 1907. Lingenfelter. 1925. Livingston. 1935. Loomis. 1934. Mambert. 1905. Vékonyhéjú, jól törhető. Manahan. Mann. 1932-es, michigani. 165 db dió tesz ki 1 kg-ot. Bélaránya 47 %-os. Kiválóan törhető, dióbele nagy, telt. Édes ízével tűnik ki. Egyetlen hátránya, hogy a dióbél színe egy csöppet sötét, de ezzel együtt is az egyik legjobb, legígéretesebb fajta. McLaughlin. 1934. Meriden. 1892. Milford. 1891. Miller. 1932-es, michigani. Értékei majdnem azonosak a Mann-éval, de diói valamivel kisebbek. A törésteszten 49 % belet produkált. Egyébként ugyanolyan, mint a Mann. Minnie. 1924. Mitch Russel. Új, 1995-ös fajta. Fred Blankenship nemesítése. Diója nagyméretű, a bél a héjat jól kitölti. (Nem kizárt, hogy a Carya laciniosa hibridje.) Murdock. 1935. Neilson vagy ha helytelenül akarjuk írni, Nielson. 1932-es. Nagy diójú, vékony héjú északi fajta, a Niagara vidékéről. Korai érésű. Hátránya, hogy rosszul törhető, a héj fogja a belet. 140-210 db dió, illetve 330-440 db dióbél nyom 1 kg-ot, mert a bélarány 43,8-48,0 %. Nem a legrosszabb, de nem is a legjobb ízű fajta. Netking. 1934. Papal. A Niagara vidékén él. Diói igen aprók, bélaránya nagyon alacsony. Peschke. 1929. Petty (vagy Patty). 1935. Platman. 1934. Porter. Diója nagy, vékony héjú, kiválóan törhető. A dióbél aránya magas, átlagosan 46,7 %. Proper. 1938. Raudabaugh. Pennsylvaniai. Vékony héjú, jól törhető. Renggenberg. 1929. Retzer. Illinoisban ajánlják telepítésre, hidegtűrő. Jól törhető. Reynolds. 1934. Ridiker. 1934. Ritze. 1891. Romig. 1929. Salisbury. 1934. Sande. 1928-as, iowai. Sok más fajtánál jobban törhető. Schaul (Shaul, Shaull). 1924. Schinnerling (Shinnerling). 1924. Seas. Charles Thatcher nemesítése. Az egyik legjobb fajta. Diói 7-8 g-osak, 40-45 % bélaránnyal. Seaver. 1929. Shinar. 1891. Silvis 303. Ray Silvis nemesítése, Ohioból. Öntermékeny, jól termő fajta. Diói nagyok, kerekek, 8 g-osak, vékony héjúak. A bél jó minőségű, aránya 45 %. Sobolewski. 1929. Sprunger. Ugyancsak 1929. Stadelbacher. 1935. Strewer. 1934. Swaim. Igen-igen régi, az első világháború előtti fajta. Egy kilóban 185 dió van. A bélarány 50 %. Taylor. 1903. Triplett. 1914. Van Orman. 1935. Vest. Első világháború előtti. Walters. 1980-as. Igen nagy diója van, ami jól törhető. Ward. Warren 1934. Watson. Ugyancsak 1934. Weschcke Fayette. Valószínűleg fajközi hibrid, a C. laciniosa hibridje. Carl Weschcke nemesítése, aki C. cordiformis alanyra oltotta. Nem, ez így nem pontos. Weschcke találta meg ezt a fajtát Minnesotában, egy közeli szomszédja kertjében. 1928-as elismertségű fajta. Hideg éghajlatra való, nagy hidegeket kibír. Korán termőre forduló, bőven és rendszeresen termő fajta. Diója kisméretű, igen vékony héjú, rendkívül jól törhető, a dióbél aránya 53 %, a bél felesen nyerhető ki. Igen jó ízű, minőségét három évig tartja meg, avasodás nélkül. Legnagyobb hibája, hogy diója nem nagy, méretre megegyezik a közönséges dióéval. A fajta születése regénybe illik. Weschcke megtudta a szomszédtól, hogy az eredetileg egy iowai nagybátyjától kapta a diót, amiből fát nevelt. Azonnal indult hát Iowába, a kezdődő télben, decemberben, szánon és lóháton, és megtalálta azt a fát, aminek diójából a szomszéd kapott. Valóban, néhány dió még a fán csüngött. A fa alatt feltúrta a harminccentis havat. Egy napig ásott és keresett. Ugyanolyan alakú, méretű, minőségű diókat szedett össze, mint amilyeneket Minnesotában látott. Megvette a fa tulajdonosától az oltóvessző szedés jogát, és saját faiskolájában évről évre kereskedelmi mennyiségben nevelte az immár "saját" fajtát.     Westphal. 1926-os, wisconsini. Soha nem vizsgálták meg alaposan. Whitney. 1934. Wilcox. Valószínűleg a C. laciniosa hibridje. Korán termőre forduló fajta, 1934-ből. Az egyik legjobban termő fajta. Nőelőző virágzású. Korai érésű. Diói közepes nagyságúak, jó csapadékellátású évben inkább nagyok, átlagosan 4,9 g-osak. Vékonyhéjúak. A dióbél aránya 41 %, a bél felesen nyerhető ki, jóízű. Északi termőhelyre való. Wilmoth. 1978-as. Leslie Wilmoth szelektálta ki vegyes magonc-állományból. Kiválóan vékony héjú, világos diójú, magas bélarányú, világos, jóízű dióbelű fajta. Wilson. Woodbourne. 1891. Wurth. 1978-as, a fajta előállítójáról elnevezve. Erős növekedésű, betegségellenálló, jól termő fajta. Diója nagy, csúcsos, vékony héjú. Dióbele felesen nyerhető ki. Yoder 1. Nemesítője Emmet Yoder, Ohio-ból. Valószínűleg a C. laciniosa hibridje. Rendszeresen bőven terem, nagy méretű (8,5 g-os) diókat. Korán érik. A diók vékony héjúak, jól törhetők, igen jó ízű feles bél nyerhető ki belőlük. Zuercher. 1929. Szaporítás alatt állnak még az Etter, Fat Boy, Felger, Fox, Roof, Sauber, Wagner, Walters, Weschcke Fox fajták is. Remélem, hallunk majd róluk.  Vizsgálják még a Rugosa, Squamosa, Smoothie néven futó variánsokat is.  Carl Weschcke megállapítása szerint a fehér hikori diótermő fajtáinak jó alanya a keserű hikori. Nagyobb rajta a "nemes" fajta növekedése, és jobban bírja a téli hideget. Persze, inkompatibilitás felléphet, de problémát csak 30 év múlva jelent. Weschcke szerint keserű hikori alanyon a dió is nagyobb, alakja is tetszetősebb. (Persze, hiszen ő akarja ezeket az oltványokat eladni.)  A fehér hikori diótermesztési eredményességét Amerikában nagyon lerontja sokféle rovarkártevője, amelyek a termést károsítják. Belét megeszik, korai terméshullást okoznak. A Laspeyresia caryana, Curculio caryae, Conotrachelus affinis és C. hicoriae a jelentősebbek. Az ellenük való védekezést a fák nagy mérete is nehezíti. Rosszabb években 85 %-os kár is előfordul.   Közülük a Curculio caryae-t a pekándió károsítóinál ismertetem, ott pekánzsizsik néven.   A dióból a magarágta kerek nyíláson távozik szeptemberben.   Gondolni kell a lombrágó hernyókra is.   A fakéreg alatt a Scolytus multistriatus nevű bogár lárvája károsít. A kikelt lárvák a petézés helyétől sugárirányban távolodnak.   Egy vizsgálat megállapította, hogy a bogár érzékeny a fa juglontartalmára, magas juglonkoncentráció esetén elkerüli.  A termést a mókusok is kedvelik. Mókuskárra a viszonylag sima szélű, kerekded-ovális lukakból következtethetünk.    A mókus-üreg bejáratánál:   Nincsen olyan kár, amiből valakinek haszna ne lenne. A mókuskárból például egy pók profitál, az üres héjat lakásként használja. Hát, ilyen az ökológia.   Fagykár is előfordulhat. Az első kép a fagy utáni első nap készült, a második a másodikon.    A termesztési nehézségek legyűrése után ilyen diótermésünk lesz:   Buroktalanítás után:    Az asztalon:   Persze, a diók megtörése se lesz könnyű.  A C. ovatának léteznek díszfa-fajtái is. Ilyen az 1970-ben Peter Hyypio által elnevezett Holden, az azonos nevű arborétumból. Erős központi tengelye van, csüngő ágakkal. A faj egy temetői díszfa példánya:   A C. tomentosával alkotott hibridjének létezik egy százéves, 1915-beli diótermő fajtája, a Barnes.  A pekándióval (C. illinoinensis) alkotott hibridjei Amerikában hican néven ismertek. Jelentőségüket az adja, hogy a pekándió élőhelyétől északabbra, Kanadában is termeszthetők.  Ez a hibrid erős növekedésű, kiváló faanyagú fa. Diójáért a következő fajtákat termesztik:  Burlington. 1940-ben ismerték el, Iowa-i nemesítés. Termékeny, öntermékeny hibrid. Korai érésű. Diói nagyok, a pekándióra hasonlítanak. 110-120 db = 1 kg. Törhetősége közepes. A dióbél aránya 41 %. Sok a bél nélküli, üres diója. Burton. Kentucky-i fajta. Hidegtűrő, jól termő, öntermékeny hibrid. Fája kinézetre egészséges, életerős, robusztus. Korai érésű. Diója közepes méretű, de nagyobb, mint szüleié. Kinézetre az imént említett Neilson fajta diójára hasonlít, vagyis olyan, mint az alapfaj nagyobb fajtáinak diója, de annál jobban törhető. 140 db tesz ki 1 kg-ot. Vékony héjú, közepesen jól törhető. A dióbél aránya magas, 48-52 %. Kiváló ízű, talán a legjobb a hikánok közül. És a dióhéj dióbéllel való töltöttsége is a legjobb, a Des Moines-nal együtt. Country Club. 1980-as. Pirosas rügyei jellegzetesek. Jól termő. Diói közepes nagyságúak. Talán a Hartmann-nal lehet jól beporoztatni. Des Moines: Fája jó kinézetű. Diója korán érik. Nagy, a Burlingtonra hasonlító diókat terem, de kitöltöttségük jobb annál, a Burtonhoz hasonló. Dooley Burton. 1980-as. A Burton magonca. Diói inkább hikori, mint pekán-sajátosságúak. A Weschcke nevű pekándió-fajtára hasonlítanak, de nagyobbak. Ettercan. Diói igen aprók, alig nagyobbak, mint a Henkéé. Közepesen törhetők. A dióbél aránya 34 %, a dióbél íze egészen jó. Hartmann. 1980-as. Kinézetre a Country Clubra hasonlít, rügyei ennek is pirosasak. Porzójának is a Counry Clubot ajánlják. Jól terem, közepes méretű, vékony héjú diókat. Henke. 1928-as. Fája kisnövésű, szinte törpe. Fiatalon már jól terem. Hidegtűrő. Korai érésű, egy héttel előbb érik, mint az azonos termőhelyen érő legkorábbi pekándió. Diói teljesen a pekándióra hasonlítanak, kicsik, 1 kg-ban 270 (!) db van. Törhetősége közepes-jó. A dióbél a héjat jól kitölti, jó minőségű. A dióbél íze nem a legjobb, a C. laciniosa diójára hasonlít. Öntermékeny, porzó nem kell hozzá. A Weschcke nevű pekándió-fajtára hasonlít diója, csak annál nagyobb.   Hershey. 1980-as. Közepes méretű dióit hármas-négyes fürtökben hozza. A dióbél a héjat jól kitölti. Jackson. Ha a beporzás jól sikerül, sokat terem. Diói közepes méretűek, a dióbél jóízű. James. Jó termő fajta. Diója közepesen nagy, vékony héjú, jól törhető. Jim Wilson. A Burton-re hasonlít. Diója közepesen nagy, vékony héjú, igen jól törhető. McAlister. Diói a legnagyobbak, 66 db van 1 kg-ban, de a dióbél aránya csak 30 %, és ízre a legkevésbé jó a hikánok közül. Sok diója nincs jól kitöltve béllel, sok az üres héj. Nem kizárt, hogy a C. laciniosa hibridje.   Rockville: Nagy diója olyan, mint a Burlingtoné, de teltebb. T-92. 1980-as. Nagy diót terem, 1 kg-ban 75-90 db van. A dióbél igen világos színű, kiváló minőségű. Továbbá újabb fajtaként termesztésben vannak a következők is: Caha, Horton, Jay Underwood, Johnson, L-3, New Baden, Newlin, Palmer, Pixley, Pleas (vagy Please), Wapello. A pekándiónak C. ovata mexikói változatával is van hibridje.  A hikánok termesztése természetesen teljesen azonosan történik, mint a pekándióé vagy a hikoriké. Egyedül a termőre fordulás ideje későbbi, 10-12 éves korukban adják az első jelentősebb termést. Együk meg, vagy adjuk el, de semmiképp se vessük el továbbszaporításra, amint a következő kép gazdája, egy faiskolás ajánlja, mert rosszul csírázik, mint hibrid nem szívesen szaporodik tovább.   A hikánfajták alanyairól semmi ismeretem nincs. Ez az ovata-hikán például egyik szülőjére, a fehér hikorira van oltva, a kérgéről látszik.   A hikánok károsítói teljesen azonosak a többi Carya-dió károsítóival. Curculio caryae hikánon:
	Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - shellbark hickory A héjas kérgű hikori (shellbark hickory, kingnut hickory) elsősorban kultúrnövény. Fájáért is termesztik, de minket a diótermesztési lehetősége érdekel jobban.  Miért érdekel? - kérdezi joggal tisztelt, hikoridiót telepíteni nem akaró Kollégám.  Hát, azért, mert pénz van benne - válaszolhatnám. Mert például Nagybritanniában ennek a diófajnak a héjas terméséből 10 dkg-ot lehet 3 fontért venni. Szorozzuk csak be a font-árfolyammal és 10-zel, rögtön rájövünk, hogy egy kilóra vetítve tizenöt-hússzor akkora árat érhetünk el, mint közönséges dióból.  De nem mindenkitől, csak a gazdag, egészségtudatos, de amúgy rászedhető nyugateurópai fogyasztótól. Hát, ha máshogy nem megy, célozzuk meg ezt a szegmensét a diópiacnak. (A kép jobbra az angol kereskedő reklámja).  Termeszthetősége, szaporítása teljesen azonos más hikoridiókéval, diójáért manapság is ültetik Amerikában. Jelentőségét növeli, hogy a téli hideget jobban bírja, mint a fehér hikori. Termőre fordulása lassú, 15 év is beletelik.  Németországban faanyagnevelési céllal kísérleteznek vele.  Gazdag talajt igényel, bőséges talajnedvességgel ahhoz, hogy évente rendszeresen teremjen. Ha ez a két feltétel nincs meg, bőségesen kell műtrágyázni, öntözni.  Növényvédelme nem nehéz, csak a levélrágó rovarok és a levéltetvek ellen kell védekezni, ha károsítanak. Még a termést károsító ormányosbogár lehet káros.  Diótermesztési célra az ismert - vagy újabb - fajták vegetatív szaporítása ajánlott, mert magról szaporítva az utódok tulajdonságai nagy eltéréseket mutatnak. Nagydiójú fajta magonc-utódai közül csak mintegy 5 % fogja elérni vagy meghaladni a szülő dióméretét. De ha ezt a tételt megfordítjuk, és apróbb diójú fajta dióiból szeretnénk nagyméretű diókat termő utódokat nevelni, az igaz, hogy az utódok többsége nagyobbakat fog teremni, de még kisebbek is lesznek az utódok között. És akkor még nem beszéltünk a törhetőségről, ami a hikoridiók esetében különösen fontos.  Ez a diófaj is egymástól igencsak különböző alakváltozatú diókat terem. Az alábbi képen az 1-4 sorszámúak természetes alakváltozatok, az 5-10-esek pedig régi, nevesített fajták (Shinar, Meriden, Jackson, Milford, Rice, Woodbourne).   Azért kell ezeket hangsúlyozni, mert amerikai faiskolások is előszeretettel ajánlják magvetés céljára a shellbark diókat. Az utódok tulajdonságai teljesen bizonytalanok lesznek. A következő kép is ilyen, faiskolai kínálat.   Értékesebb diótermő egyedeinek kiválogatása során a nagyobb diójú példányokat tekintették hasznosabbaknak, a szelekció a dióméretre irányult. Jelenleg több, mint 40 kiválogatott fajtáját ismerik, a legtöbb Iowa és Pennsylvania államokból származik. Talán a Henry és a Fayette a legismertebb közülük.   A héjas kérgű hikori termesztés alatt álló, jelenleg is szaporított fajtái:  Először meg kell említeni, hogy CES kód alatt legalább 12 fajta, fajtajelölt fut, különböző tenyészhelyeken. Adatok vannak róluk, de csak akkor lesz érdemes megjegyezni, ha valamelyik tényleg beválik. Berger. 1934-es. Big Cypress. 1985-ben került elismerésre. Charles Spurgeon szelektálta. (Ez a legjobb, ami mondható róla.) Bowman. 1931-es. Bradley. 1932-es. Caldwell. Calico. 1976-os. Campbell. (CES 24). Az egyik legkorábbi érésű fajta. Diói egyik leírás szerint kisebbek, más megfigyelés szerint nagyobbak, de mindenképpen vékonyhéjúak. A dióbél aránya 35 %, világos színű, íze a legfinomabb, legjellegzetesebb a fajon belül. New York államban szaporítják. Chetopa. 1990-es elismerésű fajta. Termékeny, megbízhatóan termő fajta. Diója könnyen törhető, a dióbél jóízű. Coas. 42 db dió fér 1 kg-ba. Bélaránya 37,9 %. Az egyik legjobb ízű fajta. Croston. 1934-es. Daulton. 1987-es, Pennsylvaniai. Életerejével, növekedésével kitűnő fajta. Különlegesen vastag vesszőket, nagy leveleket, nagyméretű diót produkál. Dewey Moore. 1990-es. Al Cox talált rá. Délebbi vidékre való. Igen vékony héjú diókat terem, amelyek könnyen törhetők. Eureka. 1926-os. Eversman. 1924-es. Etter és Fayette nevű fajták. 1932-esek. Fayette Etter ismertette el. (Lehetséges, hogy fajközi hibrid.) Öntermékeny, rendszeresen terem. Korai érésű. Diói nagyok, a fajon belül a legvékonyabb héjúak. Jól törhető, a dióbél aránya 33-35 %. Dióbele jóízű. Favorite. Hales. Régi fajta. Alakját illetően kevesebb rajta az éles kiszögellés, mint más fajták dióján. Héja vékonyabb, alig vastagabb, mint a pekándióé, bele teltebb, mint más fajtáké. A Hales eredeti anyafája és nemesítője:   Henning. Erős növekedésű fajta, nagy, szép dióval. Henry. Pennsylvaniai. Fayette Etter fajtája. Télálló, északi vidékre való, termékeny fajta. Korán termőre fordul. Diói igen nagyok, jól törhetők. A bél jól kitölti a héjat, jóízű. Bélaránya alacsony, 26 %. Hill. 1924. Hoffeditz. 1930. Fayette Etter fajtája. Keystone. 1955-ös. Fayette Etter nemesítése. Rendszeresen terem. Közepes dióméretű. A legjobban törhető, töréskor a héj leválik a bélről. Lamoni. Landis. 1933. Lebanon Junction (LJ). Korai érésű. Diója nagy, átlag 38 g-os, simahéjú. Jól törhető. Dióbele édes. Lefevre. 1912. Lindauer. Igen jól termő, nagy diókat termő fajta. Betegségellenálló. A dióhéj vastagsága közepes, a dióbél felesen nyerhető ki. Mott. 1919. Talán a legnagyobb diójú laciniosa-fajta, átlagsúlya 26,9 g/db. Nieman. Jól termő, nagy diókat termő fajta,de a bél a héjat nem tölti ki. Diója vastag héjú, mégis jól törhető. Nook. 1990-es. Nagy diója van, vastag héjjal. Norwood. 1976. Osborn. 1928. A legkeményebb héjú laciniosa-fajta. Töréséhez 556 kg erő kell. Piasan (Piasa, Piasau). Talán 1964-es. Pleasant Creek. New York államban szaporítják. Porter. 1929. Preston. E. Ulrich szelekciója. Erős növekedésű, rendszeresen termő, korai érésű fajta. Ross. Illinois-i. Anyafája 1969-ben volt 200 éves. Rendszeresen terem, diója rendkívül jól törhető. Sayer. 1924. Scholl (School?). A Ross és a Scholl fajtákat hideg éghajlatra ajánlják. Selbers. Vagy Selbher. Bár rövid tenyészidejű, rendszeresen és bőven terem. Diói 2,5-4 cm-esek, kiválóan törhetők. Simpson No. 1. Bőtermő. Diója közepes méretű, jól nyitható. Dióbele világos karamell színű, jóízű. Stanley. 1919-ben a legjobb laciniosa-fajtának választották. Super X. 1952. Tama Queen. Totten. 1930. Magoncait T-1, stb. kódok alatt szaporítják, vizsgálják, legalább féltucat helyen. Wampler. 1924. Wooley. Szaporítás alatt állnak még a következő laciniosa-fajták is: Bradley, Brouse, Bullnut, Ellison 1, Florin Smith, Hoagland, Hoffeditz, James, Mackinaw, Nook, Stauffer, Stephens, és végül Villa Ridge.  A Good és az NC-1 fajtákról csak képem van.     A C. laciniosa diótermése:   Pekándióval létrejött hibridjéből, amit hikánnak mondanak, néhány név szerint is megemlíthető.  Bixby: A két faj hibridjei közül elsőként szelektált fajta. Jól terem, bár jó táperőben lévő talajt igényel. Korai pollenadó pekándióval termékenyül, például a Majorral. Diója igen nagy, a bél a héjat jól kitölti, de termése nagyon gyér. Clarksville: Dióinak béllel kitöltöttsége hiányos. Gerard: Inkább díszfa, jó télálló, attraktív kinézetű. Diói kicsik. A pekándió alanyaként is használják. James: Ígéretes, még kevéssé vizsgált új fajta. McAllister: Az egyik legrégebben, 1892-ben nevesített hikán. Diói igen nagyok, 5 cm hosszúak, 2,5 cm szélesek. De héját nem tölti ki a bél.     Nussbaumer: Fája erősen, egyenesen növő. Nagy diói néha nem kellően töltődnek ki béllel. Gyengén, "szégyenlősen" terem.   A következő kép is a Nussbaumert mutatja.   Ezeken kívül a HY-6, Kreider, Marquardt és Wilson fajták léteznek. Ezek diótermők, a Leather Leaf fajta pedig díszfa. A Carya ovatával alkotott hibridjei (C. x dunbarii) közül diótermő a Doghouse, amelynek diója kinézetre a C. ovata diójára hasonlít, de íze a C. laciniosáé, valamint a Mitch Russel, ami jól, rendszeresen terem, diója jól törhető, a dióbél felesen vagy egészben jön ki belőle, kellemes ízű.  A hikánfajták felsorolása végén megjegyzem, hogy lehet, hogy itt-ott tévedésen kaphat tisztelt hikánszakértő Kollégám. Ha jelzi, hol a hiba, kijavítom.  Szakértők azt ajánlják, célszerű a hikánokat pekándió alanyra oltva termeszteni. Így kihasználható a pekándiók kiváló növekedési erélye, és a fa előbb éri el a terméshozó nagyságot. Nem beszélve arról, hogy magasan oltva az alany értékes faanyaga is felhasználható lesz. A következő kép Major fajtájú pekándióra 1,8 m magasan oltott Wilson fajtájú hikánt ábrázol.     Ovális hikori Az ovális hikori (C. ovalis) diói bár kicsik, étkezési szempontból mégis értékesek, mert édesek, jóízűek.  Értéke ennek a fajnak, hogy termesztési szempontból gyengébb talajokkal is beéri.  1929-ben két nemesített, diótermő fajtáját ismerték el, a Green és a Huff fajtákat. Hibridjét már korábban említettem.  Szaporítása, nevelése, termesztése teljesen azonos más hikorikkal. Mindössze az emelendő ki, hogy a hikorifajok közül a legkevésbé hajlamos alternáló terméshozásra, vagyis a legkiegyenlítettebben terem. Öntermékeny.    Vizi hikori A vizi hikori (C. aquatica) dióját csak alkalomszerűen fogyasztják, mert íze nem jó, keserű. Ezért gyakorlatilag nem is termesztik.  A vizi hikori mélyrétegű, nedves, vizes talajt igényel. Jó fejlődéséhez jó nyári időjárás is szükséges, egyébként igen lassan fejlődik. Gyakran csak 20 év elteltével kezd teremni. Lombosodási, lombhullatási ideje a vegyes erdőkbe történő ültetésre predesztinálja.  Csemetéi erős főgyökeret fejlesztenek, ezért nevelése során az első nyáron minél hamarabb át kell ültetni, és mielőbb végleges helyére kell ültetni. Az első télen bizonyos mértékű hideg elleni védelem is ajánlott. Ha helybevetjük, dióit az egerektől kell megvédeni.  Magvetés előtt hideg téli periódust, homokos rétegezést igényel, rögtön éréskor el kell vermelni. Nyirkos legyen a homok, de ne vizes. Cserépben egy-két szem vetése ajánlható.  A vízi hikori a pekándióval hibridizálódik (C. x lecontei). Az utód-példányok jellemző tulajdonságai átmeneti helyen állnak a két faj - amúgy is nagyon hasonló - tulajdonságai között. A Louisiana-i Állami Egyetem foglalkozik ezeknek a hibrideknek a kutatásával. Jelentőségüket elsősorban az adja, hogy szélsőségesen rossz talajviszonyok között alanyként használhatók más, értékesebb hikorik számára.  1927-ben a C. texana-val is hibridizálták. Ezt a hibridjét (C. x ludoviciana) sokan a C. texana változatának tartják, de ez nem igaz.    Keserű hikori - Carya cordiformis - bitternut hickory Jelenleg a keserű hikorit se termesztik kertészeti célra, bár három diótermő fajtáját is nevesítették.  Dennis. Nagyon régi fajta. A Snyder fivérek faiskolájának fajtája. Úgy terjesztették, hogy megbízható értékelés nincs róla, csak a faiskola ajánlása.   Halesite. 1918-ban elnyerte a „legvékonyabb héjú hikori” címet. Hatch.   Jelentősebb, hogy a keserű hikori csemetéi jó alanyai a pekándiónak.  Fatermesztési célra rossz termőhelyi viszonyok között jön számításba. Dísznövénynek parkokba kiváló, főleg őszi élénksárga lombszíneződése mutatós.   Bár az egyik leginkább hidegtűrő faj a hikoridiók közül, termeszthetőségét a dióbél keserű íze teszi lehetetlenné. Termeszthetősége egyébként teljesen azonos a vizi hikoriéval.  A pekándióval természetes körülmények között is hibridizálódik, mesterségesen létrehozott fajközi hibridje a C. x brownii, aminek az az értéke, hogy a pekándió termesztési körzetének északi határát tolja ki. A hibrideket Amerikában bitcan-nak nevezik. A hibridek diói többé-kevésbé jóízűek, de csípősek.  A hibridnek 6 nemesített fajtája ismert, de névről csak az Abbott-ról és a Pleas-ről van leírásom.  Az Abbott jól alkalmazkodott északi viszonyokhoz. A fagyok előtt beérik. Vékonyhéjú diója a pekándióra hasonlít, a dióbél alakja pedig a keserű hikori dióbelére. A dióbél íze viszont megint olyan, mint a pekándióé. (Hűvös helyen kell tárolni, mert bele igen gyorsan avasodik, vörösödik.)  Az Abbott bitcan kísérleti jelleggel Németországban is szaporításra kerül. Alanya valószínűleg pekándió.    A Pleas diója nagyobb és hosszabb mint az alapfajé. A dióbél íze jellemző, inkább a pekándió ízére hasonlít. Kedvező ízét azonban már egyhavi tárolás után elveszti, megkeseredik. Erősen növekvő, határozott kinézetű fája díszfának teszi alkalmassá.  A többi bitcan: Galloway, (ez a legkevésbé csípős ízű), Mall, Nelson, Pooshee és a Westbrook.  A keserű hikorinak a C. ovata-val alkotott fajközi hibridjének (C. x laneyi) 13 elismert fajtája létezik. Ezek:  Brackett. Sokáig a kerek hikori fajtájának hitték. Csak néhány példánya létezik.   Creager. 1925 óta ismerik. Egy faiskola nagyban terjesztette Iowában. Diói nagyon kicsik, 330 db is elfér 1 kg-ban. A dióbél aránya 39 %, de ezzel együtt se kell, hogy felkeltse érdeklődésünket. Fairbanks. Régi, talán 1912-es fajta. Jól terem, nagy, attraktív diókat, sima felületűeket, vékonyhéjúakat. Más tekintetben viszont hagy kívánnivalókat. Laney. A hibrid névadó fajtája. 1916-os, New Yorki. Egy temetőben figyelt fel rá a temetőgondnok. A fajta nem diótermésével, hanem szépségével tűnik ki, és kiemelik, hogy további nemesítés alapanyaga lehet. Diója nagy, olyan, mint a Fairbanks-é, jó kinézetű, vékonyhéjú. Könnyen törhető, és az ízét is sokan mondják jónak. A kesernyés íz csak a tárolás során jön elő. További, ismeretlen fajtái a C. x laneyii hibridnek: Beaver, Creager, De Acer, Peck, Roof, Stocking, Stratford, Terpenny és Weschcke.  A keserű hikorinak a C. ovalis-szal is van hibridje (C. x demareei). Talán említeni is kár volt.    Kerek hikori Előfordult, hogy a kerek hikorit (C. glabra) terméséért ültették, és néhány fajtájáról is tudtak.  25-30 év után terem csak sokat, de leginkább csak az igen idős (80 év feletti) fák termése bőséges. Gyümölcstermő példányai Nagybritanniában is előfordulnak, Németországban pedig faanyagáért telepített állománya létezik.  Szaporítása, termesztése teljesen megegyezik más hikori-fajokéval.  A fajhoz tartozónak nevezik az 1896-ban bejegyzett Brackett fajtát, de ez tévedés. Küllemre is egészen más, a C. ovata és a C. cordiformis hibridje, a helyes neve C. x laneyi. Csak hasonlít a kerek hikorira.  A kerek hikori az ovális hikorival könnyen hibridizálódik.    Nemezes hikori - Mockernut hickory - Carya tomentosa A nemezes hikori (C. tomentosa) igen igénytelen hikorifaj. Gyengébb és szárazabb talajokon is eredményesen termeszthető. Ami miatt mégsem érdemel kertészeti figyelmet, az igen kemény héja.  Egy diótermő fajtája ismert, az 1929-es Droska.  Szaporítása, termesztése ha diójáért nem is jelentős, faanyagáért és díszfaként figyelmet érdemel. Szaporítása, nevelése azonos más hikorik nevelésével. Eltérést jelent, hogy gyengébb és szárazabb talajon is eredményesen nevelhető. Pozitív eltérés az is, hogy elhanyagolt területen, cserjésben is jól fejlődik.  Hibridjeit már említettem.
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	A DIÓ NEMESÍTÉSE, SZAPORÍTÁSA  Vázlat:  A diófajták nemesítése  Hazai diónemesítés  Diónemesítés Erdélyben  Diónemesítők világszerte  A csemetenevelés hazai előírása  A szaporítási eljárások összehasonlítása  Oltásról, szemzésről általában  Anyafák  Az alanyról  Feketedió alany  Egyéb diófajok mint alanyok  Magvetés  Diófajták a déli féltekéről  Első éves csemetenevelés  Oltás  Téli kézbenoltás  Helybenoltás  Tavaszi, kéreg alá oltás  Illesztő oltás  És még egy oltási módszer  Oltás mélynyugalomban, konténeres alanyra  Őszi oltás  Szemzés  Tavaszi szemzés  T- vagy pajzsszemzés  Zöldoltás, zöldszemzés  A vegetatív szaporítás eredményességének növelése  Oltás utáni csemeteápolás  A dió mikroszaporítása  A legújabb szaporítási mód  A diócsemete előkészítése ültetésre  Konténeres oltványok  Dió-faiskolák itthon és külföldön  A csemetenevelés ott kezdődik, hogy tudjuk, milyen fajtájú csemetét kívánunk nevelni - ha nem magoncot. Vagyis a nemesítésnél.  A részletes kifejtés előtt szögezzük le axiómánkat: Amióta diótermesztés van, azóta van diónemesítés is. Vagyis négyezer éve.  A Perzsa Birodalom legnagyobb kiterjedése idején a Nílustól az Indusig terjedt. Uralkodói a korabeli fő gazdasági ágazatra, a mezőgazdaságra fordították a legnagyobb figyelmet. Cyrus perzsa uralkodó asztronómusokat, művészeket, mezőgazdasági szakértőket bízott meg a legjobb diófák felkutatásával, dióik begyűjtésével, elszaporításával.  Itt kezdődött a diónemesítés. Ennek a munkának, sajnos, hamar vége szakadt, mert háborúk jöttek. I. Dareiosz, és az ő veresége Marathonnál, Xerxesz, és az ő veresége Szalamisznál, a másik oldalról pedig az - indokolatlanul - Nagy-nak nevezett Sándor, és az ő végleges győzelme a perzsákon.  A diótermesztési kutatások eredményeit is tartalmazó perzepoliszi könyvtárat leégették, a feljegyzéseket tartalmazó agyagtáblákat összetörték.  Tudjuk, a legnagyobbakról nem szabad az igazat írni, csak jót. Utólag Nagy Sándor szerepét is megpróbálták mentegetni, azt írták, nemes diót vitetett haza Makedóniába, Theofrasztosz görög filozófussal mérette föl a makedóniai diófákat, dehát ezekre már semmi bizonyíték. Ismerjük egyébként mi is az ilyen diktátorokat.    A diófajták nemesítése Mottó:  "A diónemesítés nem más, mint a királyi dió demokratizálása."  (dr. Szentiványi Péter)  A mottó magyarázatra szorul. Szentiványi professzor egy előadásában kifejtette, én csak röviden foglalom össze.  A diófa természetes állapotában királyi tulajdonságokkal rendelkezik. Kimagaslik fatársai közül, és elnyomja az alatta, a közelében növő egyéb növényeket. Csak saját törvényeit követi. Nem csoda, hogy a diófa nemcsak a magyar népnyelvben, de egy sor más nyelvben is a királyi jelzőt érdemelte ki.  A diósgazdáknak nem az a céljuk, hogy öncélú, uralkodó diófáik legyenek, hanem diótermést szeretnének. Sokat. Hogy azt elérjék, beavatkoznak a diófa természetébe. Ez a beavatkozás a nemesítésnél kezdődik. A nemesítés során meg kell fosztani a diófát királyi allűrjeitől, és az ember számára hasznos tulajdonságait kell felerősíteni. El kell érni, hogy a diófa ne uralkodjon rajtunk, hanem szolgáljon minket.  Tisztelt diótermesztő Kollégám, a jelenkori diófajták nemes diók. Nemesek, mert nemesítették őket.  A diónemesítés szempontjából - történelmi mértékkel - igen mozgalmas, változatos évtizedeket élünk. Az elmúlt ötven évben több történt a diótermesztő és a diófogyasztó számára egyaránt jobb diófajták létrehozásában, mint a megelőző évezredekben.  Kezdetben vala a gyűjtögetés, amikor az ember összeszedte, megtörte és megette a diót. De az ember alaptermészetéhez hozzátartozik a lustaság és a kényelemszeretet, ezért a nehezen törhető, apróbb diójú fák helyett előnyben részesítette a nagyobb, szebb, vékonyabb héjú diókat. Ezért lakhelye körül mindig a szebb diókból nevelt csemetét, termőfát.  Dehát a dió botanikai leírásából is tudjuk, hogy a diófa jellemzően olyan élőlény, ami utódainak rendkívüli sokféleségét produkálja, nem jellemző rá, hogy leszármazottai a közvetlen felmenők másolatai lennének. Ezért gyakori, mondhatni általános tapasztalat, hogy a magról kelt diófákról egy évtized múltán bebizonyosodik, hogy diója nem felel meg elvárásainknak. Ekkor jön a fejsze. Nos, ezt a diónemesítési módszert nevezik a szakirodalomban fejszés szelekciónak, ami után újabb magvetés, újabb próbálkozás kezdődik, és csak a kívánalmaknak megfelelő fák maradnak meg. Ez a módszer dívott többezer éven át. Eredménye az volt, hogy a diófa-állományokban lassan-lassan kifejlődtek jól termő, szép diójú egyedek.  A dióból történő diófa-nevelés az úgynevezett generatív szaporítás. Szükség van hozzá két szülőfa génjeire, a barka pollenjére és a nővirág ivarsejtjére, így két diófa-egyed tulajdonságainak kombinálása adja az új egyed tulajdonságait. Mennyivel jobb lenne, ha a generatív szaporítást mellőzhetnénk, és egy olyan diófa tulajdonságait, amely minden szempontból kielégíti igényeinket, változtatás nélkül vihetnénk át az utódok sokaságára, vagyis vegetatív úton szaporíthatnánk a diót. Más fák esetében az oltás, szemzés sokszáz évvel előbb már gyakorlattá vált, a dió esetében viszont sokáig nem volt sikeres. Ennek oka is a dió sajátos biológiája, különböző szöveteinek eltérő hőigénye.  Egy ilyen oltásos próbálkozásról számolt be 1755-ben Duhamel Du Monceau "Értekezés a Franciaországban kultivált fákról és bokrokról" című munkájában, ahol a dióról írva megemlítette, hogy egy Monsieur le Marquis de la Galissoniere nevű nemesember arról biztosította őt, hogy lehet diót oltani, de ez a próbálkozás is sikertelennek bizonyult.  Csak a huszadik században dolgozták ki itthon is, világszerte is az eredményes vegetatív szaporítási eljárásokat a dióra, így csak ekkor vált lehetővé a kiváló diófa-egyedek tömeges sokszorozása, egyöntetű diófajták elterjesztése. Jelenleg itthon is és külföldön is a vegetatív úton szaporított diófajták - klónok - adják az árutermelő dióültetvények zömét.  A kérdés csak az, hogy melyek az elszaporításra leginkább érdemes dióegyedek. Ennek a kérdésnek a megválaszolása Magyarországon is mintegy 100 évig tartott. De máshol se ment gyorsabban. Az első gondolat világviszonylatban az volt, hogy a máshol már jól bevált, elismert fajtákat kell honosítani. Hosszú ideig tartott, mire a legtöbb diónemesítő intézetben belátták, hogy ez - egy-egy kivételtől eltekintve - nem megy. A kudarc újból, és már sokadszor a diófa sajátos biológiájában rejlett, bebizonyosodott, hogy egy adott fa - illetve annak klónjai - egy adott éghajlathoz alkalmazkodott a legjobban, más éghajlatot nem jól visel el. A diófa nem saját egyedében képes a világ igen eltérő körülményeihez alkalmazkodni, hanem az alkalmazkodást utódainak rendkívüli sokféleségével biztosítja.  Tehát a világon mindenhol arra kényszerültek, hogy helyi viszonyaik között jól díszlő, jól termő, előnyös tulajdonságokkal rendelkező diófa-egyedeket kutassanak fel, amelyek elszaporíthatók.  Csak ezután következhetett - a diónemesítés következő szintjeként - a hazai elismerten legjobb fajták keresztezés útján történő további javítása. Olyan fajtákkal való keresztezés, amelyek önmagukban is kiválóak, és rendelkeznek a hazai dióállományból hiányzó előnyös tulajdonságokkal. Kaliforniában ebben a tekintettel előrébb tartanak, de sok más országban, hazánkban is, jelenleg folyik az ilyen, már két elismerten jó fajta keresztezéséből származó újabb fajták elterjesztése. Visszatértünk tehát a generatív szaporításra, de micsoda különbség! A keresztezés irányított, az utódok vizsgálata alapos és ellenőrzött, az elszaporítás pedig vegetatív úton történik.  Fel is gyorsítja, biztonságosabbá is teszi a vegetatív szaporítást is az ugyancsak a közelmúltban kidolgozott mikroszaporítási, sejtszaporítási módszer.  És itt állunk az újabb nemesítési probléma előtt. Legújabb diófajtáink szépek, jól nevelhetők, termeszthetők, és termésüket kedvelik a fogyasztók. De nem eléggé ellenállók baktériumnak, gombának, almamolynak, fagynak. Felgyorsult életünkben már nincs idő a szelekciót újból előlről kezdeni. A technikai fejlettség viszont már lehetővé teszi, hogy a kívánt tulajdonságokat az örökítőanyag, a gén szerkezetén belüli változtatásokkal érjük el. Ez a jövő, Amerikában már ezen dolgoznak.  Kaliforniában a legelső génkezelt diófák már nemcsak konténeres csemete méretet értek el, hanem szabadföldi kísérletek céljára is kiültetésre kerültek. Háromféle irányban folynak jelenleg a kutatások:  1. Rovarellenállóság, főleg almamollyal szembeni rezisztencia 2. A dióbél olajösszetételének megváltoztatása, az avasodás elkerülésére 3. A fenoltartalom megváltoztatása a diófában, a gyökeresedés elősegítése céljából, valamint a dióbél tulajdonságainak megváltoztatására. A nemesítők kezébe újabb eszközök kerültek tehát. (Persze, nem mindenhol, csak ahol foglalkoznak vele, nem úgy, mint a hazai agrárkutatás fellegvárában, Gödöllőn, ahol a biotechnológiai központ dolgozói a munkájuk elszabotálását tekintik fő feladatuknak, vagyis az ezirányú külföldi eredmények elutasítását, az elmaradottság konzerválását.)  Pedig nem kellene csípőből elutasítani minden "génpiszkálást". Akármennyire olvasom a géntechnológia-ellenes újságcikkeket, eddig csak egy, komolynak tűnő érvet olvastam. Azt, hogy Amerikában létrehoztak olyan kukoricát, ami maga termeli a kukorica-kártevő elleni méreganyagot. Ezt én se tartom helyesnek, de van egy kompromisszumos javaslatom. Tiltsák meg az arra feljogosítottak, hogy a géntechnológia méregtermelést eredményezzen, és adjanak szabad utat minden más, jobbító szándék előtt.  A génkezelés olyan távlatokat nyithat, ami a növény-, konkrétan a diónemesítést teljesen megváltoztathatja. Segítségünkre lehet egy egészséges emberi világ megteremtésében. Egy példa, amin még nem dolgoznak Kaliforniában, de már gondolkoznak rajta:  Köztudott, hogy a penészgombák több nemzetsége, de közülük kiemelten az Aspergillus flavus nevű penész az emberre halálosan veszélyes méreganyagot, aflatoxint termel. Azt már korábban megfigyelték, korábban én is utaltam rá, hogy más magvakkal (földimogyoró, pisztácia, stb.) szemben a dióbél viszonylag kevésbé fertőződik Aspergillus-penésszel, és a penészes dióban kevesebb a méreg, mint más olajos magvakban.  Az is ismert volt, hogy egyes diófajták kevésbé fertőződnek, kevesebb mérget tartalmaznak, mint más diófajták. És megtalálták, hogy a penésszel való fertőződés, a méreganyag mennyisége annál nagyobb, minél kevesebb a dióbélben a vízben oldható csersav. A vízben oldható csersav szintje diófajtánként különbözik, kaliforniai viszonyok között a Tulare fajtában a legnagyobb.  A különböző diófajták génanyagának összehasonlításával Ryann Muir és munkatársai megtalálták azt a gént, amelyik a vízben oldható csersav túlzott termeléséért felelős.  Azon gondolkoznak, hogy ezt a gént más diófajtákba ültetve a tárolt dióbél penészesedésének elejét lehetne venni. Hát, ez már valami lenne. Még akkor is, ha a hazai laboratóriumi adatokból is tudjuk, hogy 25 C° alatt a diót támadó penészek nem termelnek aflatoxint, tehát hazai viszonyok között gyakorlatilag nincs aflatoxinos dióbél, csak szubtrópusi vidékekről származó diófélékben.  Fel se tudjuk mérni, a gének alapos vizsgálatával, megfelelő megváltoztatásával milyen nagy fejlődést lehetne elérni a diótermesztésben. Egy példa: A diófa jellemzően későn termőre forduló kultúrnövény. A diótelepítés és ápolás költségeit mintegy tíz éven át viselnie kell a diósgazdának, mielőtt érdemleges bevételhez jutna. És ami fontosabb, ezeket a nagy költségeket a dió ára is tartalmazza, tehát végső soron a fogyasztó, a társadalom fizeti meg. Mindannyian jobban járnánk, ha a diófa hamarabb teremne.  Léteznek már az első évtől termő diótípusok, mint pl. az Ideál, de azok - más okok miatt - nagyüzemileg termeszthetetlenek. Sürgősen meg kellene vizsgálni, mely gének segítik elő a korai nővirág-képzést, a fiatalkori terméshozást. A mi diónk, a közönséges dió esetében ilyen kutatásról nem tudok. De kínaiak - Zheng Jia Wang és munkatársai - a kínai hikori esetében már vizsgálják ezt a kérdést, már publikálják eredményeiket.  A dió valódi, érdemi nemesítése, ami még jó 100 éve nem is létezett, a szemünk előtt fejlődött, változott.  A hazai diófajták nemesítése tehát nálunk is úgy kezdődött, mint a világ más országaiban. A más növényeknél alkalmazott keresztezési eljárások (és esetleges mutánsok felszaporítása) helyett a dió természetes változékonyságát használták ki, és az ország különböző diótermő tájain fellelhető legjobb tulajdonságú fák (anyafák) értékmérő tulajdonságait hosszú éveken át vizsgálták, és a legmegfelelőbb anyafák vesszőit oltották át, majd további sok éves aprólékos megfigyelés után a néhány legjobbat állami elismerésben részesítették, szaporításra engedélyezték.  Új diófajta előállítása - hagyományos módon - hosszú, több évtizedes munka. Egy magánszemélynek általában nincs rá ideje. De pénze sincs rá, mert ha ezzel foglalkozik, nem tud más pénzkereset után menni. A kísérleti ültetvény fenntartása is sok költséggel jár, haszon nélkül. Ezért - nálunk is, de a világ legtöbb országában is - a 20. század folyamán az állam vállalta fel a diónemesítést.  A legegyszerűbb természetesen az lenne, ha más országokban elismert, jól bevált fajtákat honosítanának meg. A honosítás - hazai viszonyok közti felnevelés és értékelés - viszont csak igen kevés helyen, igen kevés diófajta esetében volt sikeres, az eltérő termőhelyi, elsősorban éghajlati tényezők miatt, mivel azok a legritkább esetben egyeznek a fajta létrejöttének eredeti körülményeivel. A dió nem a saját egyedében - fajtájában - képes az alkalmazkodásra, hanem utódainak sokféleségében, amelyek között nagy valószínűség szerint elő fog fordulni az adott termőhely viszonyainak jobban megfelelő egyed is.  A honosítás egyébként nem sokkal rövidíti le a fajtaelőállítás idejét. Hiszen a csemetét termőkorig nevelni kell, és csak aztán következhetnek az igazi értékmérési évek. Már igazán nem sokkal hosszabb idő, ha saját termőhelyi viszonyaink között már jól bevált, sok és szép diót termő fákat szaporítjuk vegetatív módon, vagy esetleg dióiból magoncokat nevelünk. Az értékelés során a legjobbnak bizonyult egyedeket nevezhetjük ki új diófajtának. Azt nem tudni például, hogy Alsószentivánban hány diófából került kiválasztásra a 117-es és a 118-as sorszámú, de az előttük sorakozó 116 db fához viszonyítva ez a kettő érte el a legjobb eredményt. A nemesítési munka végeztével erre a 116 fára fordított rengeteg vizsgálat, értékelés feleslegessé vált.  Még kétségbeejtőbb Moldávia esete. Turcanu professzorék több mint 50.000 (!) magoncdiót vizsgáltak meg, ezekből csak 219 bizonyult perspektivikusan további vizsgálatokra érdemesnek. Ebből a 219 vizsgálati anyagból csak a legjobb 5 kapott fajtaelismerést: Kisinyovszkij, Calaras, Corjeuti, Schinoasa, Kosztyuzsenszkij.  A nemesítői munka sikere elsősorban a leendő fajták értékmérő tulajdonságainak meghatározásában rejlik, majd azok aprólékos, következetes értékelésében. A munkában nem szabad felületesnek, hanyagnak lenni, vagy egyes, eleve szimpatikusabb egyedek felé részrehajlónak lenni, mert ezekben az esetekben a végeredmény romlik.    Mit is nevezhetünk értékmérő tulajdonságnak? Nagyon egyszerűen a termés mennyiségét és minőségét. De ez nem ilyen egyszerű. Fel kell jegyezni és értékelni kell minden fajtajelölt esetében azokat a tényezőket, amelyek a termés mennyiségére és minőségére hatnak. Néhány ilyen: A növekedési erély, a korona alakja, a termőre fordulás ideje, a betegség-ellenállóság, a dió mérete, alakja, a fagytűrés (virágzás és kihajtás ideje), stb., stb. De a diónál nemcsak a héjas dió mennyisége érdekes, hanem inkább a dióbél mennyisége, mert nálunk inkább az tekinthető végterméknek. Ezért mérni, értékelni kell a törhetőséget, a dióbél kihozatali arányát is. A minőség pedig - bár sokszor szubjektív megítélés alá esik - a dióbél színétől, a dióbél hártyájának csersavtartalmától, a dió belső válaszfalainak keménységétől függ, vagyis a felesen kinyerhető dióbél mennyiségétől és minőségétől, végül pedig - bár ez már eléggé szubjektív, mégis vizsgálni kell - a dióbél ízétől.  A nemesítés kezdetén egyéb szempontok is meghatározásra kerülnek, amelyek idővel, a nemesítés végére elvesztik jelentőségüket. 1950-ben például, a hazai diónemesítés újraindításakor a teljes magyar mezőgazdaság kézi munkára volt alapozva. Ezért szempontként került meghatározásra, hogy olyan diófajtákra van szükség, amelyek viszonylag korán érnek, gyakorlatilag szeptemberben, amikor az akkor még a termőföld mintegy 80 %-án gazdálkodó egyéni gazdák még nem kezdenek a kukoricatöréshez. Akkor még híre sem volt a kukorica csőtörő gépeknek, pláne nem a kombájnoknak, és 9 évvel voltunk a tsz-szervezés előtt. Ma már mosolyogtató, hogy miért kell a diónak a kukorica előtt érnie, de ennek a nemesítési szempontnak mindenesetre megvan az a mellékes hozadéka, hogy a hazai dióknál fel sem merül az őszi fagyok kártételének veszélye, ami egyes északabbi országokban - pl. Kanadában - már szempont lehet.  És van ennek a több mint ötven évvel ezelőtt meghatározott dióérési szempontnak egy olyan hozadéka is, ami a legutolsó években kapott jelentőséget. A magyar dió előbb érik, mint a francia, és ez jelent ősszel egy néhány napos, kihasználható versenyelőnyt a nyugateurópai piacon. (Ha már mi is benne vagyunk a közös piacban.)  Diókeresztezéssel a nemesítők csak a 20. század második felében kezdtek foglalkozni, és génmanipulációra - ami pedig felgyorsíthatná és biztosabbá tehetné a nemesítést - tudomásom szerint eddig Európában nem, csak Kaliforniában került sor, ott is csak a betegségek iránti ellenállóságot célozva.  Mi is az a diókeresztezés? Manapság az embereknek olyan képzetük van a diókeresztezésről, mint az útkeresztezésről.  Pedig a kifejezés csak annyit jelent, hogy az anyafajta nővirágát elzárják a levegőtől, a szabad beporzástól, és célzottan más diófajta pollenjét viszik fel a bibére. Pontosabban ez úgy történik, hogy ne teljesen zárják el, hanem a kibomló csúcsrügyre egy vattacsomót kötnek, amit a pollen felhordásakor vesznek le. Utána megint elzárják, a virágzás befejeztéig. Az így létrejövő diótermés mindkét szülője ismert, és reményünk van rá, hogy a két szülő - előnyös - tulajdonságait egyesíti. Ha az elültetett, felnevelt dió, már mint fajtajelölt a várakozásoknak mégsem felel meg, hát akkor tévedtünk. De hogy a keresztezésből nagy valószínűséggel új, jobb fajta szülessen, a keresztezést többszáz esetben kell elvégezni. Hosszú, lassú, költséges munka.  Igen. És hogyan tudjuk elérni, hogy a pollen, amit a nővirág bibéjére ecsetelünk, valóban olyan pollen legyen, amilyent szeretnénk? Nagyon egyszerűen, Frans Geraets diófaiskolás képei nyomán. Levélborítékot kötünk föl a fára, nejlonzacskóban. A barkavirágzat a borítékba lógjon.   Amikor felbontjuk a borítékot, hogy megnézzük, mit kaptunk, kevés sárgás port látunk benne. Ebből tudjuk, hogy nem vagyunk politikusok, mert azoknak fehér port szoktak küldeni. A pollen felhordásához ecsetet használunk.   Amerikában az állam szerepe hagyományosan más volt, mint Európában. Ezért a diónemesítést nem az állam indította el, hanem a termelők. Elszigetelt minkájuk egy-egy megfelelő diófajta létrehozására jó volt, de átütő sikert nem értek el. A kaliforniai igen kedvező adottságok és egy vállalkozó szellemű termelő munkája kellett a kaliforniai termelési körzet kialakulásához, amire diófeldolgozó ipar, kereskedelmi hálózat, végül állami diókutatási és nemesítési tevékenység is létesülhetett. Behozták a francia fajtákat is, valamint a mandzsúriai diót, és komoly keresztezési munkákba kezdtek.  Kaliforniában az állam - pontosabban a Davis Egyetem - csak akkor kezdett a diónemesítéssel foglalkozni, a termesztők segítségére sietni, amikor a diótermesztési körzet már kialakult. Igaz, attól kezdve - elsősorban Serr professzor tevékenységének köszönhetően - igen intenzív kutatási, nemesítési tevékenységet végeznek. Serr professzor volt világviszonylatban az első, aki keresztezéses eljárással állította elő az új diófajták tömegét.  Amerika Kalifornián kívüli, többi részén az állami diónemesítés továbbra is hiányzik, a diótermelőké a főszerep. Ezen a kontinensnyi területen a termelők szaporították el a jobb értékmérő tulajdonságokkal rendelkező egyedeket. Ezzel felszaporodtak az értékesebb tulajdonságokkal rendelkező diófák, egyöntetűbbé vált a termelők állománya, előre tervezhetővé vált a termésmennyiség. Újabban a jobb dióbél-minőségű fajták előállítása került előtérbe, a kereskedelmi igényeknek megfelelően. Jelenleg is a magánvállalkozások végzik többnyire a fajtaelőállító tevékenységet. (Kanadában is, Új-Zélandon is.) A jó minőségű dióbél iránti piaci igény ösztönzi a nemesítést.  Két kép egy amerikai diónemesítő telepről:       Hazai diónemesítés A hazai diónemesítés a 20. század elején, az 1910-es években kezdődött. Kezdetben az akkoriban legjobbnak tartott francia diófajták honosításával kísérleteztek. Kedvezményes akció keretében nagyobb mennyiségben hoztak be dió vetőmagot és oltványt az állami faiskolák és a nagyobb uradalmak részére. Az import-anyag beszerzésében Korponay Gyula vett részt. A honosítási próbálkozásoknak az 1920-as évek egyik igen kemény tele (1928/29) vetett véget, amikor a honosítás alatt álló francia diófajták szinte egyöntetűen mind kifagytak, a fájuk sem viselte el a Kárpát-medence hidegét.  Az 1930-as évek vége felé Fertődön indult újra a hazai diónemesítés, ekkor is francia diókkal kísérleteztek, de már nem a francia fajták honosításával, hanem francia fajták dióiból nevelt magoncok összehasonlító vizsgálatával. A fertődi diónemesítés Porpáczy Aladár nevéhez fűződik. Két sikeres fajta kiválogatása történt meg: a Fertődi 1 (korábbi nevén Eszterházi 1) és az Eszterházi 2. Az utóbbinak a potenciális termőképessége alacsony, ezért ma már nem ajánlják telepítésre, az előbbi viszont kiemelkedő minőségű diót produkál, de nagy hátránya, hogy igényes, és őseitől a fagyérzékenységet is örökölte.  Porpáczy Aladár érdeme, hogy megvalósította a dió hazai növényházi szaporítását, a kézben oltásos módszert, és ő kezdte meg a diófák klón szaporítását is.  A későbbiekben 1950-ben indult újra a magyarországi diónemesítés, ami kezdetektől gyakorlatilag máig Szentiványi Péter érdi kutató nevéhez fűződik. Ő először Korponay Gyulával közösen végigjárta a 20-as évek francia importjából megmaradt ültetvényeket. Megállapította, hogy a hazai természetes magoncdiókat sem termesztési érték, sem áruérték szempontjából nem érik utól a megmaradt import-egyedek.  A francia diók honosítása tehát nem vezetett eredményre.  A hazai diónemesítésben a sikert dr. Szentiványi Péternek az érdi kutatóintézetben végzett több mint 50 éves nemesítő munkája hozta meg. Nemesítői módszere ugyanaz volt, mint a világ többi kutatóintézetéé a 20. század folyamán: A hazai természetes, magonc populációból kiválogatott legjobb egyedek összehasonlító vizsgálata, a legjobbak állami elismertetése és elszaporítása.   A kép azon a nyáron készült, amikor dr. Szentiványi Péter 80 éves volt.  Az ünnepelt kommentárja a képhez: "A szemem nem azért van lehúnyva, mintha már lehúnytam volna. Csak pislogtam."   A feladat, amibe Szentiványi professzor fiatalon belevágott, igen nagy volt. Az ország hatmillió diófája mind más tulajdonságokat, "fajtajelleget" képviselt. Ezekből kellett a legjobbakat, mintegy ezret megkeresni és évről évre visszatérően a tenyészidőszak folyamán többször is értékelni, majd a legjobbakat Érden elszaporítani.  Munkáját 1950 körül a Tiszaháton kezdte, Tiszacsécsén, idősebb Makai Sándor kertjében. Végigjárta a Tiszahát falvainak diófáit, és ezek mellett szülőföldjének, Alsószentivánnak szép diófasorát is bevonta a vizsgálatokba. Munkásságának eredménye a három legjobb, nemes magyar dió elismerése és elszaporítása (Alsószentiváni 117, Milotai 10, Tiszacsécsi 83).  Melyek voltak az 1950-ben megindult diónemesítés meghatározott céljai?  A kései tavaszi fakadási idő a fagyosszentek várható fagykárának elkerülésére. Megállapíthatjuk, ez a törekvés nagyrészt sikeres volt. Az oldalrügyön is nagyobb arányban termő diófajták előállításának céljával a potenciálisan nagyobb termőképesség lett megcélozva. Ez a törekvés azonban a hazai alapanyagból végzett szelekcióval nem volt elérhető, csak a későbbi továbbkeresztezések által. (A kárpáti rassz diófái között is előfordul oldalrügyes nővirág-hozás, de jóval ritkábban, kisebb mértékben, ezért a hazai állományból nem lehetett oldalrügyből nagy arányban termést hozó diófajtát szelektálni.) A korábbi termőrefordulási idő viszont reális cél volt, nyugodtan állíthatjuk, hogy az említett három hazai alapfajta a magoncdiókhoz viszonyítva korábbi termőrefordulású. Cél volt a zárt varrattal rendelkező diótermés előállítása, a gépi munkák okozta mechanikai igénybevétel elviselésére. A három alapfajta hibátlan varratú. Az áruérték szempontjából célként tűzték ki a világos, finoman mintázott héjú diót, valamint a világos színű magbelet. Ebből a szempontból mindhárom magyar alapfajta kielégíti az igényes keresletet. A magyar fajták átlagos diómérete is meghaladja a nyugaton az első osztály kritériumának tekintett 32 mm-t. Cél volt továbbá a kedvező héj-bél arány is. Bár világszerte sok diófajta meghaladja a magyar fajtákra átlagosan jellemző 50 % körüli bélarányt, fajtáinkat jónak kell tekintenünk ebből a szempontból is, különösen ha figyelembe vesszük a jó törhetőséget, válogathatóságot. Végül elvárható egy diófajtától, hogy a hazai környezeti feltételek (szárazság, fagy, stb.) elviselhetők legyenek számára, valamint hogy a kórokozók iránt ne mutasson fogékonyságot. A szelekciós nemesítés eredményeként elmondható, hogy ha nem is rendelkezünk minden szempontból tökéletes diófajtákkal, fajtáink bírják a hazai klímát, és mérsékelten ellenállnak a betegségeknek, vagy legalábbis nem mutatnak nagy fogékonyságot irántuk. Amint az a fenti célokból is látszik, a hazai diótermesztés sikerét évről évre a tavaszi fagyok teszik kérdésessé. Nem mondható, hogy a hazai kutatás nem foglalkozott ezzel a kérdéssel intenzíven. Mivel a nemesítés alapmódszere a szelekció volt, több éven keresztül megfigyelték, a számításba vehető jelöltek közül a fagykáros években mely jelöltek voltak azok, amelyek a későbbi kihajtással elkerülték a fagyot. Ezekre külön figyelmet fordítottak. (Ugyanezt a módszert alkalmazták Ausztriában is a nemesítők.) De azt tapasztalták, hogy az évenkénti időjárástól függően egyik évben az egyik fajta kerülte el a fagykárt, másik évben pedig egy másik. Tehát az egyéb fontos értékmérők szempontjából ígéretes jelöltek közül nem akadt igazán fagyelkerülő. (A Franciaországban fellelt Szent János-dió inkább csak érdekesség, termesztési szempontból nem értékes.)  A kihajtáskori, virágzáskori fagyoknak a leendő diófajtákra gyakorolt hatását vizsgálva a kutatók itthon is, más országokban is egy különös jelenséggel találkoztak. Egyes fagykáros években a vizsgált diófák sorában akadt egy-egy, amelyik bár ugyanúgy kihajtott, mint a többi, mégsem fagyott el ugyanúgy. Mintha fagyálló lenne. Ezeket az egyedeket külön vizsgálatok alá vonták, vesszőiket alanyra oltották, és csemetekortól kezdve figyelték.  De azt tapasztalták, hogy úgy a leoltott csemeték, mint az eredeti, meg nem fagyott hajtású fa a következő tavaszi fagyok alkalmával ugyanolyan fagykárt szenvedtek, mint a többi. Tehát egyszeri, véletlenszerű fagytűrés előfordul néha a diófa-egyedek között, de hogy ez hogy történhet, annak magyarázatával még adós a kertészeti tudomány. Nálunk is, külföldön is.  A diófélék családján belül a Carya-diók között megvan viszont a keresett fagytűrés. Az amerikai síkságon évente rendszeresek az északról lezúduló hidegek, amelyek ellen az őshonos pekándiók megtalálták a védelmet. A fagytűrést - génmanipuláció útján - sürgősen be kellene építeni a hazai dióállományokba. Szerintem. Dr. Szentiványi Péter egy előadásában viszont annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a tavaszi fagyok elkerülésére - megfelelő, később kihajtó külföldi fajtákkal - keresztezéssel is érdemes lenne próbálkozni.  Mint azt Szentiványi Pétertől tudjuk, már az 1960-as években világosan látható volt a hazai szelekciós diónemesítés legnagyobb hiányossága. Hiányzott a szelektált, elismert magyar fajtákból a termésbiztonság. Ennek növelésére két út kínálkozott. Egyrészt a virágzás késeiségét kellett fokozni, másrészt a csúcsrügy nővirágának esetleges elfagyása miatti terméskiesést a később hajtó, később virágzó oldalrügyekből pótolni.  A kaliforniai diónemesítés eredményeként megjelentek időközben a közönséges dió fajtái között az oldalrügyeken is termő, tehát potenciálisan nagyobb termőképességű fajták. A hazai diónemesítésnek ezen a területen is lépnie kellett.  Mindkét tulajdonság - a kései virágzás és az oldalrügyes nővirág-képzés - megvolt a kaliforniai Pedro fajtában, ezért elsősorban keresztezési partnerkénti meghonosítása vált fontossá. (Ezek a tulajdonságok más, keresztezéssel előállított kaliforniai diókban is megvoltak, amelyek Szentiványi és Serr professzorok jó együttműködésének következményeként Érden is kipróbálásra kerültek, de a honosítási próbálkozások a többi kaliforniai fajtánál nem vezettek olyan eredményre, mint a Pedrónál.)  A Pedro bevonását a hazai keresztezésekbe az indokolta, hogy ősei között mandzsúriai dió is szerepel. A mandzsúriai dió - mint korábban láttuk - a vessző oldalrügyein is hoz nővirágot, és gyakoribb a fürtös termés. Keresztezésbe vonásával Kaliforniában egy sor bőven termő fajtát hoztak létre, amelyek közül nálunk a Pedro meghonosítása járt úgy-ahogy sikerrel.  A Pedro értékei közé tartozik a fentieken kívül a világos színű termés is. De hátrányai is vannak. Kaliforniai lévén, magasabb a melegigénye. Dióhéja szokásosan is vékony, de hűvösebb évben - szerintem átlagos évben is - előfordul, hogy a héjat nem neveli ki teljesen, az hiányos marad, tehát a héjas termés értéktelen, és bélként se lesz egészen tiszta. És sokszor a belet se hízlalja ki, a bél csökött marad, nem tölti ki a héjat. Önmagában tehát nem túl értékes hazai viszonyaink között. De ismertetett jó tulajdonságai az utódok egy részébe átörökíthetők.  A magyar alapfajták közül az M-10 és az A-117 fajtáknak a Pedro fajtával való keresztezése, továbbnemesítése képezte az 1970-es évektől a hazai nemesítői munkát. Ma már rendelkezésre állnak, elszaporítás alatt vannak ezek a keresztezett fajták is.  A hazai fajták és a Pedro keresztezéséből származó fajtákat arról lehet felismerni, hogy nevükben a hazai fajtanév és szám után kötőjellel még egy szám szerepel, vagy a fajtanév után egy jelző (pl. Milotai 10-14, vagy Milotai bőtermő). Küllemre pedig arról, hogy feltűnően sok oldalrügyön is virágzanak, teremnek. Az ebben a csoportban államilag elismert fajták közös jellemzője, hogy mindegyiknek a magyar dió az anyja, a Pedro az apjuk. Két kép az újabb, intenzív fajtákról:      Már jelen vannak, állami elismerésre várnak a fordított keresztezések is, amelyeknek a Pedro az anyjuk, az apa pedig nemcsak a három magyar alapfajta, hanem más, hazai tájfajták is. Ezek a fajtajelöltek egyelőre P-188, P-371, P-397 és más kódszámokon futnak. Bár Szentiványi professzor ma már nyugdíjban van, a kutató kht-ban tovább gondozzák ezeket a jelölteket, reméljük, végleges elismertetésükig. Érden kívül egyes dunántúli termesztők állományában is fellelhetők ezek a jelöltek.  A keresztezett diófajtákról üzemi tapasztalat nem sok van, koruknál fogva is még kevés terem belőlük.  De amíg a továbbkeresztezett hazai diófajtákról még nem lehet sok véleményt mondani, a hazai szelektált fajtákról annál inkább. A három magyar alapfajta (M-10, T-83, A-117) - Dr. Szentiványi Péter munkásságának köszönhetően - már önmagában is a világ legjobb diói közé tartozik, termelői és fogyasztói szempontból egyaránt.   Hasonlítsuk össze a hazai Milotai 10-es diót (jobbra) az olaszok büszkeségével, a Sorrentóval. A különbség szembetűnő.  (Szentiványi Péter): „Az újabb nemesítési cél olyan változatok létrehozása, amelyek nagyobb arányban az oldalrügyekben is differenciálnak nő virágot, tehát az abból keletkező hajtások csúcsán is képesek termést hozni, ez - a ma termelésben levő diótípusokhoz viszonyítva - fokozott termőképességet képvisel.”  És: „Hazai diónemesítésünkben, a mi klimatikus viszonyainkhoz alkalmazkodott fajtáinkkal létrehozott hibridek nevelése és vizsgálata folyamatban van, s az első mutatkozó gyümölcsök jelzik, hogy a Kárpáti fajtakörhöz tartozó diótípusok is könnyen átveszik a sokkal fokozottabb és lényegesen fiatalabb korban bekövetkező termékenységet.” (1976)  Szentiványi professzor diónemesítő munkáját Bujdosó Géza folytatja Érden, ő már a jövő embere. Nagyon értelmes, nagy tudású, széles látókörű fiatalember.  Talán rá vár az a feladat, hogy olyan új, nagy termőképességű fajták jelenjenek meg Magyarországon, amelyek az eddig közreadott oldalrügyes hibridfajták legnagyobb hibáján, a gyenge baktérium- és általában betegség-ellenállóságon javítani tudnak.  Szükség is van a munkájára, mert az Unióban, amiben benne vagyunk, nagy a verseny. Ez egy nagy közös piac, ahol mindenki a saját áruját akarja eladni, a diófajták esetében is. Hogy a hazai diótermesztés háttérbe ne szoruljon, szükség van a minden tekintetben megfelelő hazai diófajtákra, mert hazai viszonyaink között azok érzik leginkább otthon magukat, velük lehet fenntartani és fejleszteni a hazai diótermesztést.  Ami a legfontosabb.  Bujdosó Géza és Agnes Verhaege francia diókutató:     Diónemesítés Erdélyben Romániában több helyen is foglalkoznak diónemesítéssel. Kiemelendő közülük az Algyógyi Gyümölcstermesztési Kutatóállomás, amely a Felső-Háromszék vidéki természetes dió populáción alapuló szelekciós munkát fontos feladatának tekinti. Az Állomáson 1958 óta már eddig is 18 diófajta és 2 alanyfajta kapott állami elismerést. Közülük legnagyobb sikerűek a Sebeshelyi (románul Sibisel) névvel jelzett fajták, én 8 db-ról tudok, amelyek joggal mondhatók nemzetközi elismertségűeknek, hiszen Németországtól Törökországig csak jókat írnak róluk. Valamivel újabbak a Claudia, Germisara, Orastie, Sarmis nevűek. És a Geoagiu nevűek, Algyógy román nevéről elnevezetten.  A 2007-ben kezdődött újabb nagyszabású szelekció a tájegység 19 településére terjed ki. A szelekciós munka kezdetén meghatározták az elvásárásokat.  A fával szemben: edzett, télálló, a koratavaszi hőingadozásokat jól tűrő, szárazság- és forróságtűrő, rendszeresen bőtermő, oldalrügyeken is termő, alacsony termetű, gombabetegségekkel szemben jó ellenállóképességű legyen. A gyümölccsel szemben: megfelelő nagyságú (legalább 38x32 mm), tetszetős alakú (gömbölyű, tojásdad, hosszúkás), sima héjú, legömbölyített karimájú, kevés, puha magrekeszű, telt belű, teltségét sokáig megtartó (teltség legalább 48 %-os legyen), könnyen törhető csonthéjú, világos színű (halvány sárgásbarna), jóízű, jó zamatú legyen. Tehát a leendő fajták úgy a termesztők, mint a fogyasztók elvárásainak feleljenek meg. Emellett jól tűrjék a helyi klímát, biztosan teremjenek.  2007-2008-ban összesen 79 értékes típus került kiemelésre, további vizsgálatra. A 79 egyed közös jellemzői:  A fák magassága 5-25 m. Ezen belül az egyedek 62,3 %-a alacsony növésű, ami fontos elem a telepítések intenzifikálására. Az egyedek 31,2 %-a kicsi, 37,7 %-a közepes koronaátmérőjű, ami ugyancsak lehetővé teszi az intenzív telepítés megvalósítását, valamint megkönnyíti a lombkorona permetezését. A fák törzskörmérete 55,8 %-ban közepes, 32,5 %-ban annál vékonyabb, tehát az állomány nagy részére nem jellemző a túl erős növekedés. A rügyfakadás április 8- május 10. közé esik, korai fakadású egyed nincs a vizsgált állományban. A virágzás típusa 65,5 %-ban hímelőző. Nincs együttvirágzó egyed, elkerülhető a túlzott pollenadagolás, abortálás. A gyümölcsök 63 %-a közepes, 25 %-a nagy tömegű. A bél aránya közel 50 %-ban gyenge-közepes, 42 %-ban jó és nagyon jó. Az összes szempont együttes értékelése után a vizsgált állományból négy nagyon értékes típus emelhető ki. FFA-11 (a név valószínűleg Futásfalvi 11-et jelent), ALB-22 (Kézdialbisi 22-nek gondolom), SZEN-10 (talán Szentkatolnai 10) és OZSD-37 (Ozsdolai 37 lehet). Név	Famagasság	Koronaátmérő	Törzskörméret	Fakadási időszak	Bélarány FFA-11	6 m	8,5 m	1 m	közepes	55,2 % ALB-22	7 m	8 m	0,95 m	közepes	54,1 % SZEN-10	9 m	8 m	1,86 m	közepes	53,4 % OZSD-37	9 m	8,5 m	1,57 m	közepes	52,3 % Lehet, hogy elhamarkodom, de ezekért a leendő diófajtákért Bandi Attiláé lesz az érdem.
	A csemetenevelés hazai előírása Saját célra bárki szabadon nevelhet diócsemetét. De ha a diócsemete-előállítás eléri a kereskedelmi mértéket, annak már kemény szabályai vannak, amelyeket a 90/1997. (XI. 28.) FM-rendelet ír elő. Akinek az a szándéka, hogy üzleti céllal nevel diócsemetét, javaslom, tanulmányozza át a rendeletet, aztán keressen fel egy működő gyümölcsfaiskolát, beszélgessen el a tulajdonosával, végül keresse fel a hatóságot, a Vetőmagfelügyelőséget. Ha még mindig megmarad a kedve, hozzákezdhet a - nagyon is jelentős - beruházásokhoz.  A magam részéről csak helyeselni tudom a rendeletben rögzített komoly szakmai követelményeket, mert ezek betartása biztosítja a magyar diótermelés szinvonalát, a magyar dió minőségét. A ma már több mint 100 éves komoly szakmai előírások eredménye, hogy a magyar dió minősége összehasonlításban kiállja a próbát a világ bármelyik diójával, és összehasonlíthatatlanul jobb egyes szomszédos országok diójánál.    A szaporítási eljárások összehasonlítása A dió szaporítható generatív úton (magról), vagy vegetatíve (oltással, szemzéssel, stb.). A vegetatív szaporítás újabban terjedő módja a mikroszaporítás (sejt- és szövettenyésztés). A szaporítás kérdésének eldöntése a leendő diófa- vagy dióültetvény-tulajdonos első, egyik legfontosabb kérdése. Sokan meggondolatlanul döntenek ebben.   A magról történő szaporítás változatos, teljesen kiszámíthatatlan tulajdonságú utód-fákat eredményez akkor is, ha a beporzást magunk végeztük, minden szempontból tökéletesnek tartott fák - vagy ugyanazon fa - virágai között. A dió igen variábilis növény, az utódok jellege széles határok között fog változni. Lehet közöttük egészen kiváló is, de mire az utód-fák tulajdonságait értékeljük, évtizednél hosszabb idő telik el, munkánk igen csekély hatásfokú lesz.     Gyakran történik, hogy egy papírhéjú, pirosbelű, vagy más szempontból értékesnek gondolt fa dióit ülteti el a lelkes gazda, annak reményében, hogy az utód is olyan lesz. Hát, a legritkább esetben lesz olyan.   Egy előnye viszont egészen biztosan lesz a magról történő szaporításnak: a csemete növekedése gyorsabb lesz, és általában is elmondható, hogy a nemesített fajtáknál nagyobb növésűek a bizonytalan származású magoncok. Tehát akkor ajánlható a magról való szaporítás, ha egy szép, nagy diófát akarunk valahova, aminek az árnyéka, szépsége, hangulata jelenti számunkra a fő értéket, és az esetleges szép diótermés csak ráadásként jöhet. Természetesen a fatermelési célú diószaporítás külön kérdés, arról külön beszélünk majd.   A másik előnyük a magoncoknak, - ha az anyafa is ugyanazon a termőhelyen nőtt magoncfa volt, - hogy valószínűleg az adott termőhelyhez alkalmazkodott diófát tudunk nevelni. Várhatóan jól érzi majd magát, és szép fa lesz. Reméljük.  Magoncnak nevelt első éves diócsemeték Lengyelországban:     Hát, igen, azokon a vidékeken, ahol a diótermesztési kultúra alacsony fokú, nem igénylik az egyöntetűen szép diót termő bőtermő fajtákat, a diófaiskolák magoncokat nevelnek. Például Koreában, ahol talán még csak nem is léteznek elismert diófajták.   Vegetatív úton is szaporíthatunk az általunk kívánatosnak tartott diófáról utódot, aminek tulajdonságai biztosan meg fognak egyezni az anyafa tulajdonságaival (ha sikerül a szaporítás), hiszen gyakorlatilag annak a sarja.  Az államilag elismert diófajták is mind egy-egy anyafa vesszőinek, rügyeinek elszaporításával, gyakorlatilag az anyafával megegyező tulajdonságokat megtestesítve jöttek létre, szaporodtak el. A nemesítők az egyes fajták értékmérő tulajdonságait hosszú éveken át vizsgálva választották ki a leghasznosabb, legértékesebb fajtákat. Azt, hogy a különböző fajták valóban olyan értékekkel rendelkeznek, mint amit a nemesítők állítanak, az állam megfelelő hatósága ismeri el. Nálunk is, és mindenhol a világon. Az egyszer elismert, termesztésre engedélyezett fajta tulajdonságai tehát állandóak, nem is szaporítható máshogy tovább, csak változatlan génállománnyal, vegetatív úton. A fajta további javítására már csak - esetleg hasonló, de mindenképpen új, - más néven van lehetőség. Viszont a fajta tulajdonságainak leromlására sincs lehetőség, mert ameddig a fajta él, ameddig termelésben tartják, változatlan tulajdonságokat mutat. Egy diótermesztő számára, aki nagy összegeket fektet be a termelésbe, ez nagy biztonságot jelent.  Történelmi léptékkel nem is olyan régi eljárás az oltásos, szemzéses vegetatív szaporítás, a legfejlettebb európai termőtájon, a franciáknál se. Igaz, már a 15. században írták, hogy Vinay körzetében egy földbirtokos nemes, de La Blache a másik diótermőtájról, Périgordból hozott feleséget, aki hozományként périgordi dióoltványokat hozott magával. Kétszáz évvel később is mutogattak egy diófát, ebből a hozományból, ami háromféle diót termett ("hosszút, szabályosat és ízeset").  De még 1755-ben is azt írta Duhamel Du Monceau a Franciaországban termesztett fákról és bokrokról szóló könyvében, hogy a diót magról kell szaporítani. Egyszer egy nemesember, Galissoniere márki megpróbálta oltással szaporítani a diót, hasítékoltással, pajzsszemzéssel is, de eredmény nélkül.  Pedig Vergilius már i.e. 33-ban leírta a hasítékoltás módszerét is és a pajzsszemzését is.  Az 18. évszázad második fele volt az az idő, amikor a termesztők megtanulták, hogyan lehet eredményesen oltani, szemezni. Ha beleolvasunk Duhamel Du Monceau most említett könyvének 1806-os, második kiadásába, ott már ezt találjuk: "A gyakorlat tanította meg Svájc, Grenoble és Périgeux termesztőit, hogy a fák termővé tételének ez az eszköze."  Az oltványok előállítása a legelterjedtebb szaporítási mód. Hátránya, hogy lassú, és az eredményt a termesztés - pl. időjárási - körülményei nagyban befolyásolják. Jellemző példa erre a 2002-es év, amikor az ország legnagyobb diócsemete-előállítója, az érdi Gyümölcs-Dísznövény Kht közel sem tudta az igényeket kielégíteni, mert nem sikerült a nevelés.  Megjegyzem, a diócsemete-előállítás jelenlegi formájában képtelen a piaci igények változásaihoz alkalmazkodni, az országban vagy diócsemete-hiány, vagy többlet van.  A mezőgazdasági nagyüzemek 1991-92-ben politikai alapon végrehajtott tönkretétele után hirtelen a többmillió törpebirtok országa lettünk. És milyen szép is az, amikor a saját földem végét egy szép nagy diófa zárja le! (Nem is szélesebb a földem, mint egy diófa.) Tehát ültessek egyet! Erre a tömegigényre nem volt Érd felkészülve, a nagyobb dióskertek, dióültetvények beruházásai is többéves halasztást szenvedtek, és a hiány csak lassan szűnt meg.  2002-ben csak 77.000 db diócsemetét állítottak elő a hazai faiskolák, 2003-ban pedig kb. 100.000 db-ot. 2010 körül pedig a túltermelés miatt eladhatatlan sok diócsemete.    Oltásról, szemzésről, vegetatív szaporításról általában Amint már megbeszéltük, a nemes diófajtákat legáltalánosabban vegetatív úton szaporítják. A dió esetében ilyen vegetatív szaporítási módok az oltás és a szemzés.  Mi jöhet még számításba? Régebben a bujtással is próbálkoztak, de nem sok eredményre vezetett. Sőt, Iránban még diógyökér-darabok szétültetésével is végeznek vegetatív szaporítást. És természetesen a legígéretesebb vegetatív módszer, a mikroszaporítás.  Azt hiszem, a bujtást röviden elintézhetjük. Irániak szerint sikeres módszer. Szovjet kutatók a középázsiai szovjet köztársaságokban is leírták. Mondhatjuk, ezek a sikerek máshol a világon nem ismételhetők meg, mert a középázsiai diórassz biológiai sajátosságaiból adódnak, a más rasszokhoz képest feltűnően erős szaporítószövet-aktivitásból, ugyanúgy, mint a kirgiz, üzbég, stb. görcsös diófák.  Világviszonylatban Zatykó Imre (1957) végezte eddig a legeredményesebb bujtás-kutatást, a középázsiai rasszon kívül. Zatykó módszere az volt, hogy a nemesnek tekintett anyafát kivágta. Tövét feltöltötte földdel, és a tőből sok, erős tősarj indult meg. Ezekről a következő tavasszal leszedte a földet, a tősarjak tövét mélyen bemetszette, a nyílásba éket illesztett, és a földet újból rátöltötte. A sebből gyökerecske fejlődött. Később a sarjak öntözés, ápolás után szétültethetők voltak.  A legegyszerűbb vegetatív szaporítási mód a hajtások, vesszők legyökereztetése lenne, ha menne. De a diófa gyakorlatilag az egyetlen fás szárú növény, amit eddig nem sikerült dugványról meggyökereztetni. Ennek az az oka, hogy a diófa rügyeinek, hajtásainak jóval alacsonyabb a hőigénye, - már 10-15 C°-on jól hajt a diófa, - mint az a hőmérséklet, ami a szaporító szövet, a kallusz képződéséhez kell. Ez több mint 20 C°, optimálisan 27-28 C°.  A gyökérfejlődés nem képes követni a hajtás fejlődését, így gyökér hiányában a dugvány gyakorlatilag kiszárad.  Komoly kísérleteket csak kaliforniai kutatók végeztek a diófa hajtásainak, vesszőinek meggyökereztetésére, az 1970-es években. Céljuk egyaránt a saját gyökerű, alanymentes nemes diófa létrehozása, valamint az egyöntetű, vegetatíve szaporítható alanyfajta megtalálása volt. Bár többféle diófajtát és többféle gyökereztetési elgondolást kipróbáltak, próbálkozásaikból nem született hasznosítható eredmény. De amit tapasztaltak, nem hagyható figyelmen kívül.  A gyökereztetést leveles hajtásokon és fás vessződarabokon is kipróbálták. A vágásfelületet letisztították, még enyhe kénsavas oldattal is kezelték, amit aztán lemostak. A gyökeresedést növekedési hormonnal, indol-3-vajsavval (IBA) segítették elő. A fajtánkénti eredmények bár erősen szóródtak, (0, 10, 22, 50 %-ok), összességében kiábrándítók voltak. A kísérletben párhuzamosan a kaliforniai viszonyok között számításba vehető alanyfajok is résztvettek, amelyek közül a Paradox alany 80 %-ot, a J. hindsii alany 60 %-ot ért el, de a közönséges feketedió eredményessége 0 % volt. Talán tovább kellett volna vizsgálni. Még most, nálunk se lenne késő. Mint a kutatók megjegyezték, a gyökereztető közeg se mindegy.  Később más kutatók is végeztek hasonló kísérletet. Azzal egészítették ki, hogy a diófával szimbiózisban élő gyökérlakó gombák spóráit is felhordták a vágásfelületre. De az eredmény így is elmaradt.  A vegetatív diószaporítási eljárások sikerességét évszázadokon át az gátolta, hogy a szaporító szövet, a kallusz fejlődéséhez nagy meleg szükséges, és a diófának ezt az igényét a diótermesztéssel foglalkozó, diónemesítéssel próbálkozó társadalom, mondhatni, egy emberként hagyta figyelmen kívül. Az egész világon. Még azután is, hogy 1931-ben Sitton egy szakcikkben leírta, hogy a diófa szaporító szövete 25-30 C°-os állandó meleget igényel. Se többet, se kevesebbet, és ezeken a határokon belül se ingadozzon. Sittont kéne olvasni.  Hartmann és munkatársai 2002-ben ilyen erős összefüggést találtak a hőmérséklet és a kallusz-képződés között:   A dió oltásával, szemzésével világszerte sokan foglalkoztak és foglalkoznak ma is. A módszerek sokfélék, egyes kutatók, szaporítók más módszereket tartanak sikeresnek.  Hazai viszonyok között a kidolgozott módszerek közül viszonylag biztonságosnak és nem túl drágának kettő mutatkozott, a szabadföldi szemzés, valamint a kézzel vagy géppel végzett kézbenoltás.  Oltáshoz is, szemzéshez is alany kell, valamint a nemesnek tekintett dió vesszője vagy rügye. Az alany biztosítja a jó gyökérfejlesztést, a nemes rész pedig a nemesített, jó diótermő tulajdonságokkal rendelkező fák nagybani elszaporítását.  Az alany legtöbbször kétéves csemete, vagy ha jól fejlett, az egyéves, de oltanak vastagabb törzsre, esetleg ágra is. Még szinte ismeretlen, de Koreában kidolgozták a kelő diócsírára való oltást is.  Az oltásra, szemzésre használt hajtásokat, vesszőket, szemeket úgynevezett anyafákról szedik. Anyafának az általunk szaporításra ítélt bármelyik diófát kinevezhetjük, de ha kereskedelmi méretekben szándékozunk diócsemetét szaporítani, az anyafát az illetékes felügyelőséggel jóvá kell hagyatnunk. Ez nem fog könnyen menni, mert szaporításra csak államilag bevizsgált, engedélyezett fajták kerülhetnek. Ezek anyafája általában már nem az az eredeti fa, amiről a fajta legelső vesszői vagy szemei származnak, hanem anyafák lehetnek az eredeti anyafa klónozásából, vegetatív továbbszaporításából származó fák is.  A három legelterjedtebb, legjobb magyar diófajta, az A-117, az M-10 és a T-83 közül ma már csak ez utóbbinak él az eredeti anyafája. Tiszacsécsén, az iskola udvarán történt, 1951-ben a kiválasztása. Először Tiszacsécse határában, majd Érden szaporították tovább. Az iskola azóta megszűnt Tiszacsécsén, az épület ma már ifjúsági házként működik, de a T-83-as anyafa még él, köszöni szépen, egészséges, és jól érzi magát. Bár idős, de panasza nincs.    Anyafák Az anyafák létének egyetlen célja a nemes oltóvessző nevelése.  Tisztelt Kollégám, tekintse meg a kétoldalt látható képeket. Anyafák láthatók rajtuk, 20 éves korban. Ugyanazon fajtájú dió anyafái, kizárólagosan oltóvessző termelési céllal. A baloldali képen téli állapotban, a vesszők megszedése után láthatók, a jobboldali kép pedig még a vesszők lemetszése előtti állapotukat mutatja. Jól látszik, hogy az előtörő hajtásokból fejlődő vesszőket minden évben teljesen lemetszik, az anyafából csak a csonka törzs marad.  Öt évvel később, 25 éves korukban már így néztek ki ugyanazok a németországi anyafák (a megszedett nemes vesszőkkel):   Korszerű faiskolai üzemekben külön anyafa-telepet tartanak fenn, a szükséges mennyiségű oltóvessző csak így szedhető. Egy ilyen anyafa-telep nyáron és télen:    A diófa biológiájából adódóan egy-egy - fiatal - anyafán kevés hajtás indul. Ezért ahhoz, hogy 1 ha csemetekertet oltványokkal beültessünk, 250-275 anyafa kell, a diótermő ültetvénytől elkülönítve.  Az anyatelep létesítésének szempontjai Turcanu professzor szerint:  Közel vízszintes fekvésű, jó talajú területet válasszunk. Kerüljük a fagyos mélyedéseket.  Az anyafák ültetése előtti évben szervestrágyázzunk, műtrágyázzunk, és 50-60 cm mélyen forgassuk meg a talajt.  Egy sorba egy fajtát ültessünk. A sorok 7 m távol legyenek egymástól, a fák távolsága a sorokban 5, 6, 7, illetve 8 m lehet.  Az anyafák művelése eltér más kultúrák művelésétől. Ami a koronaalakot illeti, a vezért a második évben kimetszik, és ami marad, az az ízlésnek és a szaktudásnak megfelelően nevezhető vázágas, kehely, vagy "váltott vezéres" koronaalaknak. Ahogy tetszik.  Bár a második évtől már "terem" oltóvesszőket az anyafa, mégis 5 évig is alakítgatják a formáját. "Termő" korban az összes olyan hajtást, ami nem kell oltóvesszőnek, visszacsípik.  Abban az életkorban, amikor a "normális" diófák teremni kezdenek, vagyis 8-10 éves korukban az anyafák hajtás-termelése erősen lecsökken. Tizenkét-tizenöt éves anyafa 100 oltócsapot képes adni.  A szaporítóanyag megszedésekor az oltóvesszőket nem tőből vágják le, hanem 3-4 hajtásrügy meghagyásával.  Az anyafák 12-15 éves korukban már csak 10-15 cm-es hajtásokat, vesszőket produkálnak. Csak néhány, a csúcsrügyből nőtt hajtás 40-60 cm-es. Ilyenkor enyhe ifjítást kell alkalmazni. Főleg a korona közepét ritkítják. Ilyenkor az anyafa alvórügyekből is ifjul.  Az ifjítást az anyatelep télelejei elöntésével nagyban segíthetjük. Még az erősebb fagyok előtt 1000 m 3/ha víz csodajó hatású. Erősen megnöveli a későbbi hajtásnövekedést.  Az oltóvesszőket megszedéskor még nem vágják oltócsapokra, hanem százasával kötegelik, és +2-5 C°-on tárolják.  Tehát, mekkora anyatelepet tartsunk fenn, tisztelt faiskolás Kollégám? Számolhatunk úgy, hogy 1 ha vesszőtermő anyatelepről 125 ha diótelepítéshez elegendő nemes anyagot kapunk. Mekkora a hazai diótermő terület? Kétezer hektár? Tegyük fel, - dióskönyvem hatására is - hirtelen, ugrásszerűen megnő a diótelepítési kedv, és a diótermesztők évente akarnak 2000 ha-t telepíteni. Persze, nem elképzelhetetlen. Ehhez 16 hektáros anyatelep kellene. (Moldáviában létezik is egy ekkora.)  Akkor nézzük meg ezt a képet:   Háromszáz hektáros anyatelepet látunk, Kínából. Évi 35-40.000 hektár dióültetvény eltelepítéséhez ad majd elegendő nemes vesszőt, ha teremni kezd. Ne lőjük ki csípőből, hogy Kína, az más. Abban a tartományban, ahol ez a telep létesült, 42.000 hektárra becsülhető a jelenlegi diótermő terület. Tehát, ők már létrehozták azt a szaporítóanyag-bázist, ami a jelenlegi terület évi megkétszerezéséhez kell.  Ha nekik üzlet, nekünk miért nem? Kína fejlődik, Magyarország hanyatlik. Látjuk, hogy miért.
	Magvetés Ha a dió magvetéssel történő szaporítása mellett döntünk, először ki kell választani azt a diófát, amelynek magjait vetni kívánjuk. Jó növésű, egészséges, nagy fát válasszunk, amelynek utódai is valószínűleg egészségesek, betegség-ellenállók lesznek, és jól alkalmazkodnak a helyi körülményekhez. És természetesen diói olyanok legyenek, amelyek értékesek, hadd ne soroljam fel itt is az értékmérő kritériumokat.  Dióéréskor a kiszemelt fa diói közül a korábban érő, egészséges szemeket gyűjtsük össze. A kopáncsot gyorsan távolítsuk el a diókról. Csak néhány napig szárítsuk száraz, szellős helyen. Az árudiótól eltérően a szárítás hőmérséklete ne haladja meg a 28 C°-ot. A rövid szárítás után már ősszel a végleges helyükre vethetjük, vagy tavaszi magvetéshez elvermeljük, rétegezhetjük.  Ha alany céljára fogunk diót vetni, akkor mások az elvetendő dió megválasztásának szempontjai. Nem kell termesztési vagy étkezési szempontból értékes dió, persze, ha egészséges, az nem árt. Kemény héjú dió kell, nem rossz, talán még jobb az apró szemű, és ne legyen nyitott varrata, mert annak belét biztosan megeszik a gombák. A kemény héjú dió tökéletesen csírázik, amint azt Szentiványi professzor is, Turcanu professzor is tanítja.  Az alanynak szánt diószemek megszedésének két módszere van. A gondos és a nagyüzemi.  Ha inkább gondosak akarunk lenni mint termelékenyek, a teljes érésben, burok nélkül lehullott diószemeket szedjük össze. Korábbi diószedés és buroktalanítás nem ajánlott, mert a teljesen beérett diók jobban csíráznak. A kopáncstalan diókat rétegezésig tartsuk száraz, levegős, árnyékos helyen. Az így tárolt diók 90-95 %-ban csírázni fognak. Ha egy évvel eltolódik a rétegezésük, csíráztatásuk, akkor is 60-65 %-ban, két év múlva pedig 25-30 %-ban.  A nagyüzemi módszer egyszerűbb. A faiskolások a frissen szedett, akár burkos diót szárítás nélkül egyből elvetik. Mintegy a természetet másolják. A koraőszi száraz talajban a dió kiszárad annyira, hogy tavaszig elálljon. A későbbi őszi esők már nem ártanak neki, tavasszal jól csírázik. Ez az elmélet. A gyakorlat pedig az esős ősz lehet, amikor nincs diószáradás a talajban, és az eredmény a tavaszi gyenge csírázási arány. De ha sikerül, rengeteg munka, költség takarítható meg.  A diószemeknek csírázás előtt mindenképpen át kell esniük egy hidegperióduson, hogy a magban lévő embrió csírázni kezdjen.  Január első felében ajánlják a diót elvermelni, 60-80 napra, vetésig. Ha kevés diónk van, ládában, ha sok, gödörben vermelünk. Vermeléskor a diót nem teljesen száraz, kicsit nyirkos homokba kell rétegezni 5-7 cm mélyen, egymástól 1-2 cm-re, olyan helyen, ahol télen nincs meleg, de a nagy fagyoktól is védve van. Azt ajánlják, varrattal felfelé feküdjön a dió.  A diószemeket úgy helyezzük egymás mellé, hogy ne érjenek egymáshoz, nehogy egy gombafertőzés gyorsan terjedjen el benne, és jó hatású, ha gombaölőszerrel belocsoljuk, vagy inkább előbb rétegezés előtt csávázzuk. Ugyanezen okból folyami homokot ajánlanak, nem homokos talajból származót. Ládában 15 cm-nél, gödörben 50-60 cm-nél ne legyen vastagabb a homokréteg. A homokréteg alján ne álljon meg a víz, gondoskodjunk elvezetéséről. Ne engedjük a homokot a tél folyamán kiszáradni, ügyeljünk rá, hogy nyirkos maradjon. Ne fagyjon meg, de ne is legyen melegebb +5 C°-nál. A diós homokrétegre is terítsünk homokot, a gödörben még földet is.  Aztán tavasszal kiültetjük a csírázásnak induló diókat. Akkor, amikor a gyököcske már megjelent.  A mi viszonyainknak a fenti leírás szerinti előkészítés és téli tárolás felel meg. Más éghajlatú vidékek szakemberei kissé máshogy fogalmaznak. Most ezekből néhány:  Angol szakemberek szerint legjobb a vetésre szánt diókat rögtön szüret után egyedenként egy-egy mély termesztőedénybe helyezni, hűvös helyen tartani, ahol a kártevőktől (egerek, madarak, mókusok) védett. A dió a tél végén vagy tavasszal csírázik. Angliában a nyár elején ültetik ki a magoncokat végleges helyükre, és gondoskodnak az első két télre a kis magoncok hideg elleni védelméről. De ha csak tavasszal akarjuk a diót elvetni, - mondják az angolok, - akkor a leszüretelt diószemeket a tél folyamán tartsuk hűvös, nedves helyen. Erre a célra hűtőtárolót ajánlanak, tehát nem sokkal fagypont fölött, magas relatív páratartalomban tároljuk. Ez esetben koratavasszal vetjük el, ezzel az eljárással a diónak módja van elviselni egy hideg periódust, amit csírázás előtt igényel is.  A kanadaiak szerint a dió csíráztatása nem ütközik különös nehézségbe. Mihelyt ősszel megérett a dió, vagy homokba rétegezzük, vagy enyhén nedves tőzegbe, és tavaszig tartsuk 2-4 C°-on. Tavasszal 20 cm-es tőtávolsággal ültessük ki, 7-8 cm mélyen. Egy argentin szakember szerint a vetésre szánt diót szüret után csak egy napig szárítsuk, utána rögtön rétegezni kell. Kisebb mennyiségben a rétegezés faládában megoldható, nagyobb mennyiségben gödörben ajánlja, jó vízgazdálkodású talajban, 10 cm mélységben. Fontos, hogy a víz ne álljon meg a rétegezett dión, hogy elkerüljük a penészesedést. A diót varrattal függőlegesen helyezzük el. Ha kissé megöntözzük, ügyeljünk arra, hogy csak kissé legyen nyirkos a föld, nehogy még ősszel csírázásnak induljon a dió. Gamalier Lemus chilei szakértő vagy olyan üvegházban ajánlja rétegezni a diót, amelyik télen nyitott, ez esetben egy 1 m széles üvegházi asztalon két réteg dió is elhelyezhető, 20, illetve 40 cm-es mélységben, vagy pedig azt ajánlja, hogy tartsuk a diót télen konténerben, magas páratartalmú hűtőházban, 2-6 C°-on. A nyirkosság, a magas páratartalom mindkét esetben fontos. Ha a homokba rétegezett diót nyirkosítjuk, ajánlatos a locsolókannába kevés nátrium-hipokloridot is tenni, a nematódák elleni védelem céljára. Vahdati iráni szakértő négyféle módszert próbált ki egyszerre az ősszel begyűjtött diók vetés előtti kezelésére. Először is, közvetlen szüret utáni vetés a csemetekertbe. Szabadban, nedves homokban végzett teleltetés. Ugyanez, de előtte egynapos hideg vizes áztatás. Kéthetes vizes áztatás, közben ötnaponként vízcsere, végül szabadban, nedves homokban teleltetés. Az eredmény sorban 80, 85, 88 és 95 %-os kelés volt. A negyedik módszer egyben húsz nappal korábbi tavaszi csírázást is eredményezett, ezért a kéthetes előáztatásos módszerrel teleltetett diókból kelt csemeték voltak a legfejlettebbek az első év végén. A többi módszernek más előnyei vannak, de azokat Vahdati úr nem részletezte.  Ha már ősszel végső helyükre vetjük a diókat, két-három szemet helyezzünk egy gödörbe, és csak tavasszal fog csírázni. A csemeték közül két év elteltével válasszuk ki a megmaradót.  Most, hogy átnéztük a külföldi ajánlásokat, és a tél is elmúlt, következhet a tényleges magvetés. De hova, ha még nincs faiskolánk? Létesítünk tehát egy diófaiskolát, aminek a helykiválasztási szempontjai a következők.  Sík, szélvédett, öntözhető terület kell. Nem jók a völgyek, ahol ősszel, télen és tavasszal jobban lehűl a levegő, mint máshol. Ugyanakkor mélyrétegű, tápanyaggal jól ellátott talaja legyen, inkább agyagos, mint homokos. Jó vízgazdálkodású, szellőzött talaj kell. Hát, még ha 1,5 méter mélyen már talajvizet is találunk, de ez így nem szokott összejönni. A túl nehéz talajok, a szikes talajok nem jók, és az árnyékos területek se.  Ha a területet már kiválasztottuk, a talaj előkészítése már nem jelent gondot. Ugyanúgy történik, mint minden más, igényes növénykultúra esetében. Bőséges szervestrágyázással, nagyadagú foszfor- és káliumtrágyával indítunk, a faiskolai művelést megelőző nyár végén. 30-40 cm mélyre forgatjuk be a szerves- és műtrágyát.  Tavasszal, amikor a diócsíra kitör a héjból, ültessük gyommentes talajba húzott sekély barázdába, 6-10 cm mélyre. Jelöljük ki a leendő sorok helyét, és ekével, vagy más, alkalmas művelőeszközzel húzzuk ki a barázdát. A sorok között hagyjunk az évközi művelés céljára a művelőeszköztől - pl. rotációs kapa - függő szélességű sorközöket. A tőtávolság 5-15 cm lehet.  A dió keléséig hosszabb idő is eltelik, a gyomokat addig is irtani kell. Ezért a sorokat meg kell jelölni, pl. sorjelző növény vetésével, ami retek is lehet.  Ha egy 10x10 méteres területre 20 kg diót vetünk, az jó esetben 700-1000 alanycsemetét eredményez, ha a csemeték az első évben megfelelően fejlődnek.  A vetést kézzel is végezhetjük, vagy pl. burgonyavető géppel. Ha kézzel vetünk, jobb, ha a diókat varrattal függőlegesen fektetjük a talajba, úgy, hogy csúcsuk és alapi nyílásuk oldalt legyen. Ilyen helyzetben a legkisebb a csíra és a gyököcske fölösleges tekeredése. Így tanítják Kínában is, egy tankönyv ábráját vettem kölcsön, illusztrációképpen. A hozzá tartozó szöveg szerint a gyökér és a hajtás a dió csúcsából indul. Az 1-es szám jelzi a helyes pozíciót, varrattal függőlegesen. A 2-esnél a gyökér, a 3-asnál a hajtás görbül. A 4-es vízszintes varrattal lett a földbe helyezve, fejlődése elmarad az 1-estől.   De ha a helyes pozíciót nem mindig találjuk el, az se baj, a gyakorlatban kevés a tekeredett gyökerű csemete.  A vetés ideje április vége, május eleje. Az eddig nem csírázó szemek jó minőségű alanynak már nem jönnek számításba.  Vetés után, keléskor fordítsunk állandó figyelmet a madarak elzavarására, mert a diószemek kiszedésével, vagy akár a hajtáscsúcs lecsípésével maradandó kárt tudnak okozni. Ez utóbbi esetben kéttörzsű csemetét kapunk, ami oltás céljára alkalmatlan.  Vannak olyan diócsemete nevelők is, akik a vermelés, rétegezés munkáját megspórolandó már ősszel faiskolai helyükre vetik a diószemeket. Így is lehet, helybe vetve, de ha ez a módszer alacsonyabb csírázási százalékot eredményez, a csemetekert területének kihasználtsága romlik. Előnye viszont a helybevetésnek, hogy nem csírázás közben kell a növénnyel dolgozni, mert akkor megnő a sérülés miatti pusztulás.  Házilagos diókeltetés május közepén Szerbiában:   Világszerte igen sokszor más Juglans-fajú diókat csíráztatnak a közönséges dió alanyaként. Homokban rétegezett, kicsírázott észak-kaliforniai feketedió mint leendő közönséges dió alany:     Diófajták a déli féltekéről A mi diónk, a Juglans regia az északi féltekéről származik, tenyészideje áprilistól októberig tart. Diói tavasszal csíráznak, termését ősszel érleli. A fának is, termésének is szüksége van a téli mélynyugalomra, mielőtt felébredne, újból aktívvá válna.  A déli féltekén, Chilében, Argentinában, Tazmániában az évszakok változása ezzel ellentétes, szeptemberben hajt ki a diófa, és márciusban szüretelnek.    Hogy hogy jön ez az általános iskolából ismert földrajzi kérdés a szaporítás témakörébe, a magvetés és a csemeték ápolása közé? - kérdezi teljes joggal tisztelt Kollégám.  Hát, úgy, hogy a déli féltekén is zömmel az északi félteke diófajtáit használják.  Az argentin diótermesztés is jelentős volt, amíg az argentin jegybank hibás pénzpolitikája, a túl erős peso miatt hazai pályán nem szenvedett kiütéses vereséget a kaliforniai diótól, mert relatív olcsósága miatt mindenki azt vette, a hazait meg senki. Az argentin diótermesztés máig nem állt fel, annyira kiütötték.  A chilei diótermesztés viszont az erőteljes felfutás állapotában van, érdemes figyelni rá.  Tisztelt Kollégám, engem mindig foglalkoztatott a kérdés, hogy hogyan hidalható át a téli mélynyugalmi idény, hogyan szaporíthatók az ellenkező félteke diófajtái. Most egy argentin tanácsadó leírta. Egyszerűen, hidegnek kell kitenni a szaporítóanyagot.  Most a vegetatív szaporítóanyagot nem említem, de a diók esetében a következő megoldásokat alkalmazzák, hogy szüret után már hamarosan csírázzanak.  Most már, 2001-ben, hogy pártunk és kormányunk bölcs vezetői elintézték, hogy chilei cseresznyét kapjunk, talán kapunk chilei diót is, - már bemutatták egy szakmai tanácskozáson, - amit itthon is szaporíthatunk. Ezért kell tudnunk, hogyan csíráztassuk.  Az első módszer az, hogy a csíráztatandó diókat 8-10 napra hűtőházba tesszük, 2-4 C°-on, nedves zsákban, magas relatív páratartalom mellett.  Vagy hideg vízbe tesszük a diót, egy hétre. Hálós anyagú zsákban, például ritka szövésű műanyag zsákban eresztjük a víz alá. Fontos, hogy a víz állandóan cserélődjön, ezért vagy folyóvízbe kell helyezni, vagy sűrűn cserélni kell a vizet. Gamalier Lemus szerint a magvetésre szánt diószemek hidegigényét 2-3 napos hideg folyóvizes áztatás is kielégíti.  Ezután elvetve 25-30 nap múlva várható a csírázás.  A két módszer kiegészíthető gibberellines kezeléssel, 10 mg/l töménységben. Ebben az oldatban egy napot töltsön a dió. A gibberellines kezelés egyöntetű kelést, egyöntetű csemeteállományt eredményez.    Első éves csemetenevelés A télre rétegezett diószemeket akkor vetjük a faiskolába, amikor csírázni kezdenek, amikor gyököcskéjük megjelenik. Nagyon ügyeljünk, hogy munka közben a gyökérkezdemény ne sérüljön meg.  A diótermés csúcsi részén elhelyezkedő "dió-embrió" indul csírázáskor fejlődésnek, alsó feléből a gyökér, felsőből a hajtás indul meg. A dióbél többi, túlnyomó része pedig a csírázáshoz, a kezdeti fejlődéshez szükséges tápanyagot adja.     A csemetenevelés első évében a csemeték sortávolságát olyan sűrűre állítsuk be, hogy könnyen kapálható legyen. A sortávolság kerti művelőeszközünk méretétől is függ.  A tőtávolság 5-15 cm körül is lehet, de jobb a 15-20 cm, hogy a csemetéket egyenként tudjuk megfigyelni, gondozni, oltani, kötözni. Vagyis kényelmesebb legyen a munka. Olyan megoldás is létezik diófaiskolások körében, hogy a sűrűn kelt diócsemetéket kelés után ültetik széjjelebb. Mint a paradicsompalántákat. Mondani se kell, a dió erre érzékenyebb, mint a paradicsom, ezért fokozottan óvni kell gyökerét a mechanikai sérüléstől, kiszáradástól. A csemete gyökerét vízzel mossák le. Ilyenkor nem árt növényvédőszerrel fertőtleníteni se.  Van, aki azt állítja, - név szerint Bukin, - hogy a karógyökér túlfejlődése ellen, a dús oldalgyökérzet kifejlesztése céljából a főgyökeret korán, a magonc-csemete 2-3 leveles fejlettségi korában el kell vágni. Ehhez nem emeli ki a nemrég kikelt csemetét, hanem a helyszínen, a sorban végzi el ezt a műveletet, 20 cm mélységben. Utána gondosan visszatölti, elegyengeti a földet. De ezzel a munkával, a főgyökér megkurtításával a csemetenevelők általában megvárják az első év végét.  Vetés után gondoskodni kell a gyakori öntözésről, hogy a talaj mindig nyirkos legyen. Ez azért fontos, mert a kelő diónövény a megszikkadt talajon leállítja növekedését. Az öntözést addig kell folytatni, amíg a csemeték sora ki nem alakul, utána ritkítani lehet az öntözéseket. Természetesen gondos talajművelés és a nitrogén-fejtrágyázás is nagyon fontos.  A csemetéket az első évben ápoljuk gondosan, kapáljuk rendszeresen, a kapálás nemcsak a gyomokat irtja, hanem a kedvező talajállapotot is fenntartja. Vegyszeres gyomirtásra a csemetenevelés során még csak gondolni se szabad. A talajt tartsuk állandóan nyirkosan, mert a diócsemete vízigényes.  Az első éves diócsemetéket jó hatású gyakran, kis adagú nitrogén-műtrágyázásban részesíteni attól kezdve, hogy első levelüket kifejlesztették. Olyan szakvéleményt is olvasni, hogy hetente. Persze, a nitrogén-műtrágyázás öntözéssel együtt hatásos.     Öntözött diócsemeték:   Az öntözés technikája többféle lehet. Csévélődobos öntözés:      Mikroszórófejes öntözés:   Amikor a csemeték növekedése eléri a 15-20 cm-t, június elején, 8-10 cm magasságban földet kell a tövükhöz húzni ("fel kell csirkézni"). Később ez a töltés tovább magasítható.  A gomba- és baktériumfertőzés megelőzése érdekében igen fontos a csemeték rendszeres permetezése, réztartalmú növényvédőszerrel. Attól kezdve kell permetezni, amikor a leveleken az első világos foltok megjelennek, kéthetente. És figyeljünk a rovarkártevőkre is.  Ha fokozott törzsvastagodást kívánunk elérni, hogy az első év végén minél több alanyunk legyen oltásra alkalmas méretű, július elején a csemete hajtáscsúcsát visszacsíphetjük, hogy energiáit a törzs vastagítására fordíthassa, a növekedés rovására.  Érden a jól gondozott alany-csemeték az első életévük végére elérik az oltáshoz szükséges fejlettséget, és télen oltásra kerülnek. A kevésbé fejlettek pedig a második év után. A jól fejlett alany 25-30 cm talaj fölötti növekedésű, és gyökérnyakban 10-16 mm vastag.   Az első év végén a csemetéket főgyökerük elvágásával emeljük ki. Előbb osztályozzuk, és a megfelelő vastagságúakat huszonötösével kötegelve hűtőházba helyezzük, ahol állandó minimális plusz fokokon, legfeljebb 5 C°-on magas páratartalom mellett tartjuk oltásig. Gyökerükre homokot rétegezünk. Vagy csak kitesszük a szabadba, homokba.  Az oltásra nem kerülő, gyengébb, a gyökérnyakban 10 mm-t el nem érő alanyokat oltás előtt még egy évig tovább kell nevelni. Ha fejlettségük az első év után egyöntetűen gyenge, akkor is ki kell emelni, át kell ültetni őket. Azért, hogy a gyorsabban növekvő főgyökér elvágásra kerüljön, a második év végén ez már nagyobb terhet jelentene a diócsemetének. Mint Turcanu professzortól is tudjuk, az átültetett csemeték a második évben gyorsabb növekedést produkálnak, mint a helyben maradtak. Ez vonatkozik az oldalirányú gyökerekre is.  Az is előfordul, hogy optimális körülmények között nevelt első éves alanyok túlnövik az oltás szempontjából a gyökérnyakban felső mérethatárnak számító 16 mm-t. Ezekhez már nem lehet megfelelő vastagságú oltóvesszőt keresni.
	Oltás Az oltás részletes leírása előtt el kell mondjam, magam dióoltással nem foglalkoztam. Minden, amit leírok, nálam hozzáértőbb emberek tapasztalata, az én próbálkozásom nem vezetett eredményre.  Az oltásnak, szemzésnek több mint 2000 éves irodalma van. Theophrasztosz már i.e. 400 előtt írt róla, Cato az i.e. 2. században De Historia Plantarum c. művében részletesen leírta a vegetatív szaporítás módszereit. Plinius az i.u. 1. században már a szemzéssel is kiegészítette a tudnivalókat.  Mit mondhatnék utánuk én, aki nem is értek hozzá? Talán csak annyit, hogy a diófát egyikük sem említette. A diófa oltására az 1700-as években már voltak eredményes próbálkozások, de igazából csak a 20. század a dióoltás tömeges elterjedésének ideje. Itt egy régi francia leírás a dió oltásáról:     Magyarországon a dió oltásos szaporítását Porpáczy Aladár indította el, a dió üvegházi oltásának kidolgozásával. Szabadföldi oltással is kísérletezett, de az eredmények elmaradtak az üvegházi oltás mögött.  A diócsemetét többféle módszerrel lehet oltani, szemezni. Ezeket a módszereket itthon és a világ különböző részein kipróbálták és alkalmazzák. Az eredményesség sokszor nem kielégítő.  Az oltási, szemzési módszerek leírása sokféle. Csoportosíthatók aszerint, hogy mikor végzik, hogy a csemete vagy a fa milyen állapotában végzik, végül, hogy mi a konkrét technika.  Lehet télvégén, tavasszal, későtavasszal, nyáron, szeptemberben oltani. Ami az oltás idejét illeti, ebben a kérdésben térnek el leginkább a szakvélemények. Cerny (1969) az őszi oltás módszerét dolgozta ki. Stricke (1959) február végétől március elejéig ajánlja. Komanics (1962), Constantinescu (1964), Bonev (1970) szerint március közepétől áprilisig. Vasile és Tomulec (1964) szerint április végén, május elején. Egyes moldáv eredmények decembertől áprilisig egyaránt megfelelő eredményt mutattak. Beolthatjuk az egy-két éves csemetét, szabad gyökerűt vagy konténereset, továbbá olthatjuk az idősebb fát vagy egyes ágait. A technika lehet átlapolás, hasítékoltás, angol nyelves párosítás, kéreg alá oltás, valamint többféle szemzés. A következő leírásban mindezek keverednek, attól függően, hogy a szakemberek milyen módszert találtak jónak. Hazai viszonyokra - a moldáv kutatók tapasztalataival megegyezően - a mélynyugalom idején végzett kézben oltás bizonyult a legjobbnak, amit Szentiványi Péter vezetésével Érden vezettek be, és azóta is alkalmazzák. (A jobboldali kép a Szentiványi faiskola oltványát ábrázolja.)    Téli kézbenoltás És most az érdi módszerről, a téli kézben oltásról. Ugyanezt a módszert alkalmazzák nagyüzemi keretek között Moldáviában. A leírásba mindkét tapasztalatot belevettem. Kell hozzá egy hűtőház, egy 26-28 C°-os izzasztókamra, egy munkahelyiség 10-20-30 munkaasztallal. És hozzáértő dolgozók.  Az oltóvesszőknek egészségeseknek, 10-16 mm vastagságúaknak kell lenniük, téli mélynyugalmi állapotban. Tehát január-februárban kell az oltóvesszőket megszedni, és oltásig hűvös helyen kell tárolni. Kis mennyiségben kissé szellőző műanyagfóliában szárazon, hűtőben tartsuk, ne fagyjon meg, és nedvesség ne csapódjon le rá, mert meggombásodhat. Nagy mennyiséghez hűtőkamra, hűtőház kell. Három hónapig nyugodtan, károsodás nélkül tárolható.  A hűtőházban ládában, fűrészpor-rétegben tárolt kötegelt vesszőket az oltás kezdete előtt 3 nappal áthelyezik az izzasztókamrába. Három nap alatt a rügyek nem ébrednek fel téli álmukból, nem károsodnak.  Oltás előtt az alanyokat letisztítják a földtől, lemossák, levágják gyökereiket. A főgyökereket a retekszerű kiszélesedés alatt vágják el. Az oldalgyökereket 1-2 cm-re. A leendő oltásnál elmetszik. Ládákban, nedves fűrészporban az izzasztókamrában tárolják 10-14 napig. Ez idő alatt a vágásfelületre kallusz-szövet nő, ami összeforrasztja majd a két részt.  A kallusz-szövet sejtjei, a parenchimasejtek vékonyfalúak, lágyak, könnyen kiszáradnak, száraz levegőn elpusztulnak. Ezért a kamrában nemcsak 26-28 C°-os melegnek kell lenni, hanem magas, 90 %-ot meghaladó relatív páratartalomnak is. Ezért a kamrát és a tároló ládákat időnként meg kell locsolni.  A kalluszosodás harmadik feltétele, a bőséges oxigén jelenléte általában biztosított, nem kell vele külön foglalkozni. De tudnunk kell róla, - még az általános iskolából, - hogy a növények csak napfényben, asszimilációkor bocsátanak ki oxigént, minden egyéb élettevékenységükhöz ugyanúgy oxigént vesznek föl, és széndioxidot adnak le, mint mi. Mivel a kalluszsejtek élettevékenysége a szaporítószövet kifejlesztésének idején aktív, érthető az oxigénigény.     Az oltási módszer az angolnyelves párosítás. Annyiban jobb a bevezetőben említett hasítékoltásnál, hogy nagyobb felületen, szilárdabban illeszkedik a nemes az alanyhoz.  Az illesztő oltásból ismert oltási vágásfelületet az alanyon is és az oltóvesszőn is egy hasítékkal növeljük meg. Ha a metszlap felső harmadánál lefelé irányulóan bevágunk, és a metszlap alsó harmadának mélységéig tart a vágat, egy nyelv képződik. Ugyanezt a csatlakozó felületen is elvégezve a két nyelv és a két hasíték összeilleszthető.  Azért, hogy azonos legyen az alany és a nemes oltócsap vastagsága, az anyagot előbb kalibrálják, 10 mm-től 16 mm-ig, 1 mm-es lépcsőnként.  Az oltáshely körbekötéséről természetesen más oltási módokhoz hasonlóan kell gondoskodni.  Kézi oltás Moldáviában, a szorokai diófaiskolában, ahol évente 900.000 oltvány megnevelésére képesek:   Nagy előnye ennek a módszernek, hogy kényelmesebb körülmények között, asztalnál ülve termelékenyen lehet dolgozni.  Az angolnyelves dióoltás gépesítése csak mintegy két évtizedes. Linard archív oltógépe még külön dolgozott az alanyon és külön a nemes vesszőn:   Kis, kézi gépekkel már jobb az eredmény. A termelékenységre elfogadhatjuk Turcanu professzor adatát: Egy gyakorlott dolgozó napi 450 oltást tud elvégezni, ami egy oltási szezonban akár 30.000 oltvány is lehet.  A dióoltás gépesítése Törökországban:   És Németországban:   A kész oltványokat soronként ládába, konténerbe kell rakni, nyirkos fűrészporba. Nagyobb faiskolák tapasztalata szerint egy konténerben 300 oltvány fér el. A sorok alatt, mellett, fölött, fűrészpor-réteg van. Az oltócsapok fölső vége kiállhat a fűrészporból.   Most következik újból a 28 C°-os izzasztókamra, ahol két-három hétig kell az oltványoknak tartózkodniuk, hogy a szaporítószövet összeforrassa a vágásfelületet. A beoltott csemetéket azonnal nyirkos fűrészporba kell helyezni, gombaölőszerrel kell belocsolni. A levegő magas relatív páratartalma ugyanúgy kívánalom, mint az első izzasztás idején.  Úgy látszik, ez a 27-28 C°-os hőmérséklet egy kitüntetett érték, ez a legjobb a diófának. Wang és társai, kínai kutatók sok-sok mérés alapján a diófa fotoszintetikus aktivitására is ezt a hőmérsékletet találták optimálisnak.   Ha nem kell nagyüzemi méretekben dióoltványokat gyártanunk, a 27-28 C°-os izzasztásra létezik egy talán még jobb módszer, amit az angol nyelvű irodalom hot callus trench-nek nevez, talán izzasztócsatornaként fordítható. Spanyolországban, az IRTA kutatóintézetben dolgozták ki. Az elv az, hogy nem kell az egész helyiséget fűteni, elég csak az oltás helyének környékét, és mivel így a hőmérséklet pontosabban szabályozható, az eredményesség is jobb. A csatornát természetesen épületben kell elhelyezni, nem a szabadban.   Ami a képen látszik és ami nem: A csatorna 6 m hosszú, 30 cm széles, 30 cm mély. És akár fémből készült, akár fából, a csatorna belső fala hőszigetelt. A fűtést 2 db, hőszabályozóval ellátott fűtőszál végzi, egyenként 15 mm-es rézcsőbe húzva, a rézcsövek pedig 6 m hosszú, 75 mm-es PVC csőbe. A rézcső és a PVC-cső közti teret víz tölti ki. A csatornát állítólag le is fedik, kb. 120 cm hosszú fémlapokkal. A csatorna fölé helyezik a bekötözött oltványokat, a képen látható módon, váltakozó irányba fektetve. Gyökerükre ugyanolyan fűrészporos anyagot borítanak, mint amilyen az izzasztókamrák konténereiben van. Természetesen, gombaölőszereset és állandóan nyirkosat.  Egy házilagos izzasztás török módra:    A kallusz-szövet kifejlődése két hét után valószínűsíthető, ezután kiültetésig hűtőben tárolhatók az oltványok. Ezért két hét után kiszedik a konténerből, megvizsgálják, hogy körben látszik-e a kallusz, a jó oltványokat hűtőtárolásra rakják át másik konténerbe, a többit még izzasztják. Az esetleg megindult sarjakat ilyenkor le kell csípni.     Ha nem szedjük ki az oltványokat az izzasztókamrából, hamarosan hajtásnövekedés és gyökérfejlődés indul meg.   A hűtve tárolás is fontos mozzanat, optimális hőmérséklete 0-+3 C°. Ne fagyjon, mert a kallusz-szövet elhal. Magasabb se legyen a hőmérséklet, mert 5 C°-on már nemcsak a diócsemete indul fejlődésnek, hanem a gombák is. A fűrészpor most se száradjon ki, legalább 80 % legyen a relatív páratartalom. De a padozat és a ládák locsolásakor az oltványokat ne érje közvetlen víz.   Az oltványok április közepén ültethetők ki, amikor nappal már 15 C° van. A kiültetéssel a tavaszi fagy veszélye miatt se kell sietni. Jó hatású az oltványok kiültetéshez akklimatizálódására, ha a konténerek kiültetés előtt 10-15 napig a csemetekertben a szabadban állnak. Kiültetés után egyértelműen jobb a mélynyugalomban oltott oltványok indulása, mint abban az esetben, amikor az oltással a rügyek megmozdulásáig várnak.  Kiültetéskor a további fagyveszély ellen fagyvédő kötést is felhelyezhetünk.   A kézi oltás ideje is lényeges kérdés. Mikor oltsunk? Lukas van Zyl szerint a minél korábbi oltás az eredményesebb. Ő délafrikai viszonyok között állapította ezt meg, de felvételei figyelemreméltók. Téli, kézbenoltott diócsemeték vannak mindkét képen, mindhárom sorban. A jobboldali sor oltványainak oltási idejét (30. hét) négy héttel követi a középső sorok oltási ideje, és további három héttel a baloldaliaké.   Hans-Sepp Walker svájci szakértő az oltás eredményességének növelése érdekében a kézi oltás során is a juglontartalmú diófa-nedvek távoltartását, csökkentését, elkerülését tartja a legfontosabbnak. Ezért a kézi oltáshoz ő is azt ajánlja, oltás előtt az alanycsemeték gyökerét vágjuk vissza. A gyökerek is bocsátanak ki nedvet, és csökken a csemetén belül a turgornyomás. A gyökérmetszést az egyéves és a kétéves alany esetében egyaránt fontosnak tartja.  Rákóczifalvi faiskolai tapasztalatok szerint is a kézben oltás biztonságosabb szaporítás, mint a szemzés. A kihozatal 70-80 %-os, és kevésbé szakértő személy is biztonsággal végezheti.  Ezután az egyéb oltási módszereket veszem sorba, a szemzésre csak az oltási eljárások után térek ki.    Helybenoltás Van olyan módszer, hogy az alanynak szánt diót az ültetvényben tervezett végső helyére ültetjük, ott kel ki, ott szemezzük vagy oltjuk, és ezzel elkerüljük a gyökér sérülését. Ezt a módszert amerikai diótermelők is alkalmazzák, hazánkban pedig egy ismert diótermesztő Győr-Sopron megyében. Eszerint 3-6 csírázó diót ültetünk egy helyre, és a kikelt csemetéket gondosan ápoljuk, az egész területen. De nem elég csak a csemeték közvetlen környékét tisztán tartani, hanem egy-egy leendő fa körül több négyzetméteren kell rendszeresen kapálni, ami jóval nagyobb munka, mintha a faiskolában tartanánk gyommentesen a csemetéket. És az öntözéshez a vizet is oda kell szállítani, ami szintén költséges és lassú.   Ennél a módszernél az alany-csemeték közül a szép, életképes csemetéket mind be kell oltani vagy szemezni, mert az oltás, szemzés eredménye bizonytalan, és ha az oltványok jól fejlődnek, közülük kell a legszebbet meghagyni.   Kaliforniában is sok diótermelő alkalmazza a helyben oltás módszerét. Feltétele, hogy jól begyökerezett, jól fejlett egy éves alanyunk legyen. Előnye ennek az eljárásnak, hogy megeredés után a csemete kezdeti fejlődése igen jó lesz, mert a csemetének megmarad - a faiskolából való kitermeléssel elkerülhetetlenül elvágandó - főgyökere, mentesül a csemete az átültetési sokktól, amikor egyszerre kellene a lombozatot is nevelni és a gyökérrendszert is kifejleszteni. Hátránya viszont, hogy nem biztos az oltás sikere, nagy lehet a kieső fák száma, emiatt az eljárást esetleg több éven át is ismételni kell, és a szomszédos fák között jelentős fejlettségi különbség is lehet, és az első években üresen, diócsemete nélkül maradt területet is művelni kell.  Így néz ki egy helyben oltott, három éves amerikai diós, agroforestry művelésben.   Helyben oltás Kínában: Mint mondják, akkor végzik el, amikor tavasszal a hajtások 5-8 cm-esek.   Magasan oltott csemeték (Hans-Sepp Walker 2011-es felvételei):   Magasban végzett oltás június 21-én. Maga az oltás május 21-én került elvégzésre.   Koronába oltás:   Hazai viszonyok között az is hátránya a helybenoltásnak, hogy csak faiskolai származási bizonylattal ellátott diócsemetével végzett telepítésre adnak állami támogatást. (2002 elején, amikor ezt írom, még van állami támogatás.)   Én a helyben oltást inkább kisüzemi módszernek tekintem.   A helyben, szabadban végzett oltásnak több módszere ismert. Egyik sem könnyű, gyors eredménnyel biztató munka.  Mielőtt az oltáshoz kezdünk, vizsgáljuk meg az alany és az oltóvessző állapotát, és aztán döntsünk az oltás módszeréről.  A diónál a magyar előírás szerint legyen "az oltóvessző hengeres, hosszú ízközű, a nóduszon kifejlődött ülőrügyekkel rendelkező, és a bélszövet ne legyen vastagabb a vesszőátmérő egyharmadánál". Ha erre tekintettel vagyunk, oltóvesszőnk biztosan jó minőségű lesz.  És fontos még, hogy az oltóvessző esetében a héj a fajtára jellemző színű legyen (pl. a Milotai 10-es dió vesszője sötétebb, mint a többi magyar fajtáé), a vessző legyen teljesen érett, megfásodott, rugalmasan hajlítható és szilárdan törő, rügyei kifejlettek legyenek, és kiindulási állapotban legalább 6 db oltásra alkalmas rüggyel rendelkezzen. Ha ezeknek a követelményeknek megfelel, nemcsak jó minőségű, hanem előírásszerű is lesz oltóvesszőnk.  Ügyeljünk arra, hogy oltóvesszőnk ne legyen fagykáros, vagyis akár csak részben is elhalt, és a rügyek belseje zöld legyen, ne legyen száraz. A kéregrész se legyen ráncos, mert az vízhiányt jelent. És természetesen ne legyen nyoma gombás vagy állati kártételnek.  Néha olyant is látni, - az előző, jobboldali képen is, - hogy az oltóvessző csúcsrügyben végződik. A fiatal oltvány meglepetésre még virágozhat is.   Ami az oltás technikáját illeti, megjelentek az oltást megkönnyítő kéziszerszámok, interneten meg is rendelhetők. Ha mindkét fajtát megvesszük, a kettő nem kerül 25.000 Ft-ba.
	Oltás mélynyugalomban, konténeres alanyra Ezt az oltási módot akkor alkalmazhatjuk, ha az alany és az oltóvesszők vastagsága megegyezik, tehát az alany kétéves, vagy jól fejlett egyéves.  Ha a konténeres módszert alkalmazzuk, nem szükséges, hogy az alany a konténerben nevelkedjen, elég, ha az előző ősszel, a szezon végén tesszük bele. Ne gondoljunk nagy konténerre, 2-4 literes edény is elég. Legkésőbb koratavasszal ültessük az egy éves alanycsemetéket a konténerekbe. Az ültetőközeg felerészben jó minőségű talajból, negyedrészben homokból, negyedrészben szervesanyagból (tőzeg, fűrészpor, stb.) álljon, elkeverve. Kevés perlitet is adjunk hozzá. Ha koratavasszal ültetünk, a törzs 1/3-a fölött messük el az alanyt. Ha már tavaly is az edényben volt, elég a tél végén a törzs felső részét elvágni.  Ha nincs izzasztókamránk, az oltást akkor helyes elvégezni, amikor az alany rügyei megmozdulnak, megjelenik a vöröses vagy zöldes szín. Az üvegházunkban minél tovább tudjuk az alacsony, de az alany kihajtását biztosító hőmérsékletet tartani, annál tovább tudunk oltani. Elkezdhető februárban, befejezhető májusban.  Nagyobb arányban biztos az oltás sikere, ha izzasztókamrával rendelkezünk. Ez olyan helyiség, amelyben 28 C°-ot tudunk tartani, se többet, se kevesebbet. Oltás után a szaporítószövet kifejlődéséhez ez a hőmérséklet a legjobb. Ez esetben nem kell a rügyek elszíneződését megvárni, az oltás mélynyugalomban elvégezhető.  Az oltóvesszőt az előzőekben tárgyalt módon és minőségben szedjük meg.  Az oltáshoz rendkívül éles kést használjunk. Legyünk tekintettel arra, hogy a diófa keményebb, mint más gyümölcsfák.  Ékoltást alkalmazunk, amit az angol nyelvű irodalom ez esetben side graft techniqe-nek mond. Az oltás menetének amerikai leírása:  Először vágjuk be az alanyt az első kép szerint. Fölülről lefelé, ferdén, mintegy 4 cm hosszú vágást ejtsünk, olyan magasan a talajszint fölött, hogy kényelmesen tudjunk dolgozni. Az alany vastagságától függ, hogy milyen mély legyen a vágat, de a fabélen haladjon át. Amennyire lehet, egyenesen vágjunk, ne görbén. A bevágás után a vágatot az oltóvessző behelyezéséig tartsuk zárva, nehogy a vágásfelület kiszáradjon.  Első kép:   Az oltóvessző alját hegyes V-alakúra hegyezzük ki, a második és a harmadik kép mintájára. Az oltóhajtáson legyen egy hajtásrügy az alannyal ellentétes oldalon. A "V" egyenes legyen, az alany vágatával megegyező nagyságú, és cak akkor lehet hajlított, ha az alanyon ejtett vágás nem sikerült egyenesre. Amennyire lehet, a "V"-t egy-egy vágással alakítsuk ki, kerüljük a faragcsálást, mert az károsítja a vesszőt.  Második és harmadik kép:     Az a legkívánatosabb, hogy az alany és a vessző összeilleszkedjen, úgy, mint a negyedik képen látjuk, mert a szaporítószöveteiknek (kambium) találkozniuk kell. Ha a vessző kisebb, mint az alany, legalább az egyik oldalon passzoljon a kambiumszövet.  Negyedik kép:   Amikor a vessző a helyén van, rugalmas lapos kötözőszalaggal többszörösen kössük körbe az oltás helyét, ahogy az ötödik képen is látható, hogy a vessző ki ne forduljon, de ne túl szorosan. És jóval lejjebbtől kezdve a vessző cúcsán keresztül a vessző fölött fejezzük be az újabb tekerést, kötözést, amelyhez a hozzáértők parafinozott papírszalagot ajánlanak. Próbáljunk iyet beszerezni időben, mert nem mindenhol kapható. Ha nem kapunk, a második réteg burkolat alá használjunk parafint vagy oltóviaszt, és az oltóvessző tetejét is kenjük le. Ha parafint használunk, ne legyen meleg, mert az károsítja a rügyet. Zselés állapotú legyen.  Ötödik kép:   De mindkét kötözésnél hagyjuk ki, kerüljük ki a hajtásrügyet. Sőt, ne is érjünk hozzá, mert érzékeny.  Az oltás után 7-10 nappal az alanynak a kötözés fölötti részét vágjuk le, ezzel segítjük a nemes rügy kihajtását.  A konténeres oltványokat továbbra is tartsuk üvegházban, lehetőleg állandó hőmérsékleten, a hőmérséklet 27-28 C° legyen. Gátoljuk meg a hőingadozást, mert az eredés nem lesz sikeres. Ha koratavasszal hajtásnak indulnak, kiegészítő világításról gondoskodjunk, a világosság napi 16 órán át tarthat. Az oltás sikerét az első hónapokban egyéb tényezők (víz- és tápanyagellátás, gombaölőszeres permetezés, hormonok, stb.) kevésbé befolyásolják.  75-90 %-os eredésre számíthatunk.  Az éket gyökérnyakba is olthatjuk, amint alább, Germain rajzán is látni.     Jól fejlett kallusz-szövet ékoltás és izzasztás után:   Hans-Sepp Walker hasonló oltványa 2011-ben, Lara közönséges dión:   Angol nyelves párosítást is alkalmazhatunk, aminek menetét a következő török képes leíráson is nyomonkövethetjük. Először oltócsapokat vágunk.   Az alanyon hosszúkás metszlapot vágunk, majd bevágjuk függőlegesen.      Az oltóvesszőt hasonlóképpen vágjuk meg.     Összeillesztjük.     Lekötözzük.      Érdekes megoldás a törököké, a friss oltványra egy hüvelyt húznak, táptalajjal töltve. Talán a kiszáradás és a lehűlés ellen. Látjuk, nem jól fűtött üvegházban, hanem fólia alatt dolgoznak.   Látható, igen jó az eredés.     A házilagos szaporítás eredménye akár egy fürtös dió is lehet.   Ennek a módszernek a drágasága a legnagyobb hátránya, ezért üzemi körülmények között a csemeték magasabb önköltségével kell számolnunk. A költségességet elsősorban az okozza ennél a módszernél, hogy - mint a képeken is láttuk - a konténerek a melegházban elég nagy alapterületet foglalnak el. Hazai kísérletek során próbálkoztak magas, keskeny edényekkel is, de a módszer így is drága maradt. A török nevelőedények már helytakarékosabbak.  Konténeres oltvány, állítólag 6 héttel az oltás után:   A levegő nedvességét igyekezzünk oly magas fokon tartani, amennyire lehet. De az oltványok direkt permetezése nem ajánlott, a gombafertőzés veszélye miatt, ami megölheti a nemes rügyet. A talajt azért tartsuk nyirkosan, de ne legyen vizes. A kifejlődő hajtásokat - és a talajfelszínt - hetente egyszer gombaölőszerrel permetezzük.  Az a helyes, ha az oltványokat csak az oltás után egy évvel ültetjük ki a szabadba, hogy a következő tél fagya még ne károsítsa őket. Ugyanis az a tapasztalat, hogy az üvegházban nevelt csemeték fagytűrése gyengébb, mint a szabadban nevelteké. Ennek az az oka, hogy az őszi lehűlésekkor a diónövényben lévő víz - ezen belül nagy mennyiségben a fabél üregeiben tárolt víz - lefelé vándorol a törzsekbe, a gyökerekbe, amelyek a tél folyamán tárolják a vizet, és lehetővé teszik a tavaszi közismerten nagyfokú nedvedzést.  Konténeres diócsemeték Hollandiában:   A gondos diósgazda rendszeresen szemmel tartja ültetvényét, főleg a fiatalabb fákat. És azt tapasztalja, hogy a szüret ideje után szemmel láthatóan megvastagszanak a fiatalabb fák törzsei, kérgükön az apró fehér repedések szélesednek, néhány nap leforgása alatt is. Ez a törzs víztartalmának növekedését jelzi.  Ha az üvegházi meleghez szokott csemeténél a nedvek őszi lefelé áramlása nem indul meg időben, a csemete tárgyévi hajtásainak fabelében lévő víz az első hidegek idején megfagyhat, mert nem a törzs vagy a gyökerek sejtjeiben van tárolva, ahol más sejtalkotó anyagokkal keveredve mintegy fagyálló folyadékot alkotnak, hanem a fabélben, ott könnyebben megfagy, mert koncentrációja szinte mint a tiszta vízé, olyan alacsony.  A következő télen csak arra ügyeljünk, hogy az üvegház hőmérséklete fagypont fölött maradjon. A konténerekből ki is szedhetjük a csemetéket, ez esetben ugyancsak fagypont fölötti hőmérsékletű tárolóban elvermelhetjük, úgy, ahogy vásárolt csemetével tennénk. Tárolhatjuk a csemetéket hűtőtárolóban is, +1 C°-on, 95 % fölötti páratartalmon, papírral vagy nem teljesen záró műanyagfóliával burkolva a gyökérzetet, de a tél folyamán háromszor merítsük teljes gyökérzetükkel vízbe.  Konténeres diócsemeték Érden:     Őszi oltás Az őszi oltás módszerét az a szükségesség hozta létre, hogy javítani kell az oltási módszerek eredményességét. Az őszi oltást 1966-ban Cerny dolgozta ki Csehszlovákiában. (Újabban azt hallom, hogy nem ott, hanem Lengyelországban.)  A dió oltásánál általában az a probléma, hogy a rügyek már 10 C° fölött indulnak, a hajtás növekszik, ugyanakkor az alany és az oltóvessző találkozásánál kifejlődő osztódószövet (kambium) fejlődéséhez legalább 20 C°, de inkább 25 C° kell. Ez alatt a hajtás tehát nem kap elég vizet, tápanyagot.  Az alapelgondolást az képezte, hogy a hajtásokon rügyek a nyár végére kifejlődnek, és jövő tavaszig alszanak. A rügyek mélynyugalmi ideje tehát jóval hosszabb, mint a fa egyéb részének mélynyugalmi ideje. Ha ősszel oltunk, az őszi időszakban így van ideje a kambiumszövetnek fejlődni, és jövő tavasszal nem lesz olyan fejlődési különbség a nemes vessző alapja és csúcsa között, mint a többi esetben.  Cerny módszere a következő volt:  Az alanyokra szeptember elején oltotta rá az oltóvesszőket. Az oltványokat három hétig termosztátban tartotta, 26 C°-on, magas relatív páratartalmon. A rügyek ezalatt is nyugalomban maradtak.  Három hét után elvermelte az oltványokat, hűvös helyen. Tőzeggel is lefedte. Majd tavasszal ültette faiskolába. A csemeték fejlődése ezután zavartalan volt.
	Szemzés Az ivartalan szaporítás másik formája, amikor oltóvessző helyett csak egy szem hajtásrügyet használunk. Széles körben alkalmazzák mindenhol, ahol diót termesztenek.  A rákóczifalvi faiskola tapasztalatai szerint a szemzés hatékonysága 40 %-os. De ez a szám igen szélső értékeknek az átlaga, 0-80 %, tehát az eljárás nagyon bizonytalan eredményt ad.  Az érdi kutatóintézetben kidolgozott szabadtéri szemzési gyakorlatot személyesen nem ismerem. Szentiványi Péter vezetésével dolgozták ki, és 1972-től ezzel az eljárással gyorsították meg az új diófajták elszaporítását. A zöldszemzés alábbi leírása az érdi kutatóintézet által írtakon alapszik.  De előbb a máshol alkalmazott tavaszi szemzésről.    Tavaszi szemzés  Az oltáshoz hasonlóan tavasszal végezzük, de legalább egy héttel előbb kezdünk hozzá, amikor a nedvedzés még nem okoz problémát. A szemzésre használt vesszőt ugyanúgy szedjük meg és tároljuk, mint az oltásnál tárgyaltuk.  A munka menete egy amerikai leírás alapján:  1. A nemes vesszőn végezzünk a kiválasztott rügy alatt 1 cm-rel egy ferdén lefelé irányuló bemetszést, a fás részbe beleérve.  2. A rügy fölött 2 cm-rel kezdve előbb ferdén, majd függőlegesen vágjuk körül a kiválasztott rügyet, amíg a vágat az első vágatot el nem éri. Emeljük ki a rügyet.  3. Az alanyon ugyanekkora bemetszést csinálunk, annak nem kell rügy körül történnie. Hosszában, szélességében egyezzen meg a kivágott rüggyel, és próbáljuk összeilleszteni.  4. Illesszük be a rügyet új helyére. Ügyeljünk arra, hogy mindkét oldalon a kéreg és a fás rész közti szaporítószövet egymás mellé essen a rügy körül, illetve az alanyon. Ha nem lehet, legalább az egyik oldalon.  5. Kössük be a rügyet a helyére úgy, hogy a szemet a rügy alatt és fölött egyaránt bekötjük, de a rügy szabadon maradjon. Erre a célra 2-2,5 cm széles, legalább 20 cm hosszú polietilén fóliacsíkot használjunk. Az utolsó fordulatnál húzzuk a végét az utolsó előtti fordulat alá.  6. 7-10 nap elteltével kezdjük meg a szemzés fölött induló hajtások eltávolítását. Így a tápanyagokat, az energiát a nemes rügyhöz irányíthatjuk, annak fejlődését meggyorsíthatjuk. Újabb jó hét elteltével a nemes rügynek meg kell indulnia. Ha az új hajtás már 5-10 cm-es, eltávolíthatjuk a nemes hajtás fölötti alanyrészt, 2-3 cm-rel az új hajtás eredési helye fölött.  Ha a szemzés alakja négyszögletes, a francia nyelvű irodalomban greffage par placage néven tárgyalják.  Először Hans-Sepp Walker két felvételét mutatom. (www.walwal.ch, 2011)  Geisenheimi 120-as fajta (Moseli dió) szemzés feketedió alanyra. A szemzés április 28-án történt, a kötözőszalagot június 5-én vették le, amikor a kallusz-szövet már szépen látszott. Június 13-án elvágták az alany törzsét a szemzés fölött, és bekötötték a szemzést. A kép június 21-én készült.   Az új hajtást kötözzük ki, adjunk neki támaszt, mert a szél nagy kárt tud tenni benne. Ezt a törés elleni védelmet egy vagy két évig biztosítsuk. A hajtás növekedésével bontsuk meg, távolítsuk el a fóliacsíkot, nehogy a nemes hajtás letörjön.   A következő képen látható egyszerű eszközzel vághatunk akkora ablakot, amekkora a szem körüli héjrész. Házilag kell megcsinálnunk, nem kapható. Először veszünk a kereskedelemben kapható pengék közül kettőt, és vágunk egy kézbeillő markolatot fából. A két penge távolságának állandóságát a közéjük epoxizott vaspecekkel rögzítjük. Egy kis munka, de enélkül a szerszám nélkül csak kínlódnánk.   A kínaiak május 20-a és június 30-a között szemeznek. 80 %-os eredményességet is elérnek, ha szemzéskor nincs (erős) eső.     T vagy pajzs-szemzés Részben önálló szemzési eljárás, részben a következőkben ismertetendő zöldszemzés alá tartozik. Leírását amerikai szakirodalomból vettem át.  A pajzs-szemzés során kifejlett, alvó szemekből dolgozunk, az alannyal szemben pedig az a követelmény, ahogy az amerikaiak mondják, "a kéreg aludjon", vagyis ne legyen intenzív nedvedzés időszakában. Ha tél végén megszedett, hűtőben tárolt szemzőhajtásokkal dolgozunk, akkor júniusban végezhetjük a pajzs-szemzést. Ha tárgyévi hajtások kifejlett rügyeit használjuk fel, akkor júliusban vagy augusztusban, ez esetben zöldszemzésről van szó, de az eljárás mindkét esetben azonos.  A szemzőhajtás, ami több telt, egészséges szemet tartalmaz, egészséges növekedésű hajtás legyen, a korona külső részéről. Ne a korona belsejéből válasszunk szemzőhajtást, mert az ott erősen növő hajtások vízhajtások, amelyek szemei a tapasztalat szerint nem jók. A levéllemezeket úgy vágjuk le, hogy olyan hosszú levélnyél maradjon a hajtáson, ami kézzel megfogható a szemzéskor. (1. kép)  Igen éles kést használjunk, hogy a rügy környékét minél kevésbé sebezzük meg. A kiválasztott rügy alatt mintegy 1,5 cm-rel kezdve felfelé nyessünk ki egy szeletet a rüggyel a fából úgy, hogy a pajzs kb. 3 cm hosszú legyen. Ne kanyarítsuk ki a kést a vágat végén, hanem a fölső végét egy keresztirányú bevágással emeljük ki. (2. kép)     A szemet közvetlenül a szemzés előtt emeljük ki, egyébként beszárad. Többen úgy óvják meg a kiszáradástól a szemet, hogy a szájukban tartják. Ez a módszer nem ajánlott, biztosabb a gyors munka.  Vannak, akik a rügy fölötti részt fölülről kezdett vágással vágják ki, úgy, mint az első, alsó vágáskor. Ez a módszer is jó lehet. (3. kép.)  Az alanyon ejtsünk egy függőleges vágást, ami olyan mély legyen, hogy a kérget elválassza a kambiumtól. (4. kép)     A T betűt a függőleges vágat fölső végének keresztbe vágásával alakítsuk ki. Ha a szemzés idején esős az idő, vagy ha az alany erősen nedvedzik, a T betűt úgy is kialakíthatjuk, hogy a függőleges vágat alsó végénél metszünk keresztbe. (Fordított T betű.) Így az eső vagy a fanedv nem csurog a szemre. (5. kép)  A T vágással a kéreg kialakult "zsebét" óvatosan hajtsuk ki, a szemet helyezzük bele. Ha a kéreg nem hajlik ki könnyen, az azt jelzi, hogy a kéreg aktív, nem "alszik", és a szemzést későbbre kell halasztani. (6. kép)     (Más módszer, ha a szemet nem a kéreg alá helyezzük el, hanem annak pontos vágatába.)  A szemet óvatosan csúsztassuk a vájatba befelé. A kéreg tartsa szorosan a szemet, pajzsával együtt. A szem fölötti farészt a T fölső vágatánál vágjuk le, hogy a szem pontosan illeszkedjen a helyére. (7. kép)  Tekerjük be megfelelő gumi, műanyag, stb. szalaggal a szem alatti és fölötti részt, hogy a kötés védje a sebet az időjárástól, a gombafertőzéstől, és szilárdan tartsa a kiinduló hajtást. (8. kép)     A kötést 2-3 hét elteltével szedjük le, a seb begyógyulása után. Ekkor a szem fölötti alanyhajtást vágjuk le. Ha a szemzést a nyár végén végeztük, valószínű, hogy a szem csak a következő tavasszal fog kihajtani.  Létezik későtavaszi, nyáreleji szemzés is. Kínaiak írták le ezt a módszert, megfelelő körülmények között 80 %-os eredményességet értek el vele. Dehát - saját tapasztalatból is tudjuk, - a körülmények sohase megfelelőek.  Mindegy, a módszer lényege, hogy május 20. és június 30. között szemeznek, szabadföldön. A fő veszélyt az eső jelenti, mert a szemek és az alany összeforrására az esővíz káros.  Ki lehetne próbálnunk, mert nálunk júniusban nem olyan gyakori a monszun, mint Kínában.    Zöldoltás, zöldszemzés (szabadföldi szemzés) A diót zöld állapotban is lehet oltani, szemezni. Az erre használt nemes hajtást nevezzük oltóhajtásnak, vagy szemzőhajtásnak. A hajtáson a levélhónaljakban kifejlett rügyeknek kell lenniük, tehát a zöldoltás (szemzés) június-augusztusban történjen. Mivel ma már tudjuk, hogy a szaporítószövet kifejlődéséhez meleg kell, kézenfekvő, hogy a világ sok helyén arra jöttek rá, előnyös a nyári szemzés. Ribin is ezt ajánlotta 1961-ben.  Zöldoltás a koronába, a nyár közepén, Kínában:   A szabadföldi szaporítást, zöldszemzést hazai viszonyok között Szentiványi Péter kísérletezte ki. Az érdi gyakorlat július vége, augusztus eleje.  Nedev bolgár diószakértő szerint (1969) a szemzés legjobb helye az elsőéves alanyok nevelésére szolgáló parcella. De ahol nem olyan jó az alanyok fejlődése, mint a Nedev-féle bolgárkertészetekben, ott második éves, az első év után átültetett alanyokat szemeznek, általában nyáron. Nedev eredménye 60-80 %-os.  Milyen legyen a szemzésre kerülő alanytelepünk?  Turcanu szerint 80-100 cm sortávolságú, 35-40 cm tőtávolságú, így egy hektáron 30.000 magonc fér el. Bukin szerint a sortávolság 100 cm, a tőtávolság 25 cm legyen (40.000 magonc/ha).  A szemeket - ajánlja ugyancsak Bukin, - olyan fákról a legjobb szedni, amelyek még fiatalok, de már teremnek.  Milyen legyen az oltó- (szemző-) hajtásunk?  A hajtás 8-25 mm, de inkább ezen belül 10-15 mm átmérőjű legyen, és héjának színe legyen a fajtára jellemző. A hajtás 40-60 cm hosszú, jól fejlett, egészséges, egyenes, hengeres legyen, jól fejlett rügyekkel. A héjkéreg és a farész szemmel láthatóan különböző legyen. A kiválasztott hajtásunk legalább 5 db, szaporításra alkalmas (kifejlődött) rüggyel rendelkezzen.  És milyen ne legyen?  Görbe, sérült, metszett. Ne legyen vízhajtás. A rügyek ne üljenek túl mélyen vagy túl sűrűn. Nem jók a még nem termő, egészen fiatal fák rügyei se. Azok a rügyek se, amelyek még növésben lévő hajtásokról származnak. A gyenge kérgű hajtás se jó, mert sérülékeny.  Szóval, legyünk igényesek. Nem kerül pénzbe. Csak az, ha nem vagyunk igényesek.  Az idős, ifjított fák rügyei közbeeső helyet foglalnak el a jók és a rosszak között. Ezért ezeket egyedileg kell értékelni.  A leveleket - legfeljebb 15 mm hosszú levélnyél-csonkokat hagyva - vágjuk le a hajtásról.  A vesszőket legfeljebb 5 napig hűtőben, nedves állapotban károsodás nélkül tárolhatjuk.  Zöldoltás - a francia irodalomban greffe herbacée, vagyis fűnemű állapotban végzett oltás - nyáron, a zöld hajtáson végezhető, a második éves alany friss hajtásán. A részleteket nem ismerem, képekkel tudom illusztrálni.     A drótháló ne zavarjon senkit, nyúlkár ellen van. Ugyanez a zöldoltás - ha hinni lehet, - dugványon:   A dió zöldszemzését a következők szerint végezzük.  Először válasszunk ki a szemzőhajtáson egy megfelelő rügyet, és ejtsünk alatta 4 cm-rel egy ferde vágást, az első kép szerint:   Aztán egy másik ferde vágást a rügy fölött 4 cm-rel, a második kép szerint:   Következik a szemzőhajtás hosszanti kettéhasítása, fölülről lefelé, óvatos lengő kézmozdulatokkal, nehogy egy erős vágással megsértsük hüvelykujjunkat. Amint a harmadik kép mutatja.   Így készen van az alanyra beilleszthető, negyedik kép szerinti szemzőhajtás, amit a jóval vastagabb alany kérgének hosszanti megvágásával és felfeszítésével előidézett résbe helyezünk, és oltóviaszozás, kötözés után az ötödik kép szerinti állapotot látjuk.   Szemzés a Roux-faiskolában:     Eddig tartott a külföldi módszerek ismertetése. Jobbra és balra is külföldi képeket látunk.  Idehaza, az érdi kutatóintézet zöldszemzési gyakorlata a következő.  A dió zöldszemzése ugyanúgy történik, mint más fás növényeké. Célszerű a nyár folyamán minél korábbi időben elvégezni, akkor, amikor az alany már 15-20 cm-es, (Turcanu szerint legalább 25 cm-es), és tövénél legalább 1,5 cm vastag. De lehet fejlettebb alanyt is szemezni. Ahhoz, hogy az alany ilyen fejlettséget érjen el, ajánlatos áprilisban és májusban kétszer-háromszor megöntözni. Az öntözés azért is kell, mert szárazságban a növény nedvkeringése is rosszabb.  A fejlettséget illetően a lényeg az, hogy fás rész legyen a tervezett szemzési helyen. Korábbi szemzésnél a beültetett szemek még a nyár folyamán kihajthatnak, nagyot nőhetnek. Ha a zöldszemzés a nyár végére marad, a szemek alvószemek maradnak, és csak a következő tavasszal fognak kihajtani. De nagyobb veszély, hogy a szövetek forradása leáll, és ha korai fagy van, az alvórügy nem telel át.  A diócsemete az első életévében viseli el legjobban a szemzést. Dr. Szentiványi Péter megfogalmazása szerint a dió fiatalkorában omnipotens növény, vagyis akkor bármit meg lehet vele tenni, elviseli. A tavasszal kelt csemetéket igen gondos, jó ápolásban kell részesíteni, hogy július második felére elérjék a gyökérnyakban megkívánt legalább 1,5 cm-es vastagságot.  A zöldszemzés legjobb idejére irányuló vélemények kissé eltérnek. Magam - egy konkrét év időjárását alapulvéve - augusztus második felét hallottam Szentiványi Péter bácsitól. Moldáviában júniust és július első felét ajánlották. De ott is rájöttek, hogy július végén, augusztus elején jobb az eredmény. Persze, a legcélszerűbb időpont évente eltér, az adott évjárat szerint.  Nem jó, ha a szemzésre esős időben kerül sor. Az esővíz káros a sebfelületekre, gátolja a természetes folyamatokat, a seb beforradását.  Érden speciális késsel végzik a zöldszemzést, aminek két párhuzamos pengéje van, egymástól 30 mm-re.   A munka menete a következő. A szemzőhajtásról a levélnyeleket 10 mm-es csonk meghagyásával levágják, a hajtással párhuzamosan. A hajtást a két penge a levélnyélnél ülő zöldrügy alatt és fölött vágja körül, párhuzamosan. Olyan mélyen, hogy a pengék a fatestig hatoljanak. Farészt ne vágjunk bele.   A kéreggyűrűt az oltóvesszőről a rüggyel átellenesen elvágják, a kéreggyűrűt lefejtik (lepattintják). Ezután ellenőrizni kell, hogy a rügy gyököcskéje nem károsodott-e.  Az alanyt a földtől 15-20 cm magasságban ugyanazzal a szemzőkéssel kell párhuzamosan körbevágni, de nem teljesen, hanem a nemes kéreggyűrű nagyságával megegyezően, félig vagy háromnegyedig. Az alany körbevágott kérgét lefejtjük, a nemes kérget a szemmel a helyére illesztjük. Az oldalsó illesztésnél maradjon 1-2 mm-es hézag a később fejlődő szaporítószövet részére. Alul pontosan kell illeszkednie, fölül maradhat a hézag, ha a kéregrész és az ablak mérete nem teljesen egyforma.   A szemzés gyakorlatilag készen van, csak sebkenőccsel kell a sebet lekenni, és a nemes részt fóliaszalaggal kell szorosan, hézagmentesen, egyedül a szemet kihagyva körültekerni. A levélcsonk vágásfelületét is le kell kötni.  Szentiványi professzor módszerének illusztrációja francia képeken:          Két-három hétig a kötést fenn kell hagyni. Ha jól forrad, és az alany vastagodik is közben, a kötést le kell szedni. Az első átvizsgáláskor csak lazítani, később leszedni.  Szeptember végén a korai hidegek ellen, novembertől pedig a nagyobb fagyok ellen kell az oltás helyét is elérően földet húzni a csemetéhez. A töltés novemberben 20-25 cm magas is lehet. Ilyen fagyvédelmet ajánl Nedev és Sevcsenko is, bár az egészséges rügy, ha nem is hajtott ki, általában bírja a telet.  Szentiványi professzor itt ismertetett szemzési módszerhez hasonló eljárást írnak le erdélyi szerzők (Botár Andor, Veress István, Wágner István) is:   A gyűrűs szemzés erdélyi leírásához csak egy helyesbítés kívánkozik: Nem 2, hanem 3 cm-es kéregrésszel végezzük a szemzést.  Idősebb alanyon is megpróbálkozhatunk a szemzéssel, de Szentiványi professzor szerint a második évtől kezdve az eredményesség sokkal gyengébb lesz, szemben az első éves magonc szemzésével.  A mellékelt képen is idősebb csemete szemzése látható. A szemzésre azért volt szükség, mert a tavalyelőtt kiültetett oltvány nemes része tavaly tavasszal tövig elfagyott, és az alany tört elő. Tavaly alig fejlődött, az idei növekedése volt akkora, hogy szemezhető vastagságot ért el.  A csemeték ápolásánál nem írtam le, de a zöldszemzésben részesített csemeték következő évi ápolása némileg eltér az oltványokétól.  Koratavasszal a csemeték tövétől lebontjuk a töltést. A csemetéket csapra vágjuk, vagyis a szemzés fölött 5-10 cm-es csapot hagyunk meg. A munka elvégzése után újból feltöltjük, annyira, hogy a töltés a nemes szemet 3-5 cm-re takarja. Ezzel a tavasz folyamán még előforduló fagyok ellen védekezünk, egy erősebb fagy is csak az előtörő hajtás csúcsát teheti tönkre, a nemes többi része életben marad.  Ha a munkák során a főrügy leperegne, még van esély a nemes rész tartalékrügyeinek kihajtására, de a fejlődés lényegesen gyengébb lesz.  Minden csemetét, még a lepergett rügyűeket is alaposan vadalni kell, az alany kitörő hajtásait el kell távolítani.  A biztosítócsapokat legkésőbb július 20-ig le kell metszeni, hogy őszre a helyük egészségesen beforrjon. De előbb a fejlődő gyenge hajtást 5-7 cm-es állapotában a csaphoz kell kötni, hogy le ne törjön. 10-15 cm-es nagyságánál is.  Erősebb növekedés esetén karózni kell a csemetéket.  Olyan, szemzéses próbálkozás is létezik, hogy a nagyobb eredési biztonság érdekében egyből két szemet helyeznek fel az alanyra. (Franquette, feketedión, Hans-Sepp Walker munkája 2011-ből. www.walwal.ch)   A következő három képet is Walker úr honlapján láthatjuk eredetiben.  Külföldön zöldszemzéses eljárást szokták alkalmazni abban az esetben is, ha nagy biztonsággal akarnak a diótermésen túl értékes diórönköt is nyerni, az ültetvény kivágásakor. Egy módszer, hogy feketedió alanyokat vetnek magról a végleges helyükre, és amikor a csemete növekedése kb. 3 m-t ér el, 2 m magasságban, vagy annál valamivel feljebb elvégzik a zöldszemzést diótermő fajtájú közönséges dióval. A szem kihajtása után a feketedió hajtást lemetszik.  Ha a diófa koronájának egyes ágait kívánjuk más fajtájúra nevelni, az alábbi kép mintájára 25 éves fa ágán is szemezhetünk. Július 23-i szemzés fényképe szeptember 9-én:   Július végi szemzés eredménye következő tavasszal: megindult a szem. De a képhez hozzá kell tenni, hogy májusban készült, amikor a hajtásnak már nagyobbnak kellene lenni. A magyarázat: A képen induló hajtás a másodlagos rügyből fejlődött, mert a főrügy hajtása nem sokkal korábban elfagyott. Ami a dió fajtáját illeti, Franquette, közönséges dió alanyon, 3 m magasságban szemezve.   Ugyanaz, egy héttel később:   Egy erősebb hajtásnövekedésre példa: Hajtás a nyárvégi szemzésből a következő évben. Látjuk, a szemzést végző francia kollégánk nem vágta le még teljesen az alany megmaradt csonkját, csak a kérgét hántotta le, a többi jó volt a hajtás támaszának.   Arra is van példa, hogy a nyári szemzésből már a nyár végére hajtás indul. Augusztus 11-i szemzés szeptember 10-én:   Hogy ez a hajtás hogyan készült fel a közelgő télre, arról nincsenek hírek.    A vegetatív szaporítás eredményességének növelése Világviszonylatban az a tapasztalat, hogy a dió vegetatív szaporítása nem olyan eljárás, ami teljes mértékben vagy nagy százalékban garantálná a sikert.   Az eredményességet különböző kutatók 5, 15, 25, 45 %-nak találták, a különböző helyeken és eljárásokban. A legsikeresebbnek a kéreg alá (vagy intarzia-) oltást találták, 90 %-kal. Török kutatók sorozatos 80 % fölötti eredményt is elértek.  Mi, botcsinálta diótermesztők nem mehetünk biztosra a diószaporításban. Arra kell felkészülnünk, hogy sok munkánknak kevés eredménye lesz. Mint a következő magán faiskolában, ahol a karózott csemeték jelzik a megeredt oltást. Látjuk, nincs 50 %.   A szaporítás eredményességének növelése a kutatók témája jelenleg is.  Iráni kutatók (Emadian, Koohrokhi és Mashayekhi) az oltott, szemzett diócsemetéket növekedést serkentő hormonokkal kezelték, és ennek az eljárásnak az eredményességét vizsgálták. Indol-3-vajsavat és naftalén-ecetsavat használtak, és megállapították, hogy mindkét anyag statisztikailag kimutatható mértében növelte az eredményességet, elsősorban azáltal, hogy a vegetatív szaporítási eljáráskor okozott sebek begyógyítását, a kalluszképződést segítette elő.  Kínai kutatók (Rong-Ting és Ping-hai) is foglalkoztak azokkal a tényezőkkel, amelyek gátolják az eredményesebb vegetatív szaporítást, de a kérdést még ők sem oldották meg. Az 1990-ben Budapesten tartott első dió-világkonferencián három elméletet vázoltak fel arra, hogy mi okozhatja a sebek nem kielégítő begyógyulását.  1. Vagy a fa nedvében lévő juglon ártalmas a sebre.  2. Vagy sebzéskor a tannin oxidációja és polikondenzációja.  3. Vagy pedig a fenolok alakulnak polifenolokká, és gátolják a fehérjék beépülését.  Lehetséges.  Kertészek állandóan keresik a diószaporítás eredményességét növelő módszereket. Egy 1999-es beszámoló szerint az oltványok meleg, fűtött üvegházban tartása (27-28 C°-on) 60-65%-ra növeli az eredést, és ha az oltási, szemzési helyet külön is melegítették, az 80%-ra emelte az eredési arányt. Erre a célra az úgynevezett "hot callusing cable" szolgál, egy elektromos melegítőszál, aminek hőmérsékletét 25-33 C° között tartják. A melegházat ekkor nem kell annyira fűteni, 10 C° elég. Leírni is sok, Erdogan török szakember egy-egy diófajtánál 100 %-os eredményességet is tapasztalt, de a 80 % általános volt.  Elméleti megfontolások után Hans-Sepp Walker szakértő a kínai tanulmányban is első helyen említett juglonkárosodást okolja a gyenge eredési százalékért, tehát fő célja megakadályozni a hidrojuglon juglonná oxidálódását. Ő kétféle javaslattal állt elő az oxidáció gátlására:  1. A sebzés helyétől távol kell tartani az oxigént és a szerves savakat.  2. Antioxidáns szerekkel kell kezelni az oltás, szemzés megsebzett felületeit.  Az első javaslatát amúgy is széles körben, régóta alkalmazzák a kertészek. Oltóviasszal és műanyagszalaggal zárják el az oltás, szemzés sebfelületét a levegőtől. De Walker úr nem a fertőzések meggátlására, inkább a seb lehűlésének csökkentésére, de leginkább a levegő oxigénjétől tarténő elzárásra javasolja a viaszt és a szalagot.  Antioxidáns szerekkel már mások is próbálkoztak. Például ha az oltóviaszba chinolint kevertek, nemcsak a fertőzés csökkent, hanem antioxidáns hatásánál fogva a juglonképződést is gátolta. A chinolin egy amúgy régóta ismert, mesterségesen előállított kétgyűrűs vegyület, gyógyszerként használatos, valamint növényvédőszerként, mivel herbicid és fungicid tulajdonságú.  Özkan és Gümüs török kutatók még tovább mentek a chinolin használatában, jó példaként hivatkozik rájuk Walker úr. Az elmetszett oltási, szemzési felületeket 1,5 %-os chinolin-oldatba mártották, kétszer is, ezzel gombaölő hatást értek el, és a juglonképződést visszafogták.  Minden esetben az a kívánatos, hogy a nyílt felületeken csökkenjen, vagy szűnjön meg a juglon jelenléte.
	A dió mikroszaporítása In-vitro szaporításnak is mondják, mert nem a természetben, hanem mesterséges körülmények között végzik.  Sejtszaporításról akkor beszélünk, ha a szaporítás kiindulási anyaga a diófa egy sejtje. Szövetszaporításról pedig akkor, ha több összefüggő sejtből, egy vagy több szövetet tartalmazó növényi részből szaporítunk. Egy egész növényt, gyökerestől. A diófa esetében tehát nem oltványok, hanem saját gyökerű nemes fák jönnek létre, vegetatív úton.  A mikroszaporításnak több előnye van a dió esetében, a hagyományos vegetatív szaporítási módokhoz képest.  Egyrészt a csemetenevelés idejének lerövidülése, mert elmarad az alanynevelés kétéves időszaka. Az apró nemes dió két év alatt végleges helyére ültethető méretűre nő két év alatt.  Ezen kívül előnye az is, hogy kevés szaporítóanyagból sok utód hozható létre. Meggyorsítható az új diófajták termesztésbe állítása.  És mentesülünk az alany-problémáktól.  Nem utolsó szempont, hogy génkezelt növények kizárólag sejtszaporítás útján nevelhetők fel. A biotechnológusok tehát nem nélkülözhetik a megbízható sejtszaporítási eljárásokat.  A sejtszaporítási eljárás a növényeknek azon a csodás regeneráló képességén alapul, hogy akár egy sejtből is képesek újból teljes értékű növénnyé felnőni. Ehhez az ember részéről csak nagyon kevés segítség kell, némi hormon és tápanyag.  A sejtszaporítás során az a cél, hogy a testi sejtből először a sejtszaporodás megindításával "általános sejteket" kell létrehozni, - a növényeknél ilyenek a kalluszsejtek, - majd azokat differenciálódásra kell bírni, a hajtásképződést és a gyökérképződést megindítani.  Ha egy sejtből indulunk ki, olyan testi sejtet kell választani, amelynek a sejtfala lazábban kapcsolódik a szomszédos sejtekhez. Ebből a szempontból a levél sejtjei talán jobbak, mint a fásodott sejtek. Egy sejthez úgy jutunk, hogy a sejtfalakat rázatással (talán kevés sejtfal-emésztő anyag hozzáadásával) szétválasztjuk, sejtszuszpenziót készítünk.  Ha a kiindulási anyag kallusz-szövet, még egyszerűbb a helyzetünk, mert a kallusz folyadékokban szétmállik magától is. A dióval kapcsolatban már sok mindent kipróbáltak. Gyökérszövetet is. Legbiztatóbbak a zölddió még folyékony belének sejtjei, azok valóban nem kapcsolódnak egymáshoz, de más esetben pedig a hímvirág virágportok-sejtjei adtak jó eredményt.  Az egyedi sejt vagy differenciált, megfelelő funkciót ellátó szövet sejtje, vagy differenciálatlan sejt (osztódó kambiumsejt, merisztéma-sejt, esetleg proembrió). Az első esetben a sejtet előbb dedifferenciálni kell, 2,4-D, szintetikus auxin hozzáadásával, amire a sejtosztódás megindul, és osztódó kalluszsejtek (intenzíven osztódó differenciálatlan sejtek) jönnek létre.  Azt hiszem, legegyszerűbb a táptalaj kérdése.  A sejtszaporítási eljárás agar táptalajon történik, amelybe a növény számára fontos tápanyagokat kevertünk, és cukrot, ami közvetlen energiaforrás és sejtépítő anyag. A makroelemek (NPK) mellett a növénynek kellenek még mikroelemek és vitaminok, pl. riboflavin. A sejtszaporítás gyakorlata a különböző tápanyagok, de elsősorban a hormonok időben és megfelelő mennyiségben való adagolásától válik sikeressé. Időnként a tenyészetet ki kell venni a táptalajból, és friss táptalajba kell helyezni.  Általában egy meghatározott táptalaj, a Murashige-Skoog (MS) táptalaj használatos, a legkülönbözőbb fás szárú és lágyszárú növények esetében egyaránt. Ez tekinthető sztenderd táptalajnak, ami készen kapható, és a legtöbb növény számára megfelelő arányban tartalmazza a tápanyagokat. Ezért a táptalaj összeállításának feladatát nem kell magunkra vállalnunk, többféle, megbízható összetételű táptalaj készen kapható. És vannak más, sztenderd összetételű táptalajok is. Három ilyen, a dió mikroszaporításában használt táptalaj összetétele:   Ha a sejtszaporodás megindult, a differenciálatlan kalluszból előbb embrió fejlődik, a hajtáskezdemény indul először fejlődésnek, majd utána a gyökérkezdemény.   A kialakuló diónövényke életfázisait követi tehát a táptalaj változtatása is, először az úgynevezett szaporító táptalajra van szükség, majd a gyökereztető táptalajra. És hogy ne legyen annyira egyszerű a mikroszaporítást végzők élete, ha a szaporító táptalajból már ki kell vennünk a növénykét, de fejletlensége miatt még nem alkalmas a gyökereztetésre, akkor egy harmadik, úgynevezett nyújtó táptalajt kell közbeiktatnunk.   Az embrió kialakulását 2,4 diklór-fenoxi-ecetsav segítségével stimulálhatjuk. De a gyökérkezdeményhez ez az anyag már nem hasznos.  Jay-Allemand és csoportja úgy találta, a gyökeresedés fázisában is két fázisra osztható a diónövényke környezeti igénye, beleértve a táptalajt is. A gyökeresedés megkezdéséhez teljes sötétség kell, de hosszabb idejű teljes sötétben a növényke nyilván elpusztulna, ezért a gyökérnövekedés fázisában már újra fényt adtak, de ekkor a korábbi agar-alapú táptalajt, amit esetleg gelrittel szilárdítottak, vermikulitos, gelrites táptalajra cserélték. Nyomukban ezt a módszert mások is kipróbálták, és sok módosítással különböző eredményeket értek el.   Úgy tudom, minden fás növény, így a dió esetében is a mikroszaporításban a gyökérképződés megindítása a kulcskérdés. A hajtásnövekedés megindításához is, de különösen a gyökérképződés megindításához auxinnak nevezett növekedést serkentő növényi hormon jelenléte szükséges, ami természetes körülmények között a dió osztódó szöveteiben, pl. a tenyészőcsúcsban található nagyobb mennyiségben.  Az auxin nem a kémiai neve a hormonnak. Auxinok képződnek a növényi sejtben is, de a kutatások szerint a mikroszaporításhoz nem elégséges mennyiségben. A mikroszaporítás akkor eredményes, a gyökérképződés akkor indul meg, ha kívülről is kap a sejt (szövet) auxint, amit mesterségesen állítanak elő. Az utóbbi évek kutatásai annak megállapítására irányultak, hogy in vitro körülmények között hogyan alakul a diókezdemény auxin-szintje természetesen, illetve mikor mennyi pótlólagos auxin szükséges.  Auxinok: indol-3-vajsav (IBA) a legelterjedtebben használt auxin. És az indol-3-ecetsav (IAA), ami a triptofán nevű aminosav dezaminálásával és dekarboxilálásával állítható elő. Mindkét auxin igen gyorsan beépül a növényi sejtbe, az adagolás után 24 órával már kielégítő mennyiségben tartalmazza a sejt. Továbbá indol-3-acetilaszpartik sav (IAAsp) és benzil-aminopurin (BAP).  Az auxinokkal azonos hatásúként tárgyalják idevágó publikációk a citokininnek nevezett, hormonhatású anyagokat, úgymint a benzil-adenint (BA) és a benzil-adenin-ribozidot (BAR) is.  Egyéb anyagok, mint fenolok, naftalénecetsav (NAA), poliaminok (putreszcin, spermidin, spermin), tiamin, mezo-inozit, kinetin, zeatin, l-glutamin is szerepet kaptak a mikroszaporításokkal kapcsolatos kísérletekben.  Az embriót már említettem, a hajtástenyészethez - publikációk szerint, különböző növényeknél - tiamin és mezo-inozit jelenléte fontos.  A gyökeresítéshez pedig naftil-ecetsav, indol-vajsav.  Az általam olvasott kísérleti eredmények arra is rámutattak, hogy a kritikus fázishoz, a gyökeresedéshez több cukor (szacharóz) kell, viszont az ammónium-nitrát, vagyis a makroelemként adagolt nitrogén-műtrágya gátolja a gyökeresedést. Jó hatású volt viszont az aktív szén jelenléte.  A tápanyagok rendszerint két hétre elegendők a fejlődő növényke számára, akkor új táptalajba kell helyezni.  A hőmérsékletről és a fényről nagy általánosságban az mondható el, hogy 26-30 C° szükséges, (írnak 20-25 és 18-30 C°ot is), és napi 16 órán át erős fény (3000 lux, 8000 lux). A fény színe is fontos, a hajtáskezdemény fejlődését a kék fény segíti, a gyökérképződést a vörös fény, vagy a sötétség.  A páratartalomnak igen magasnak, gyakorlatilag 100 %-nak kell lenni. Ezt is és a sterilitást is biztosítja, ha nevelőedényünk - akár egy kisméretű, 7-8 cm-es lekvárosüveg is jó, 40 ml táptalajjal, - légmentesen záródik. Elvileg szén-dioxid is kell a kis növényeknek.  A sejtszaporítással szemben kutatók is szívesebben foglalkoznak a szövetszaporítással. A kész szövettel időt lehet megtakarítani, és sokkal jobb az eredményesség. A szaporítani kívánt növényi rész egy szövet néhány sejtjétől kezdve 35-40 mm-es növénydarabokig terjedhet. Minél nagyobb a kiindulási anyag, a hajtás-regeneráció általában annál jobb.  Legjobb eredménnyel az osztódó szövet, például a hajtáscsúcs kecsegtet. Ezt nevezik merisztéma-tenyészetnek. Rügyből is előállítható.  A kiindulási, szaporítandó anyag megválasztásának másik szempontja a diófa kora. Tapasztalat, hogy idős diófákból kevésbé eredményesen lehet szaporítandó sejtet, szövetet nyerni, a mortalitás sokkal nagyobb. Az idősebb diófák szöveteiben megnövekedett mennyiségben meglévő polifenolok, különösen a hidrojuglon-glükozid, gátolják a növekedést. Ezért idősebb fák vesszőiből, rügyeiből először - oltással, szemzéssel - fiatal dióoltványt hoznak létre, majd azt használják mikroszaporításra. Ezt a fiatalítást szaknyelven rejuvenalizálásnak hívják.  Egy szövetdarabból 2-3 hónap alatt nevelhető apró növényke, ami akár már tőzeges perlit talajon is tovább nevelhető. A mikroszaporítási eljárás végén a páratartalmat 100 %-ról fokozatosan 30-40 %-ra kell csökkeneteni, hogy a szaporított növénykék edződjenek. Levegőhöz kell juttatni a növénykéket, és a hőmérsékletet lassan, fokozatosan 22-24 C°-ra kell csökkenteni.  Egy lap a mikroszaporítás elméletéből:   És egy népszerűsítő kiadványból:   Eddig tartott az elmélet, most már az a kérdés, hogy ebből mit alkalmazhatunk a dió szaporításában.  A dió esetében a mikroszaporítást már kb. 1990. óta alkalmazzák, van már tapasztalat róla.    Egy kísérletben Dumanoglu professzornő a dió éretlen termésének még folyékony dióbelét választotta kiindulási alapul. A dióbél (cotyledon) sejtjei is testi sejteknek minősülnek, mert nem a dióbél csúcsán elhelyezkedő dió-embrió a kiindulási alap. Mindenesetre úgy találta, hogy legsikeresebben a megtermékenyült nővirágokból fejlődő termés folyékony dióbelének sejtjei használhatók fel, a nővirág termékenyülése utáni 8.-12. hetek között. Rosszabb volt az eredmény a nem termékenyült nővirágokból apomiktikusan fejlődött termések sejtjeinek felhasználásakor.  Két kép Dumanoglu professzornőtől:     A sejtszaporítás eredményessége változó, Dumanoglu említett kísérletében legfeljebb 10 %-os eredményességet ért el. Későbbi kísérleteiben a mikroszaporítás sikerét növelő tényezőket kereste.  Köztudott, hogy a dió csírázásához, az embrionális diócsíra megindulásához előzetesen a szövetek kiszárított állapota szükséges, és megfelelő hidegmennyiség. Dumanoglu kísérletei tisztázták, hogy nemcsak a csírázáshoz, hanem a szomatikus, testi sejtek aktiválódásához, szaporodásuk megindulásához ugyanezek a tényezők szükségesek.  A száraz állapotot nemcsak légszárazsággal lehet elérni, hanem tömény sóoldattal is, ami kiszívja a vízt a szövetekből. Konyhasón kívül különböző magnézium- és cinkvegyületeket is megvizsgált.  Ami a hideget illeti, 2-4 C°-on néhány nap is eredményt hozott.  Már 45 %-os eredményességet is elért.  A. Dandekar és kutatócsoportja ugyancsak a még folyékony dióbél testi sejtjeiből indult ki, alanynak való állományok kiválasztása céljából. Azt emelik ki, hogy ezek a sejtek általános sejtek, jobbak, mint pl. a levél differenciált sejtjei. Módszerük leírása hosszú és nehéz, benne újdonságot az képvisel, hogy már a sejttenyésztés során fejlődő diónövénykét, még a petri-csészében fertőzik talajlakó baktériumokkal (Agrobaktérium), amelyekkel szemben ellenálló alanyt kívánnak nevelni. Amelyik növényke túléli, az rezisztens, nem a csemetekertbe kiültetett állományból kell válogatni. Olcsóbb, megbízhatóbb, gyorsabb, mint ha hagyományosan keresnének baktériumellenálló alanyt.  Chilei kutatók - Avilés és társai Concepciónban - 2009-ben diólevél-darabokból indultak ki, és céljuk általános sejtek, kalluszsejtek létrehozása volt. De azzal szemben, amit fentebb írtam, nem bontották és rázatták szét a levélsejteket, hanem táptalajba helyezve, hormonokkal a levélszövetet bírták sejtosztódásra. A levéldarabka szélén kezdtek a sejtek osztódni.   A látott négy, osztódó levéldarab négyféle táptalajon lett kinevelve, a táptalajok összehasonlítása is célja volt a kísérletnek. Sorra: MS (Murashigue-Skoog), DKV (Driver-Kuniyuki-Walnut), BTM (Broadleaves Tree Medium), WPM (Woody plant Medium). Az eredményt látjuk. Megjegyzendő: Az apró fehér vonalak 0,25 cm-esek.  A fő eredmény szemmel látható: Tömegesen nyerhetők mikroszaporításra alkalmas általános sejtek, igen kevés kiindulási anyagból.  Szövetszaporításra belga és luxemburgi kutatók leírtak a dió mikroszaporításával kapcsolatban egy eljárást, ami sikeres gyökérképződéssel kecsegtet. Ennek lényege, hogy a gyökereztetendő anyagot agar táptalajon 7 napig sötétben tartják, és indol-3-vajsavval (IBA) kezelik. Majd ennek a koncentrációját csökkentik, és indol-acetilaszpartik-savat is adnak hozzá, valamint poliaminokat, mintegy 60 órán át, majd ezek koncentrációját is csökkentik, több napon át. És amikor a gyökérképződés megindul, ezeket az anyagokat eltávolítják.  Vagyis a mikroszaporítás során a növekedési hormon változó mennyiségére van szüksége a növénynek. A sejtosztódás és differenciálódás szakaszában a növény számára csak minimális mennyiségű auxin kell, a gyökérkezdemény megindulásához és a gyökérnövekedéshez több. A poliaminok szükségessége, jelenléte még nem kellően tisztázott. Az viszont biztos, hogy a dió gyökérképződéséhez pótlólagos auxin kell.  Vagy más segítség. Caboni és munkatársa Rómában Agrobacterium rhizogenes talajlakó baktérium hozzáadásával sikeresen növelték a dió szövettenyészet gyökérképződését. (Ez a baktérium nem azonos az említett Dandekar-kísérlet agrobaktériumával.)  A szövetszaporítás eredményesebb, mint a sejtszaporítás. A dió, de más fás növények esetében is megfigyelték, hogy gyökérszövetből eredményesebben lehet új növényt nevelni, mint például levélszövetből. Ehhez természetesen a nemes dió saját gyökere szükséges. A gyökérszövetből való in vitro nevelés jóval eredményesebbnek bizonyult, mint a gyökérdugványok hagyományos nevelése.   A gyökérszövet mellett eredményesen nevelhetünk diófát a hajtáscsúcsból is. Az aktívan szaporodó, növekvő hajtáscsúcs gyakorlatilag sterilnek, baktérium- és vírusmentesnek tekinthető.  Egy ausztrál diótermesztési kutató azt ajánlja, hogy szövetszaporítással állítsunk elő dióoltványokat. Módszere a következő:  Hagyományos módon szemezzük be az alanyt nyári zöldszemzés módszerével. Rövid idő múlva, mihelyt a rügy az alany szövetével összeforrott, és éppen megindul növekedni, metsszük ki a beszemzett vessző kis darabját. Mikroszkóp alatt szeleteljük fel a szemet és a hozzáforrott hajtásrészt vékony szeletekre. Így sok olyan 'diószövetet' kapunk, ami az alanyból és a nemesből is tartalmaz részeket. A szeleteket helyezzük agar táptalajra, lássuk el tápanyagokkal, hormonnal.  Eredményesnek mondja ezt a módszert, rövid idő alatt sok oltványt nevelhetünk. Az oltványnak akkor van értelme, ha az alanynak a nemeshez képest előnyös tulajdonságai vannak a leendő termőhelyen. Ilyen lehet például, ha a nemes érzékeny a termőhelyen előforduló gombás fertőzésekre. Vagy egyébre.  Nematódákra, valamint a diógyökeret támadó gombákra a nemes diófajta érzékenyebb lehet, mint a kipróbált - vagy akár a vegyes - dióalany.  És ellenkezőleg, az alany-dióknak, például a feketediónak külön előnyük a nemes diófajtákkal szemben, hogy hiperérzékenyek a dió gyűrűsfoltosság vírusára. Vírusfertőzés esetén tehát a fertőzött csemete már a faiskolában kiemelhető, elpusztítható, nem kell kiültetés után több évvel a teremni kezdő diófát kivágni.  Nem elhanyagolható erénye a szövetszaporított dióoltványoknak, hogy az alany egyenletes. Amit annyira hiányolunk a hagyományos, magról kelt dióalanyok esetében. Tehát a legjobb dióalany-egyedeket klónozhatjuk.  De ha nem akarunk dióoltványt nevelni, akkor is a nyári zöld rügy felszeletelését és szövetszaporítását ajánlja. Előnyként említi, hogy az így szaporított diócsemeték kiemelkedő életképességet, növekedést mutatnak.  Egy svájci szövettenyésztési próbálkozást mutat a következő kép. A kiindulási anyag diófavessző, és annak rügyeit hajtatják mesterséges körülmények között, üvegek alatt, mint mondják, inkubátorban, ahol a hőmérséklet és a páratartalom biztosítható.   Daniel Lineberger texasi kutató arra biztatja a fás növények mikroszaporítása iránt érdeklődőket, hogy nyugodtan vágjanak bele a saját kísérleteikbe.  Induláshoz nem sok minden kell: egy autokláv vagy más sterilizátor, pontos mérleg a vegyszerek mérésére, vegyszer- és üvegáru készlet, táptalaj.  Mielőtt a Lineberger-ajánlást folytatnánk, álljunk itt meg egy pillanatra. Miért kell a sterilizálás, és hogyan sterilizáljunk? Az természetes, hogy az eszközöket fertőtlenítjük, mintha műtétre készülnénk, a vegyszerek pedig eredeti csomagolásukban sterilnek tekinthetők. De mi van a diósejttel vagy -szövettel, ami fertőzött lehet, és ha hőkeszelnénk, elpusztulna? Természetesen, nem fertőtleníthető, de bő, folyó vizes mosással, amit megismételhetünk, a fertőzöttség csökkenthető. Ez a mosás más célt is szolgál. A dió szöveteiben nagy mennyiségben találhatók fenolok, amik a csírázást, a növekedést gátolják. A mosás ezek mennyiségét csökkenti. Most visszatérhetünk a Lineberger-ajánláshoz.  Lineberger szerint a mikroszaporítás gyakorlatában a szűk keresztmetszet a gyakorlott szakember. Ha a gyakorlottság megvan, a többi tényező már nem jelent komoly nehézséget. Gyakorlottságot pedig csak gyakorlással lehet szerezni. Faiskolások számára ez a jövő útja.  És diótermesztők számára is, akik nem akarnak sokmillió forintot fizetni csak a szaporítóanyagért.   Szerintem is foglalkoznunk kell a dió mikroszaporításával, legalábbis próbálkoznunk. Az említett négy dió-mikroszaporítási ismertető egyike se részletezi a pontos eljárást, ami dió esetében sikerre vezetett. Valószínű, hogy négy különböző módszer.  Ha próbálkozunk, lehet, hogy egy ötödiket, jobbat találunk.  A táptalaj összeállításának nehézségétől nem kell visszariadnunk, azt készen megvehetjük. Vegyszereket kell beszereznünk, de nem sokat. Az auxinként használatos anyagokból a hajtáskezdemény-nevelés során 0,1 mg/l koncentrációtól indulva legfeljebb 1,0 mg/l koncentrációig növelhetjük az adagot. Vagyis kezdetben alig kell vegyszer, amíg egy adott dióegyed sejtjei vagy szövetdarabjai esetében eredményt nem érünk el. Lépcsőzetesen változtatott adagokkal kísérletezhetünk. A gyökereztetéshez nagyobb adag, kb. 1,0 mg/l a kiindulási érték.  A mikroszaporításhoz használatos kémiai anyagok, például a növényi hormonok ma már kereskedelmi forgalomban kaphatók, és nem is megfizethetetlenek. Az IBA-ból például 5 g-ot már 40 euróért adnak, az IAA viszont jóval drágább, 100 mg 270 euróba kerül.  Ha kiindulási anyagunk hajtáscsúcs vagy más szaporító szövet, mikroszkópot se kell vennünk. Az üvegáru pedig ingyen van, a vissza nem váltható lekváros üvegekből. Autoklávnak egy kuktafazék is jó.  Szaporító berendezést viszont barkácsolnunk kell. Egy akkora kamrát, ami megfelel igényeinknek. Amiben tökéletes megvilágítást és egy hőszabályozóval ellátott fűtőszállal állandó meleget tarthatunk.  Azt már én teszem hozzá, hogy a mikroszaporításhoz természetesen laboratóriumi helyiségként használható mellékhelyiség és a felneveléshez egy apró üvegház is kell.  Mikroszaporítás útján bármilyen, nekünk tetsző diófáról szaporítóanyagot nyerhetünk, legyen az vörösbelű vagy fürtös vagy Szent János-dió.  Jó kísérletezést, jó diónemesítést!  Már így is le vagyunk maradva, mert az első, mikroszaporított diófák kísérleti ültetvényekben már közel húszévesek. Spanyolországban már - a világon elsőként - üzemszerűen folyik a dió mikroszaporítása. López spanyol szakember 2001-ben már 140 hektáron, 20000(!) mikroszaporított diófát ültetett. Öt kaliforniai fajtával dolgozott, a csemeték 10 cm-es méretet elérve kerültek kiültetésre, öntözött körülmények közé. A kiültetett csemeték mindegyike elérte az első évben a 140 cm-es magasságot. A második évben az öt fajta növekedése eltérő volt, de a fajta átlagnövekedését mind az öt fajta meghaladta.  A mikroszaporítással mások is, sok helyen próbálkoznak. Az eredmények nagyon vegyesek. Vannak egybehangzó, de eltérő publikációk is.  Érden a kiindulási anyag az egyébként is szaporításra használt anyafák vegetatív anyaga. Táptalajnak az említett MS mellett a DKW (Driver-Kuniyuki) táptalaj agarral szilárdított változatát találták eredményesnek.  A diókutatóknak - úgy látszik - az a fő problémája, hogy a dió mikroszaporítás megbízható módszerét nem egy kutató, hanem egy gyakorló szakember dolgozta ki. Aki azután nem publikálta, üzleti titokként kezelte, és húsz éve profitál belőle.  Most, 2013 tavaszán kaptam meg Lukas van Zyl összefoglaló tanulmányát, amiben megerősíti, hogy a spanyol mikroszaporításnak világraszóló hatása van. A Délafrikai Köztársaságban kiültetésre kerülő dióoltványok gyakorlatilag mind importált, szabadgyökerű spanyol mikroszaporított csemeték. Egy hibája van ezeknek a diócsemetéknek, az, hogy amikor Délafrikába érkeznek, még csak 5 mm vékonyak, fejletlenek, kiültetésre nem alkalmasak. De ez nem baj, egy évet úgyis karanténban kell nevelkedniük, az esetleges zárlati betegségek, kártevők kiszűrése céljából.  Jelenleg úgy látszik, a dió annyiban is speciális növény, hogy nem fog sikerülni egy minden fajtára, eltérő körülményekre alkalmazható mikroszaporítási módszert kidolgozni, de egyes konkrét körülményekre, konkrét diófajtákra igen, és ha általában nem is, de konkrétan, egyes esetekben megteremthető lesz a termőhelyhez és művelésmódhoz igazodó, egységes alanyú ültetvények létrehozása.  Egy francia diófaiskolásnak is sikerült a dióalanyok üzemi méretű mikroszaporítása.  A mikroszaporított anyag kiültetése a mesterséges kultúrából további hajtatóházi nevelésre:     Már évközben is látszik a jó gyökérfejlődés, és egyéves korában a mikroszaporított alany gyökérzete sokkal fejlettebb, mint a hagyományosan nevelté.     Végül a mikroszaporított alanyú diócsemete oltás után, egyéves további neveléssel:   Ma még be sem látjuk, mennyi lehetőség van a dió mikroszaporításában.  Például irániaknak (vahdati, Rezaee és egy harmadik társuknak, a neve most nem jut eszembe) sikerült gyenge növekedési erélyű diót mikroszaporítaniuk. Talán egy újfajta, intenzív művelési mód kiindulópontja lehet. A két képet együtt tették közzé, alul a gyökeres mikro-diófa, felül pedig a tovább nevelt, de szabadba még ki sem ültetett változata, amely már csemete-korában is virágzik.   Kéretik Iránt nem lenézni, jóval előttünk járnak.  Kaliforniai tapasztalat, hogy a mikroszaporított diócsemete - ellenőrzött kísérletek szerint - a saját gyökerén gyorsabban növekszik, hamarabb nagyobb termésre képes, mint az azonos korú oltvány. Ez az előnye. A hátránya pedig az, hogy gyökérgombákra és fonálféregre érzékenyebb, tehát a konkrét kísérlet konkrét 10 éve alatt a mikroszaporított állományban több károsodás, pusztulás következett be, és végeredményben a mikroszaporított állomány nem termett több diót, mint a kontrollként ültetett oltványok.  Persze, ez az eredmény egy adott kísérlet eredménye, egy diófajtánál (Chandler), egy adott alannyal összehasonlítva (paradox dió), egy adott fertőzöttségű termőhelyen. Más körülmények között más eredményt kapnánk.    A legújabb szaporítási mód Koreaiak (H. Suk-In, L. Moon-Ho, J. Yong-Seok) dolgozták ki, annak érdekében, hogy a diószaporítás eredményesebb legyen. Epicotyls technique-nek nevezték el. Lényege, hogy rögtön az alany csírázása, kelése után oltanak, hasonlóan, mint nálunk idehaza újabban a dinnyepalántát. Amikor az alany 5-10 napos, olyan oltócsappal oltják be, ami 1-2 rügyet tartalmaz, és 3-6 cm hosszú.  Az alany-növénykét mintegy fele magasságban vágják el, a vágatnál egy hasítékot ejtenek függőlegesen, és beleillesztik az oltócsapot. Végül műanyag szorítókapoccsal rögzítik.       Oltás után minden oltványra polivinil borítót helyeznek, hogy megvédjék az oltványt a kiszáradástól. 25-27 C°-on tartják, 80-85 %-os páratartalmon.     Az oltócsapon lévő nemes rügy 10 nap elteltével megreped. Amikor a rügyből előtörő hajtás 3-5 cm-es, a borítást leszedik. Amikor pedig az új hajtás erőteljes növekedésnek indul, a hőmérséklet csökkenthető, és intenzív gondozás mellett az oltvány természetes körülményekhez szoktatható. Persze, ekkor már az üvegházon kívül is elég melegnek kell lenni. Kiültethető.   65-87 %-osak az eredések. A februári oltás eredményesebb, mint a márciusi, áprilisi. De azt, hogy hogyan lehet ilyen korán csíráztatni a diót, nem közölték.  Ezt az oltási módszert, a csírázás utáni oltást Magyarországon nem alkalmazzák. De a kínaiak már átvették, és oktatják is. Egy kínai tankönyv ábrája:   Mindezt komolynak mondható, tudományosnak mondható anyagokban olvastam a kelés utáni oltásról. Jó, jó, szép, szép, de hogy működik ez a gyakorlatban?  Remekül! Nagyüzemileg. Egy gyakorlati fénykép Koreából:   Figyeljük meg, - a fölsőbb képeken is látszott, - gyakori, hogy csúcsrügyes oltócsapot is használnak. Virágzik, nem virágzik, nem érdekes, de a csúcsrügyből fejlődik a legerősebb hajtás.  És a szaporítóházak részlete, ahol a csemetéket továbbnevelik:
	A diócsemete előkészítése ültetésre Láttuk, a diócsemete nevelése sok munkával jár és időigényes. Számítsunk arra, hogy az alanyt is, az oltványt is két évig kell nevelnünk, tehát négy év munkája van az ültetésre kerülő diócsemetében.  Ekkor a csemetét suhángnak vagy koronás oltványnak nevezzük. A suhángon nincsenek elágazások, a koronás oltványon vannak. Árban nem szokott különbség lenni köztük, és gyakorlati tapasztalatok alapján számomra szimpatikusabb a suháng, mert kiültetés után úgy tudom metszeni, ahogy akarom, nem kell tekintettel lennem kialakuló vázágaira, alacsony szétágazására. Egy előadásában Szentiványi professzor is a suháng mellett foglalt állást, a csemetekori koronát hátránynak minősítve.  Hivatalos előírás szerint a 100 cm-nél hosszabb suháng számít elsőosztályúnak.  Kétéves oltványok egy faiskolában:   A diócsemete magassága nem döntő tényező. Jó, ha jól fejlett, de fontosabb, hogy a gyökérzete legyen minél dúsabb, vékonyabb gyökerekkel is jól ellátott. A gyökérnyak átmérőjére vonatkozóan a hazai előírás 6-9 mm, de ez elég kevés, a gyakorlatban ennél egészségesebb csemeték kerülnek forgalomba.   A következő képen egy szlovéniai faiskolai lerakat eladatlan, kimaradt diócsemetéi látszanak. Ezek a lerakatban még egy évet erősödnek, eladás előtt. Megjegyzem, a hazai kínálat minősége lényegesen jobb.   A faiskolából október 10-e előtt ne kezdjük meg a kitermelést, hogy a törzs, a hajtások minél jobban beérjenek. Ez idő előtt kitermelt csemetét ne is vásároljunk! Viszont ez után ha lehet, a kitermelt, vásárolt csemetét azonnal ültessük el.  A faiskolák általában nem csak dióval foglalkoznak. Ha az őszi munka bármilyen, akár időjárási ok miatt késik, rendszerint a diócsemete felszedése marad utoljára. Vagyis novemberre.   A kitermelt diócsemetét ötösével szokták kötegelni, a másodosztályúakat tizesével. A jól fejlett diócsemetéből 5 db együtt már elég nehéz, főleg, ha egész nap azt kell emelgetni.     Diócsemete kiemelő lánctalpas célgép kicsiben (Svájc) és nagyban (Kalifornia) munkája:         A faiskolából kitermelt csemetéket akár faiskolai lerakatban, akár a leendő gazdájánál kerül tárolásra, azonnal vermelni kell, vagy hűtőtárolóba helyezni, akkor is, ha hamarosan ültetésre kerül. Hűtőtárolóban 0-+2 C° közötti hőmérsékleten és 95 %-os relatív páratartalmon kell tartani, a vermelés pedig akkor megfelelő, ha a vermelő közeg (föld, homok, perlit, stb.) rögmentes és állandóan nyirkos, és a gyökérzetet hézagmentesen fedi. A gyökérzet vízben legfeljebb 1-2 napig állhat károsodás nélkül, a vermelő vízzel való elöntését - akár a tavaszi hóolvadás idején is - meg kell akadályozni. A gyökérzetet a vermelő anyag teljesen fedje be, és ha a kiültetés nem történik meg ősszel, a kemény fagyok beállta előtt a vermelő anyagot annyira meg kell vastagítani, hogy a gyökérzetet ne érje -10 C°-nál erősebb hideg. Az a helyes, ha a vermelőben a csemetéket - akár kötegelve - kissé megdöntve helyezzük, és a törzs alsó részét is befedjük.  A helytelenül tárolt csemete sokszor károsodik, kiültetésre alkalmatlanná válik.  Ha megfagy, a rügyek és a rügyalapi rész megbarnulnak, elhalnak. A tünetek a gyökereken és a vesszők vékonyabb részein összefüggő felületen jelentkezhetnek, a törzsön és a vesszők vastagabb részein gyakran csak foltokban.  Ha kiszárad, a kéreg megráncosodik. A belső szövetek száraz tapintásúak. A vízhiány következtében a csemete életfolyamatai állnak le.  A fagy és a kiszáradás egyaránt járulékos betegségekkel járhat. Az elhalt részeken szaprofita gombák telepedhetnek meg, amelyek tovább károsítják a csemetét. Jelenlétükre a penészbevonatból következtethetünk.  A munka eredménye, egy első éves, kiültetett diócsemete:     Konténeres oltványok Tisztelt Kollégám, a faiskolások, köztük kiemelten a diófaiskolások a világ legtalálékonyabb emberei, ha arról van szó, hogy a fiatal facsemetének minden jót megadjanak, amire annak szüksége van. Például arra, hogy a gyökere állandóan földben legyen. Ezért találták fel a konténeres csemetenevelést. J. Monier francia faiskolás nem volt elégedett a korabeli nevelő-edényekkel, ezért - mellesleg az építőipar nagy örömére - feltalálta a vasbetont, és abból készített konténereket.  A diócsemete-nevelésben konténernek nem a köznapi értelemben használatos konténereket nevezik, hanem - a diósok műveltségi szintjére tekintettel - visszanyúlnak a szó eredeti, latin gyökereihez, és minden olyan edényt konténernek neveznek, amiben a diócsemete gyökere földdel együtt elfér.   A konténer lehet szilárd, de lehet egy darab fóliából hajlított, ragasztott edény is, legalább 8 literes, leginkább fekete fóliából, hogy gyűjtse a meleget. De jó a kép szerinti textilszatyor is.   Konténeres neveléssel egyrészt egy átültetés maradhat el, annak minden kézi munkájával, a másik nagy előnye, hogy az ültetési szezon nem korlátozódik az év vegetációs időn kívüli részének fagymentes idejére, hanem a vegetációs időben is ültethető a diócsemete. Ez utóbbi előny a nagyobb. A természettől távol élő városi ember, aki ugyanakkor mégis szeretne magának a hétvégi telkén egy diófát, hideg novemberi vagy márciusi időben nem szánja rá magát, hogy diócsemetét vásároljon, ültessen. Májusban jut eszébe, és milyen jó, hogy konténeres diócsemete kapható, ültethető akkor.   Tehát főleg a fogyasztói kereslet indukálja a diócsemete konténeres nevelését.  Foglaljuk hát össze, mik a konténer előnyei a szabad gyökérrel szemben, vevői, felhasználói szemszögből.  Először is, csökkenthető, akár teljesen elkerülhető a csemeték átültetéskori megrázkódtatása (vagy aki idegen szóval jobban szereti, a stressz, a sokk).  Konténerben eleve jobbak a gyökérfejlődés feltételei. Jobban adagolhatók tápanyagok, víz, jobb a gyökerek szellőzöttsége, és melegebb a talaj, mint szabadföldön. A gyökerek nagyon fontosak acélból, hogy a kiültetés pillanatától kezdve kellő mennyiségű vízzel és tápanyaggal láthassák el a csemete zöld részeit. Ha a konténer anyaga lebomlik a földben, ültetéskor egyáltalán nem károsodnak a gyökerek, mert a csemetét ki se kell emelni az edényből. Nem kell a hűvös őszi vagy tavaszi időben ültetni, amikor a gyökereket inkább fertőzik a talajlakó gombák, hanem ültethetünk melegebb, szárazabb talajba is. Másodszor, az ültetés ideje teljesen a gazdától függ.  Tavasszal, nyáron, ősszel, bármikor. Sok csemetét ültethetünk egyszerre, a később ültetésre kerülőknek se szárad ki a gyökere. Vásárláskor a vevő egyenesen a helyszínre viheti a csemetéket, nem kell vermelni, vagy hűtőben tárolni. Ha konténeres alanyt vásárolunk, akár saját diófajtát is olthatunk rá. Harmadik előnye a konténeres csemetéknek, hogy a csemete nem növi túl az ültetéshez ideális méretet.  A konténerekben dúsan fejlődnek hajszálgyökerek, szemben a szabad gyökerű csemetével, amely sok esetben a főgyökér növelésére fordítja energiáit. A konténer visszafogja a gyökérfejlődést, tehát a hajtásfejlődés se lesz túl nagy. Gyomirtási szempontból is előnyösebb a konténer.  A konténer földjébe kevert szervesanyag megköti a rápermetezett gyomirtószert, az nem szivárog a mélybe, a gyökerekhez. A gyomirtószer a konténerek közé, a műveletlen talajra is permetezhető, nem kell a diócsemetéket közvetlenül permetezni. A felsorolt előnyök egy külföldi diótermesztési szakújság - ugye, hihetetlen, de ilyen is van, - olvasói leveleiből lettek összeválogatva. De vannak a konténernek hátrányai is, ugyanazon olvasók szerint.  A vevőnek legtöbbször kisteherautóval kell menni diócsemetét venni. Mi van, ha nincs neki? Konténeres diócsemete nem rendelhető csomagküldés formájában. És a lgfontosabb: Konténerben a diócsemete gyökere gyakran körkörösen nő. Ami nagyon rossz. Tisztelt dióbirtokos Kollégám, tudomásul kell vennünk, hogy akárhányszáz, akárhányezer diócsemetét ültetünk is, kisebbségben vagyunk az egy-egy diócsemetét vásárlókkal szemben. Ezért terjed a konténeres csemete. Nekünk sokkal többe kerül a konténeres csemeték szállítása, és hátrány az is, ha nem látjuk a csemeték gyökerét, egészségesek-e. Nekünk tehát a szabadgyökerű csemete jobb.     Most egy kicsit a konténeres nevelés gyakorlati részéről. A módszer nem új, Szentiványi Péter munkásságának kezdeteitől, a korai 1950-es évektől már alkalmazta.  A konténer anyagának kiválasztásában tág tere van a fantáziának. Ne ragadjunk le a legáltalánosabb műanyagcserepes vagy műanyagfóliás megoldásnál. Házilag újságpapírt is használhatunk, ami köré vékony dróthálót kötünk. Mindkét anyag elbomlik a talajban, de arra ügyeljünk, hogy a drótháló könnyen rozsdásodó legyen. A dróthálón addig is átférnek a gyökerek. Több szempontból előnyösebb, ha úgy ültethető a csemete, hogy a konténerből nem kell kiszedni (gyökérsérülés, száradás, stb.).  A konténeres nevelés nagyon jó a kézben oltott oltványokhoz.  A télvégi kézben oltás, majd izzasztás után hűvös helyen tárolt oltványokat minél előbb konténerekbe helyes ültetni, és olyan helyre, pl. fűtött fólia alá elhelyezni, ahol nem fogja fagy érni. Az ültetőközeg többféle lehet, végső esetben jó minőségű föld is megfelel.  A konténeres oltványok nevelhetők egész éven át fólia alatt, de fólia alatt mindig párásabb a levegő, ezért a csemetéket veszélyeztető sokféle gombabetegség ellen sűrűn kell permetezni. Ha az időjárás miatt nem kell a fóliát lezárni, a szellőztetés is állandó legyen.  Egyébként gyomtalanítani is gyakran kell, műtrágyázni is, és öntözni, bő vízzel. Tősarjazni és kötözni ugyanúgy kell, mint a szabadföldön nevelt csemetét. Amikor a hajtások 20 cm-esek, válasszuk ki azt az egyet, amit meghagyunk, ami a törzs lesz. Az oltócsap csonkját vágjuk le, helyét kenjük be sebkezelővel.  A nyár második felében már ne műtrágyázzunk, hogy őszre a hajtásunk jól beérjen. Augusztusban már akár ki is ültethetjük végleges helyükre, ez azzal az előnnyel jár, hogy előbb gyökeresedik be, mint a novemberben ültetett szabadgyökerű csemete, így a következő évi fejlődése jobb lesz. Nem beszélve a következő tavaszi ültetésűekről.   Ha konténeres oltványt ültetünk ki, arra mindig ügyeljünk, hogy a gyökereken lévő föld egyben maradjon, a gyökerek ültetéskor ne sérüljenek. Az ültetőgödör mélyebb legyen, mint a konténer nagysága, hogy a végleges helyre ültetett csemete ne kerüljön magasabbra, mint volt. A kiszáradás veszélye miatt. Ugyanezért ültetés után helyes a csemeték tövére földet húzni, vagy mulcsozni.  Az ültetés utáni azonnali, bő vizes öntözéssel elősegíthetjük a hajszálgyökerek tapadását a talajszemcsékhez.  Persze, karózni is kell a kiültetett csemetéket.
	Dió-faiskolák itthon és külföldön A hazai diófaiskolák az állandó változás állapotában vannak. Mindig mennek tönkre és mindig alakulnak újak. Most (hadd ne mondjam, mikor) 17-en vannak. A diócsemete iránti igényt vagy kielégítik, vagy hiány van. Az újabb fajtákkal vagy foglalkoznak, vagy nem. Évről évre változik, nehéz nyomonkövetni, csak győzze az ember a fejét kapkodni.  Mint említettem, Magyarországon az Érd Elviramajori telephelyű Gyümölcs- és Dísznövény Kutató Termesztő Kht a legnagyobb diócsemete-előállító. Közelmúltbeli nyugdíjba vonulásáig mintegy 50 éven át dolgozott itt dr. Szentiványi Péter, a hazai diónemesítés atyja, akinek tevékenységét csak egyértelmű elismeréssel illethetjük, mert - egyéb kutatásain túlmenően - az általa kinemesített diófajták hazai viszonylatban igen jól beváltak. Jól teremnek, diójuk minősége felveszi a versenyt bármely híres Grenoble-i vagy kaliforniai dióval.  Az érdi telepen - csakúgy, mint az országban mások is - a nemes magyar fajtájú diócsemeték nevelésével foglalkoznak. A telep csemetekínálatából:              Érden konténeres diócsemete is kapható.      Tisztelt diótelepítő Kollégámnak nagyon ajánlom, ha diócsemete iránt érdeklődik, látogasson el Érdre, és nemcsak figyelmes tájékoztatásban részesül az intézet dolgozói részéről, hanem a diócsemete nevelését is megtekintheti. Elviramajort úgy lehet megtalálni, hogy Érdről a régi balatoni úton (mai 70-es úton) kimenet Martonvásár irányában az első vadgesztenyesoron kell balra fordulni.  Az érdi kutatásokat nagyon későn követte az alsószentiváni Szentiványi diófaiskola megindulása. Specialitásuk, hogy nem csak a magyar szelektált alapfajtákból, hanem főleg a továbbkeresztezett diókból áll kínálatuk. De igény szerint bármi másra (más fajták, feketedió alany, dísz-dió, stb.) is képesek.  Első éves alanyok:   Konténeres oltványok:    Szabad gyökeres csemeték:    Igen jó minőségűnek mondják Ceglédbercelen a Jaksics faiskola diócsemetéit. A faiskola- ugyanúgy, mint a honlappal rendelkező többi hazai diófaiskola is - az interneten is megtalálható, de a honlapján szereplő címek közül a ceglédit kell keresni, ott van a faiskola, Ceglédről kifelé a sorompó után rögtön jobbra. Hamarosan már oldalrügyes hazai fajtákkal is rendelkezni fognak.    Jó diócsemetéket állít még elő Debrecenben a Hunyadi Kft, de sajnos, nem eleget. Orosházán és Nyíregyházán pedig sajnos, megszűnt a diócsemete-előállítás.  Vannak kisebb magántulajdonú faiskolák is, közülük csak Lantos András konténeres diócsemetéit ismerem. Állítólag Gara Miklós is termel diófacsemetét Látrányban, és olyan értesülésem is van, hogy Rákóczifalván hosszabb szünet után újból megindult a diócsemete-előállítás, sok nehézség árán. Rákóczifalván a nagyobb faiskola Süveges úr tulajdona, a kisebb pedig Szőke úré.  Mielőtt a legutolsót is ajánlanám, egy tipp: Tisztelt diófaültető Kollégám, ismeri a dunaföldvári Németh-faiskolát? Nézze meg, milyen diócsemetéik vannak!  Tárnokon a Jáky-faiskola kínál konténeres diócsemetéket. Képek a faiskola kínálatából:    Megjegyzem, nekem a konténeres diócsemetékkel nem volt szerencsém. Az még csak hagyján, hogy drágább és nehezebben szállítható. De az már bosszantó, hogy 8 db-ból 3 db eredt meg, a többinek a gyökerét a következő évi pótláskor kézzel ki lehetett húzni a földből.  A másik lehetőség, hogy saját dióültetvényünket saját nevelésű oltványokból telepítsük. Nem könnyű munka, de mint a Tóth-család Fülek melletti, saját nevelésű oltványai is mutatják, nem reménytelen. Előzetes faiskolai gyakorlat nélkül, de nagy önbizalommal és lelkesedéssel megoldható, akkor is, ha a faiskolának szánt földterület műveltsége, kultúrállapota nem volt ideális. Gyakori kapálás, többszöri öntözés, növényvédő permetezés meghozza az eredményt.   A sajátkezűleg oltott oltványok eredése igen magas, több mint 80 %-os. A munkához az egyik legjobb magyarországi szakember segítségét is igénybevették, így kb. háromezres csemetelétszámmal rendelkeznek. A képen a diócsemeték az első éves fejlődésen túl vannak, és egészségesen indulnak a második faiskolai tavasznak.     Vannak külföldi faiskolák is, ha tisztelt diófaültető Kollégám egzotikus diókra vágyik.  Franciaországban Grenoble-tól 30 km-re nyugatra Polienas helységben működik a Desbrus család diófa-iskolája, Pepinoix néven. A faiskolában évi 15.000 db csemetét tudnak előállítani, INRA-CTIFL-minősítéssel. Fajtáik: Franquette, Lara, Fernor, Parisienne, Ronde de Montignac, Meylanaise, Fernette, Ferjean, Mayette, Serr, Bijou, stb. Faiskolai termelésüket 52 ha-os termő dióültetvény egészíti ki.  A franciák közül a Payre faiskola nemcsak azzal érdemel figyelmet, hogy az összes diótermő francia fajtát szaporítja, (valamint néhány kaliforniait is,) mindet a Lozeronne francia alanyfajtára oltva, hanem azzal is, hogy erdészeti célú diókat is nagy mennyiségben kínálnak. Feketediót is, hibriddiót is a közönséges dió mellett. Az általuk szaporított hibriddiók anyai ágon feketediók, apai ágon közönséges diók. Korszerű technikával, in vitro tenyészettel rendelkeznek, és külföldre is szállítanak.  A vállalkozás székháza:   A faiskola tulajdonosa (piros ingben) - a rossz idővel se törődve - rendületlenül adja a szaktanácsot.   Diótermesztési célú fajták kínálata:   Alanynak nevelt Lozeronne diók júniusban.   Reklámképek az első és a második éves oltványokról.   A valóságban így néznek ki júniusban a kiültetett első éves oltványok.   Moldáviából az AMG Kernel cég faiskolájáról van tudomásom. Nagy faiskola, évente 300.000 diócsemetét értékesít. Fajtái a legjobb, nemesített szovjet és moldáv oltványok: Chisinau, Calarasi, Corjeuti, Schinoasa, Cazacu, Cogalniceanu, Costiujeni (korábbi szovjet nevén Kosztjuzsenszkij). Szoroka városa közelében, a dnyesztermenti mélyrétegű öntéstalajokon, nagyon jó minőségű földeken dolgoznak. Saját, árutermelő dióültetvénnyel is rendelkeznek, ami jelenleg kb. 500 ha területű, de minimum 1000 hektárosra tervezik fejleszteni.   A cég oltótelepe:   Moldáviában több, nagyobb diófaiskola is működik, közülük a Makler nevű kizárólag francia diófajtákat szaporít.   Ukrajnában, Kiev közelében, Voznyeszenszkben működik az "Orehovüj Szad" (Dióskert) nevű faiskolai vállalkozás. Az elismert ukrán diófajtákat, köztük a nálunk is nagyon keresett Bukovinszkaja Bomba fajtát szaporítják, nagy tételben.  Oltványaik kiültetés előtt:    Még egy ukrán diófaiskola. Krim, Szimferopol.   Dániában Lars Westergaard faiskolája érdemel nagy figyelmet, Kertemindében. A hideg éghajlatot elviselő, ott is jól termő diófajtákat szaporítja, és új fajták kifejlesztésén dolgozik. Szívdiót, pekándiót is szaporít, valamint háromféle dísznövény-változatát a dióféléknek. Nemcsak figyelmet, elismerést is érdemel.  Frans Geraets faiskolája Hollandiában, a Venlo városhoz tartozó Steijl helységben fekszik. Egyéb fákkal is foglalkozik, nemcsak dióval, de ezt nézzük el neki, mert óriásdiókból neki van a legnagyobb választéka a világon. És még csak bővülni fog. Geraets úr diókutató, -nemesítő, -szaporító, -kísérletező tevékenysége minden elismerést megérdemel. Legalább egy Arany Dió díjat, ha van ilyen. Nem tudok mást ajánlani, tessék megnézni. Személyesen, vagy az interneten. Itt csak egy képet mutatok, de ez semmi.   Törökországban ceviz.com.tr címen fut talán a legnagyobb török diófaiskola. Az ismert török és a jobb kaliforniai fajták mindegyikét szaporítják. Sőt, el is telepítik, ha a megrendelő kívánja. Azt hiszem, Bursában székelnek.   Kanadában, Ontario-ban ismeretes a Grimo Nut faiskola, amely tízféle diófajtát szaporít, ezen kívül a dió Északamerikában honos rokonait és azok hibridjeit is. A képen szívdió-csemetéket látunk.   Kalifornia a diócsemete-nevelés szempontjából is élenjáró vidék. Csemetekiemelő, kötegelő célgépek munkában, Kaliforniában, Dave Wilson faiskolájában:   A kiszedőgép munkájának előfeltétele, hogy a diócsemete nem haladhat meg egy bizonyos, mintegy 1,80 m-es magasságot, ezért kiemelés előtt egy csúcsmetszés szükséges.  Az ugyancsak kaliforniai Sierra Gold faiskola tulajdonosa, Walter Berg szívesen lát látogatókat Yuba City, Garden Hwy című faiskolájában, amint azt a mellékelt kép is mutatja. A Kaliforniában kedvelt diófajták mellett más gyümölcsfajokkal is foglalkozik. Két kép az SG faiskolából:     Az ausztrál kontinens diócsemete-neveléséről nem sokat lehet mondani. Gyakorlatilag Webster diótermesztő tartja kezében, az állami kutatóintézeten kívül ő az egyetlen faiskolás. Tazmániában található a csemetekert, ott, ahol egyébként a dióültetvénye is. Évente kb. 60.000 db oltványt nevel és ad el.  Ha már az ausztrál szövetségi államot ebben az összefüggésben megemlítettem, hadd mondjam el, hogy kísérleti telepük Melbourne-től északra található, Tatura helységben. Főleg helyben szemzett diót nevelnek, bár a mikroszaporítást is kipróbálták.  Természetesen, az említett - és a nem említett - nagyobb diófaiskolákon túl világszerte nagyon sokan foglalkoznak házilagos méretű, mikrovállalkozási szintű diócsemete-neveléssel. Példaként említeném meg Törökország keleti feléből Kahramanmaraş város körzetéből, Çaglayancerit faluból a Kalayci család vállalkozását. Munkában a család:     Faiskolájuk elfér egy házikertben.    Mivel a falu köves hegyvidéken fekszik, a csemetenevelést nem is a talajban végzik, hanem könnyű komposzttal töltött konténerekben. Az előkészített konténerek:   A diószemeket komposzt-halomban csíráztatják.   Könnyű a helyzetük, nem kell oltaniuk a magoncokat, mert a helyi, államilag elismert tájfajta, a Caglayancerit, magról szaporítható. A zárt, hegyvidéki területen viszonylag egységes a tájfajta állománya. Annak ellenére, hogy magonc-csemetéket árulnak, csemetéikről hivatalos tájfajta-igazolást adnak.  A vállalkozás képei májusban:    Nyáron:        Októberben:   Van, amikor a csemeték a hó alatt telelnek.   Máskor meg fólia-alagútban.     Sok sikert a Kalayci családnak! És a többinek is, akik hasonló munkára szánják rá magukat.  Munkanélküliség van? A házikertet akkor is meg kell művelni. Így is lehet, mint Kalayciék csinálják. Tisztelt munkanélküli Kollégám, számolja össze a fenti képekből, kb. hány konténer fér el egy kertben. És szorozza be 2000 Ft-tal, vagy akármennyivel. Ennyi lenne a bevétele.
	Diónemesítők világszerte Kérem Tisztelt Kollégámat, ismerkedjen meg ezzel a hölggyel! Ő Gale McGranahan, a világ jelenlegi első diónemesítője.  Kaliforniában, a Davis Egyetemen dolgozik, a nagytekintélyű Serr professzor utóda. A diónemesítés terén ő rendelkezik a legnagyobb tudományos, anyagi és diótermelési háttérrel, így joggal nevezhető a világ vezető diónemesítőjének. A dió mikroszaporításával nem sokan foglalkoznak, ő közéjük tartozik.  Munkakörébe tartozik a dió génátültetés-technikája, mikroszaporítása, szövetszaporítása, betegségek elleni öröklött ellenállóság kutatása, dióhibridek előállítása.  Ha Tisztelt Kollégámnak a diónemesítéssel kapcsolatban valamilyen kérdése van, nyugodtan forduljon hozzá. Angolul írjon!  Hadd mutassam be Tisztelt Kollégámnak Abhaya Dandekar professzor urat, aki távolról szintén kollégánk. Egyebek mellett a dió transzgénikus nemesítésével is foglalkozik.    Ő kutatta fel az Agrobacterium tumefaciens elleni védekezés lehetőségét a diónál. Mint tudjuk, az agrobaktérium közönséges, általában mindenhol előforduló talajlakó baktérium. De ahol a diófa megsebzett gyökerén behatol a diógyökérbe, a gyökér szövetein belül a sejtekbe is bejut. A baktérium génjei itt kapcsolatba kerülhetnek a diógyökér-sejt magvának génjeivel, azokat befolyásolhatják, átalakíthatják, olymódon, hogy a sejtet szaporodásra, daganatképződésre tudják serkenteni. A diófa tövén így alakul ki a jellemző agrobaktériumos daganat. Megnehezül a víz és a tápanyagok áramlása mindkét irányban, és a fa legyengülhet. A baktérium a fa daganatában él, annak tápanyagait fogyasztja, gyakorlatilag a baktérium a fa parazitája. Ez a kórkép itthon is előfordul, de Amerikában gyakoribb.  Dandekar professzor ennek a problémának a megoldásán dolgozik. Ezen kívül foglalkozik a Bacillus thuringiensis nevű közismert baktérium által termelt rovarölő fehérjekristály dióba való átvitelével, pontosabban génátültetési módszerrel a rovarölő fehérjének a diónövénnyel való megtermeltetésével, így végső soron például az almamoly elleni rezisztencia kialakításával.  Ezek a génátültetési eljárások azt feltételezik, hogy ha sikerült a kedvező gént a dió egy sejtjének génjeibe átültetni, akkor abból az egy sejtből kell új növényt, majd vegetatív úton új növényállományt előállítani. Tehát a transzgénikus kutatás eredményessége nagyban függ a sejtszaporítási módszer eredményességétől is.  Szóval, komoly munkát végez, remélem, hallunk még róla.  Bepillantás a kaliforniai diókutatók diószüretébe:   McGranahan és Dandekar professzorok munkáját elődjük, Eugene Frank Serr professzor (1898-1968) alapozta meg, ő hozta létre a kaliforniai diókutatást, diónemesítést. 1951-ben specializálódott végleg a dióra, bár addig is fontos kutatásokat végzett a gyümölcsfák, köztük a diófa tápanyagszükséglete és -ellátása terén, ezen belül főleg a mikroelemek szerepét tárta fel.  A helyi, kaliforniai dióra és a paradox dióra mint alanyra ő oltott először nagy számban nemes diófajtákat, miután kiválogatta ezek legjobb klónjait. A nemes diók közül 10 diófajta létrehozása fűződik nevéhez, amelyek közül a Serr fajtát róla nevezték el. Eredményesen kutatta a legjobb metszési módszereket, amelyek segítségével lehetővé vált a teljesen gépesített diószüret.  Két évet töltött Törökországban, az izmiri egyetemen segített megalapozni a dió-kutatásokat.  Az egyéb külföldi diónemesítők közül Törökországból Yasar Agcát szerettem volna tisztelt Kollégámnak bemutatni, aki aktív munkát végzett a török diótermesztés érdekében.  Agca munkatársaival 1993-95 között több mint 25.000 magonc diófát vizsgált végig, több alkalommal Kelet-Törökországban, a Van-tó körül. Céljuk a diófa természetes változatosságának kihasználása, ígéretes magonc-egyedek kiválogatása volt. Munkájuk eredménye hamarosan újabb török diófajták megjelenése lehet.    Yasar Agcáról sajnos, nem sikerült képet szereznem, megvan viszont Hatice Dumanoglu képe, aki szintén ugyanazt a munkát végzi, igaz, a mai kor követelményeinek megfelelően már magasabb szinvonalon. Amellett, hogy az ankarai egyetemen tanít, a yalovai kutatóintézetben is dolgozik.  Publikációi jelennek meg. A két legutóbbi tudományos cikkében a diófa termékenyülés nélküli terméshozásáról és a dió szomatikus embriogeneziséről értekezik.  A dióval kapcsolatos kutatások színtere Törökországban elsősorban a Márvány-tenger déli partján, Isztambullal átellenben fekvő Yalova város gyümölcstermesztési kutatóintézete. A kutatóintézet több kilométer hosszan elnyúló tengerparti területét mára teljesen bekerítette a város. Fejlesztésére nincs lehetőség.     Tisztelt Kollégám, a diófa Törökországban is ugyanolyan mostoha növény, mint itthon. Ugyanúgy, mint az érdi kutató telepen, Yalovában is az összes többi gyümölcsfa után, leghátul, több kilométerre találjuk a diófákat. Ha meg kívánjuk tekinteni, ne is a főbejáraton, hanem a kert végén, a kórház felől közelítsük meg. Egyedül csak az olajfa van hátrébb rangsorolva, mint a diófa.  Viszont a dióval komoly kísérleteket végeznek a törökök. Van genetikai kísérleti dióállományuk, a következő kép szerinti diófáik az anyafák, amelyekről évente a szaporítóanyagot nyerik. (Kérem, tisztelt, diónemesítésbe kezdő Kollégám, figyelje meg ezeknek a fáknak a sűrűségét, az alkatát. Négy méternél nincsenek távolabb a sorban, és bár a korona felső része szabadon nő, az elérhető magasságig a vesszők évente csapra vannak metszve. A csap le nem metszett rügyeiből indul a következő évi hajtás, amit beéréskor ugyancsak csapra vágnak vissza.)      A genetikai kísérleti állomány és két szép, ígéretes fajtajelölt.        Végeznek növénytáplálási kísérletet is, az oldott műtrágyát földalatti csepegtetőcsövön adagolják ki.  A legérdekesebb, de nem biztos, hogy a legsikeresebb kísérletük a metszési kísérlet. Ennek során az oldalrügyön is termő diófajták termőkori rendszeres metszésével próbálkoznak, de nem úgy, mint a világ egyéb diótermesztő vidékein, vagyis diósövény létrehozásával, hanem megtartva a diófák szokásos térállását, nem sűrítik be azokat, hanem egy bizonyos nagyság elérése után évente körkörösen körbemetszik a diófát, és a tetejét is síkmetszésben részesítik. Ezáltal meggátolják a diófa felfelé és oldalirányba irányuló növekedését, és nem kell idősebb korban kiritkítani az ültetvényt. Érdekes elgondolás, de közben a diófa teszi a dolgát, és évente komoly, sűrű, erőteljes hajtásnövekedéssel hálálja meg a visszametszést. (A képek június közepén készültek, még előtte vagyunk a szokásosan erős másodlagos hajtásnövekedésnek.)        Amikor erről a török kísérletről beszámoltam Szentiványi professzornak, ő bölcsen helyretett. Azt mondja, rosszul látom. Nem évente, hanem kétévente metszik így a diót. A metszés utáni év a növekedési év, amikor sok csúcsrügy és az oldalrügyes fajtákon sok oldalrügy is képződik, és a következő év a termőév. Mindenesetre ő se rajongott ezért a módszerért.  Szerintem a diófajta-honosítási kísérleteik a legbiztatóbbak. Kaliforniai fajtákat vizsgálnak török körülmények között. Tengerparti, mediterrán vidékeiken az éghajlatban nincs nagy különbség, és a szakmai tapasztalatokat is megkapják Amerikából. És a kutatási támogatást is.            Chandler fajtájú diófák és termésük Yalovában:      Van a yalovai kísérleti telepnek egy olyan része is, amelyen néhány éves, de már most megállapíthatóan oldalrügyön is termő fiatal diófák nőnek. Erről a kísérletről nincs információm, annyira nem tudok törökül, hogy a telep dolgozói közül bárki is segítségemre lehetett volna.      Összességében pedig azt tudom a yalovai diókutatásról megállapítani, hogy nemigen a diótermesztők érdekeit szolgálja. Kissé öncélúnak tűnik.  Erre a megállapításomra egy neves hazai szakember úgy reagált, hogy nem öncélúak. Hanem az a céljuk, hogy minél több kutatási pénzt hívhassanak le. Biztos neki van igaza, ő a szakember.  Yalova nem az egyetlen az újabb török diófajták előállításának műhelyei közül, legalább négy van még az országban. Kis válogatás azokról a hazai és kaliforniai diókról, amelyekkel Törökországban foglalkoznak:   A francia délnyugati diótermő táj közepén, a három diós megye (Dordogne, Correze és Lot) találkozásánál fekszik Creysse, ahol a francia diótermesztői szövetségek létrehozták közös kutatóintézetüket.  Az intézet tevékenysége bővebb, mint a most mutatott yalovaié. Nemcsak fajtaszelekcióval, új, oldalrügyes fajták keresztezéses előállításával, növénytáplálási, öntözési kísérletekkel állnak a diótermesztők rendelkezésére, hanem a diótermesztés technológiájának (szárítás, feldolgozás, csomagolás, stb.) fejlesztésével is. Külön figyelmet fordítanak a friss dió technológiájára - a világon egyedüliként.   A másik, fontos diókutató intézet a chatte-i S.E.NU.R.A. a grenoble-i termőtájon. Az intézet székháza:   Vezető kutatójuk Agnes Verhaege.   A chatte-i diónemesítő intézet kísérleti diófajtái:    Egy-egy sor diófa a leendő fajtákból:     Szakmai tanácskozás a chatte-i kísérleti kertben:   Németországban Helga Lindemann eszi a diónemesítők diós kenyerét, Geisenheimben, (vagy Biebelnheimben, nem tudom pontosan), már harminc éve.  Geisenheimben 1936-ban indult meg a diónemesítés. Először összegyűjtötték, leoltották és összehasonlító vizsgálatok alá vetették a német lakosságú vidékek értékes dióit, 1942-ig összesen 1600-at. Ennyi nevet nyilván nem adhattak, ezért számokkal jelölték meg a fajtajelölteket, amelyek legjobbjai a később elismerésre került, Nr. sorszámokkal jelzett német diófajták.  (Hogy 1942-ben miért szakították meg a gyűjtőmunkát, nem tudom megérteni. Mert rendben van, hogy háború volt, de azért kéretik eldönteni, mi a fontosabb. A háború, vagy a diónemesítés?)   A német fajtaértékelés a következő jellemzőkre irányult:  A diótermés mérete, a légszáraz dió súlyával is jellemezve, aminek minimum 9 g-nak kellett lenni. Ennek során az igen nagy diókat termő "lódiók" kiszűrésre kerültek, mivel dióbelük a héj nagyságához viszonyítva kicsi, tárolás során barnul, vagyis a dió értékét nem őrzi meg. A dióhéj keménysége, a törhetőség. Kezdetben a vékony héjú, jól törhető diókat tekintették értékesebbnek, de azok eltarthatósága nem olyan jó, mint a közepesen vastag héjú dióké. Ezért később ezekre irányult a szelekció. A dióbél minősége, amit egyrészt a héj-bél arány fejez ki, ennek 50-50 %-nak kell lennie. Másrészt az a tényező, hogy a bél mennyire tölti ki a héjat, mennyire telt. A dióbél világos legyen, édeskésen jellemző dióízű. Fontos a betegség-ellenállóság és a fagytűrés. És a bő termőképesség is fontos, rendszeresen, évről évre. És még 5-6 további fontos, vagy kevésbé fontos szempont. Szóval, német alapossággal, német viszonyokra.  A nyugatnémet diónemesítéssel párhuzamosan az NDK-ban is bevizsgáltak és fajtaként elismertek több diót, mint a Seifersdorfi kerek, az Ockerwitzi hosszú és a Pillnitzi nagy nevű fajtákat. Ezeket később Csehországban további nemesítési munkákba vonták be.  A holland diónemesítés központja Groningen, Észak-Hollandiában. Az északi országrész természetes magoncai közül válogatták ki fajtáikat, amikor ezt írom, már több mint harmincat. Közülük soknak nevet is adtak, (Amphyon, Cyril, Dionym, stb.), a többit csak számmal jelölték. A diófajták ismertetésénél, hogy ne keveredjenek a német geisenheimi, ugyancsak nagyrészt számmal jelölt diófajtákkal, a Groningeni név alatt soroltam fel ezeket.  Jugoszláviában 1965-2000 között folyt fajtaelőállító szelekciós diónemesítés, Csacsak, Zajecsar, Pecs és Bjelo Polje helységekben. A projektvezető Mratinics Evica volt.  A kezdetben behozott francia és bolgár fajták nem bizonyultak megfelelőnek, ezért a lassúbb, költségesebb utat kellett választaniuk, a helyi populáció vizsgálatát, leoltását. Azokat a jelölteket tekintették értékesebbnek, amelyek a bő termés mellett a kései fagyokat is elkerülték, és rezisztensnek mutatkoztak a betegségekre. A dióbél világos, jóízű, magas olajtartalmú legyen. A bél aránya haladja meg az 50 %-ot. Ezért a dió héja ne legyen vastag, a sima felszín a kívánatos.  A jugoszláv időkben öt fajtát állítottak elő: Champion, Srem, Tisza, Bácska és Mire nevűeket.   Tizenhárom fajtajelöltjük vár még elismerésre, és a kísérletek eredményeként kiválogatott 62 további típust génbankba helyezték, későbbi nemesítések alanyaként.  A szlovén diókutatásokat Anita Solar végzi, a ljubljánai egyetemen, valamint a maribori kísérleti telepen. 1989-től kezdődően kezdetben 1215 magonc diófát vizsgáltak három éven át, szerte az országban, majd ezekből a legértékesebb 24-et oltották le alanyokra. A kiválasztás szempontjai főleg a késői kihajtás, az oldalrügyesség, baktérium-ellenállóság és a dió minősége voltak. A munka eredményeként új és elismerés előtt álló diófajtákkal is rendelkeznek. Szépek és ízre is jók az új szlovén diók, de majd a gyakorlat fogja megmutatni, üzemi körülmények között mit érnek. (A diófajták ábécé-sorrendes felsorolásában olvashatók.)  Az új fajták értékelése, bevezetése köti le jelenleg a szlovén diónemesítés energiáit, újabb fajták kifejlesztése még várat magára.  A képen Anita Solar az Európában is megtelepedett dióburoklégy kártételéről, életmódjáról tart előadást, Európában elsőként. Az elmondottakat Bujdosó Géza tolmácsolja.   Olaszországban, Casertában Milena Petriccione nemesít diót.  Szólnom kell a nagy diótermesztő Moldova diónemesítéséről is. A nemesítő munkát még a besszarábiai időkben, a huszadik század első éveiben egy Strauss nevű földbirtokos kezdte, aki összefoglalta a diótermesztés korabeli ismereteit. Tanulmányozta, leírta és szaporításra ajánlotta a legjobban termő moldáv diótípusokat.  Aztán jöttek a forradalmak, a földbirtokok elkobzása, stb., ahogy az már általában szokott lenni, és csak az 1930-as évek végén jutott újból figyelem a diónemesítésre, amikor M. Koszteckij egy sor értékes és érdekes diófajtát szelektált, megtanulta és bevezette Moldáviában a vegetatív diószaporítást, nevezetesen a szemzést, és az általa szelektált diófajtákból (Duduj, Gelbioara, Bomba) 33500 csemetét nevelt, évente három-három és fél ezret.  P. Dorofejev professzor tevékenysége adott nagy lökést a moldáv diónemesítésnek, aki ugyancsak szemzési eljárással 1955-ben több új diófajtával jelentkezett. Bolgarszkij, Szpejszkij, Tonkoszkorlupüj (Vékonyhéjú), Csobanu, Deszertnüj, stb. Sajnos, a korabeli diótermesztő nagyüzemek szovjet vezetői nem ismerték fel, hogy a nemes diófajták csak vegetatív szaporítás útján őrzik meg kedvező tulajdonságaikat, így Dorofejev professzor diófajtáit magról szaporították tovább, ami a fajták leromlását eredményezte. Hát, igen, szovjet módszer.  A nemesítő munkát M. M. Timkiv, Al Golikov, majd 1961-ben V. A. Ribin folytatta. Előbbiek szélvédő erdősávokba telepítettek diótermő diófákat, Ribin professzor pedig kiadta a dió vegetatív szaporításának módszereiről írott könyvét.  Keresztezett diófajták létrehozását I. G. Komanics kezdte meg, 1958-ban, majd a munkát V. M. Zsadan folytatta. Végül E. I. Chebotar, M. S. Pihut, E. A. Borozan, Litvak és M. Pintea nevét kell megemlíteni.  A moldáv diónemesítés jelenlegi helyzetéről nem sokat tudok.  Svájcban faiskolások és lelkes amatőrök nemesítenek, szaporítanak diót. Hans Sepp Walker, mióta nyugdíjas, aktívan bekapcsolódott ebbe a munkába, neki mégis elméleti érdemei a nagyobbak. A legismertebb Heini Gubler, aki nemcsak nemesít és szaporít, de kereskedik is az érdekes diótípusokkal.   Minden ősszel nyílt napot tart a faiskolájában, amely napok élményszámba mennek.    Kedvencei a pirosbélű diók, amelyek közül saját fajtája, a Gublernuss emelkedik ki.   És egy apróság a diónemesítés világában: Ahol annyira kevés diófa van, hogy gyakorlatilag nics, vagyis Dániában is folyik diónemesítés, amelynek célja a dán viszonyok közé való diófajta megtalálása. Szinte reménytelen feladat, Lars Westergaard dolgozik rajta.     Miközben a diófa tudósait, szaktekintélyeit kerestem az interneten, a következő képre akadtam. Tudományos vita a diófa tudósai között. Valamelyik nemzetközi dió-szimpóziumon történt. Biztosan nem a hatodikon, mert az jövőre lesz. A vita így nézett ki:     Sietek gyorsan leszögezni, hogy magam nem tekintem diószakértőnek, legfeljebb csak lelkes amatőrnek. Tisztelt, fogós kérdéseket feltevő Kollégámat is arra kérem, ne tekintsen engem tudósnak, amikor fogóval közeledik hozzám.  Jaj, egyről majdnem megfeledkeztem. Kínáról, ami ma már megkerülhetetlen, akármiről legyen szó, a diónemesítésről is. Később kezdték a nemesítést, mint máshol, de a világ legnagyobb diónemesítő szervezetét üzemeltetik. Pekingben akadémiai szinten Xi Sheng Ke asszony vezeti a kínai diónemesítést. Szervezetileg az erdészeti kutatások keretében, de ő irányítja az összes tartomány diónemesítő intézetét is.  Az ismert diófajtákból fajtagyűjteményt hoztak létre Peking mellett, és az alanynak való dió kutatásától kezdve a szövettenyésztésig bezárólag az összes témával foglalkoznak, amivel a világ többi diókutatója is. Kivéve a növényvédelmet, amivel nem az erdészet keretében, hanem a mezőgazdasági irányítás keretében foglalkoznak.  A hatalmas ország igen sok ökoszisztémára oszlik. A különböző kínai vidékek eltérő diófajtákat igényelnek. Ezek létrehozását a tartományonkénti kutatóintézetek végzik. Sajátos a kínai állam hozzáállása a diónemesítéshez. A nemesítés költségeit teljesen magára vállalja, a nemes csemetéket szinte ingyen adja a termesztőknek, de elvárja, hogy az új fajtákat, jelölteket a termesztők értékeljék, arra már nem pazarol pénzt. Persze, hogy ingyen adja a csemetét, mert a kínai paraszt nem rendelkezik földtulajdonnal, csak 15 évre béreli az államtól.  A hatalmas kínai diókutató-hálózat Pekinghez legközelebb eső intézetében, Sanhszi (Shanxi) tartomány Fenyang városában idén, 2013 júliusában kerül megrendezésre a hetedik nemzetközi dió-szimpózium, amelyekből az elsőt Magyarországon, a GYDKI szervezésében tartották. Igazán nagyszabásúnak ígérkezik. Az idei szimpózium jelszava: "Több dió, több egészség."  A szimpózium idejére nagy konferencia-központot és bemutatóteret, mondhatni ipari parkot létesítettek.   Az intézet fajtakísérleti telepe:   A csemetekert részlete:   Egy másik kínai diókutató intézet a jünnani Jangbi város erdészeti kutatóintézete.   Fajtaszelekciós kísérlet az intézet területén:   Az intézet kísérleti diói:   Diókutatás:   A csemetekert:   Nézzük meg, milyen nagy tömegű az éves diócsemete-kibocsátás. Ilyent még Érden se látni.   Szóval, fogunk még a kínai dióról hallani.  Vannak még általam kevésbé ismert diónemesítők is. Gamalier Lemus, E. Kenez, továbbá az irániak, indiaiak. De majd felkutatjuk őket.  Feltétlenül meg kell emlékeznünk Paul C. Crath tiszteletesről, aki inkább dióterjesztő, mint nemesítő. Kanada és az Egyesült Államok északkeleti államai nagyon sokat köszönhetnek neki. Tevékenysége regényes, fordulatos, figyelemfelkeltő és eredményes volt.  Crath Európában született 1883-ban, tulajdonképpen nem is érdekes, hogy milyen országban, mert amikor született, szülőföldje Lengyelországhoz tartozott, ma Ukrajnához. 1908-ban Amerikába kényszerült. Missziós tevékenysége során több alkalommal felkereste szülőföldjét, az ukrajnai Lengyelországot. Mivel apja mezőgazdász volt, Crath tiszteletesnek is volt érzéke hozzá, hogy felismerje, a hideg lengyel Kárpátokban díszlő diófák jól megélnének Ontarióban is. Támogatókat szerzett, expedíciót szervezett nagy mennyiségű lengyel dió mint szaporítóanyag összegyűjtésére.  1934 szeptemberében ért az expedíció a lengyel Kárpátokba. Rögtön diógyűjtésbe kezdtek, majd válogatás, szárítás után októberben már küldték is a diót Kanadába. November első hetében már volt nagy csodálkozás Torontóban, amikor megérkezett a két tonna dió.  A kárpáti dió terjesztésébe Kanadában G. Corsan is bekapcsolódott, aki a Téli Királyi Vásár rendezvényén állította ki és árulta a kárpáti diót. A sikert még nagyobb sikerű rádióműsorral növelte Corsan.  Az el nem adott diót Corsan és Crath saját birtokaikon ültették el 1935 tavaszán, a kelés és a csemeték növekedése jó volt. Majd a csemetéket eladták.  Ennyi kellett a kanadai diótermesztés megindításához. És az Egyesült Államok északkeleti részének diótermesztéséhez.  Crath és Corsan szelleme tovább él Kanada és az Egyesült Államok határán. Egy Niagara Fallsban oktató tanárember - bár tudnám a nevét, - írta le 1975-ben, hogy milyen módszerrel népszerűsíti a diótermesztést a tanulók körében. Április elején 2500 szem diót vitt be azokba az osztálytermekbe, ahol tanított. És vitt ugyanennyi üres konzervdobozt is. A tanulókkal közösen földdel töltötték meg a dobozokat, és belehelyeztek egy-egy szem diót.  Amikor a diók csírázásnak indultak, szétosztotta a csemetéket a csemeték között, és házi feladatba adta, hogy egy hónapig otthon figyeljék a fejlődésüket. Készítsenek feljegyzést, írják le, mit észleltek, rajzolják le a fejlődési stádiumokat. Egy hónap elteltével kiértékelték a megfigyeléseket, és a tanulók most már véglegesen megkapták a szaporítóanyagot, otthoni kiültetésre.  Tisztelt biológiatanár Kollégám, itthon nem hallottam ilyen oktatási módszerről. Az Egyesült Államok pedig a világelső a mezőgazdálkodásban.
	Az alanyról Először az alanyt kell megnevelni, ami nemcsak közönséges dió, hanem feketedió is lehet. Világszerte a közönséges dió alany használata a legáltalánosabb, vagyis a nemes diót legtöbbször azonos fajú alanyra oltják. Nemcsak hogy az idegen fajjal az affinitási probléma nem merül fel, hanem állítólag más diófajokkal összehasonlítva a közönséges dióban a legalacsonyabb a vírusfertőzött egyedek aránya. A feketedióról köztudott, hogy a érzékenyebb a gyűrűsfoltosság vírusára. Ez az érzékenység nemcsak hátránya, hanem előnye is a fekete dióra történő oltásnak. Ez esetben ugyanis a vírus jellemző tünetei feltűnően jelentkeznek már a faiskolában, és a fertőzött egyedeket meg lehet semmisíteni. Tehát ha feketedióra oltott oltvánnyal találkozunk, nyugodtabbak lehetünk abban, hogy vírusmentes.  Azt is mondják, hogy nem minden dió jó alanynak, állítólag az alanyfajták is ugyanúgy államilag elismert fajták, mint a gyümölcstermő fajták. Például Kaliforniában a Manregian a kiválogatott, vírusrezisztens alanyfajta, aminek az ősei között mandzsúriai dió is van. Franciaországban pedig a Lozeronne egy elismert, jó tulajdonságokat mutató alanyfajta.  Franquette fajtájú diócsemete Lozeronne alanyon:   Alanyhiány Magyarországon is van. Nincs államilag elismert alanyfajta. Pedig a Tiszacsécsi 2 fajta nemesítői vélemény szerint alanynak is kiváló, és Szentiványi Péter nemesítő által kiválogatásra került egy Köpcös nevű, hivatalosan el nem ismert alanyfajta is. (A Köpcös diója egyébként igen apró, kerek, valóban köpcös.) A csemetenevelők mégis magoncdiók termésére vannak utalva.  Ez - szerintem - nagy probléma. Amíg más gyümölcsfajok esetében az alany ugyanolyan egységes klónja egy alanyfajtának, mint a nemes egységes klónja a nemes fajtának, addig az ugyanolyan fajtájú diócsemeték - növekedési erélyben, betegségellenállóságban, stb. - a legnagyobb heterogenitást mutatják. Ha az alany vegyes állományú, biztosra vehető, hogy talajadottságainkhoz a vásárolt diócsemeték eltérő módon alkalmazkodnak, csak az a biztos, hogy nem a legjobban.  Nagyon hiányzik egyöntetű, gyors növekedésű, betegségellenálló alanyfajta. Szentiványi professzor abban látná egy egységes alany jelentőségét, hogy csökkenne a különböző alanyokra oltott nemes fajták fajtán belüli változékonysága. Az oltvány diófa tulajdonságait ugyanis nemcsak az örökletesség és a különböző termőhelyek eltérő viszonyai határozzák meg, hanem jelentős részben az alany is. Ha az alany sokféle, az azonos klónú nemes diók tulajdonságai kismértékben eltérnek egymástól. Tehát már nem azonosak az eredeti anyafával.   Balra vegyes diók, jobbra a Köpcös diói:   Ez a hiányosság nemesítői hiányosság. Az állami diónemesítés az elmúlt fél évszázad alatt legalább egy alanyfajtát előállíthatott volna.  Ha lenne, - mint ahogy nincs, - az alanyfajtát vegetatív úton, mikroszaporítással kellene szaporítani, hogy tulajdonságai egységesek maradjanak.   No, most már mindegy, a diónemesítést végző és a legnagyobb dió-faiskolával rendelkező érdi telep alanyhasználatában is a vegyes magonc-állomány felhasználása a legnagyobb, mintegy 95 %-os.  A maradék 5 % nagyobb része Tiszacsécsi 2-es, és talán 1 %-nyi a feketedió.  Alanynak alkalmas diót kell tehát választanunk. Sok, tapasztalatlan, kezdő diótermesztő esik abba a hibába, hogy alanynevelési célra is értékes árudiót vásárol.  A különböző diótípusok közül alanynak a "vad jellegű" fák diói a legjobbak, amely diófák erős növekedési erélyűek, egészséges lombúak, és legfeljebb közepes méretű diókat teremnek.  A magvetésre szánt dióval szemben a méreten kívül kívánalom, hogy vastag, kemény héjú legyen, így a téli rétegezéskor vagy a talajban a gombafertőzést elkerülje. Bélrekesze is vastag, kemény legyen. Előny, ha a bél olajtartalma magas, ez a meginduló csemete tápanyaggal való ellátása szempontjából fontos.  Ha ezeknek a követelményeknek megfelelő diókat vetünk, biztosak lehetünk abban, hogy nagyobb számban, arányban lesznek egészséges csemetéink, mint a nemes diókból.  Első éves vegyes magoncok, alanynevelés céljára:            Feketedió alany Sajnálattal jelentem be annak a tisztelt diófacsemete-vásárló Kollégámnak, aki a közönséges dió alannyal szemben a feketediót preferálja, hogy a kép készítése óta eltelt időben az érdi telep is beszüntette a feketedió-alanyra történő oltást. Elkeseredésre azért mégsincs ok, az érdi telep is és az alsószentiváni Szentiványi faiskola is vállal feketedióra történő oltást. A baj csak az, hogy előbb meg kell szedniük a feketediót, kicsíráztatni, két évig nevelni, és beoltás után még két évig. A megrendelés után jó 4 évvel meglesz a kívánt oltvány.  Alanynak nevelt feketedió magoncok:   A termőkorú diófán is meglátni, ha feketedió az alanya. Nemcsak azért, mert a feketedió gyakran kitör, sarjadzik, hanem azért is, mert a két diófaj kérge eltérő küllemű, amint a jobboldali, amerikai felvételen is látszik.  Nem tudom, más hogy van vele, de én a feketediótól idegenkedem. Egyrészt a rajta nőtt fa növekedési erélye és abszolút nagysága is kisebb valamivel - szerintem egy diófa legyen minél nagyobb. Másrészt nem kívánom a dióültetvényemet 50 évre - vagy feketediónál esetleg rövidebb időre? - egy idegen éghajlaton szocializálódott növényre alapozni. Ki tudja, a következő évtizedekben milyen rendkívüli időjárások fognak előfordulni, amiket egy, a kárpáti rasszhoz tartozó dió mégis jobban fog bírni. És végül az is előadódhat, hogy ha a csemete nemes része elhal, és az alany fog kitörni, a közönséges diónak mégiscsak lesz valamilyen diója, - nem rosszabb, mintha eleve magoncot ültetnék, - de a feketedió diójával mást nem tudok kezdeni, mint érdekességként mutogatni az ismerősöknek. De ezek a szempontok ne tántorítsanak el senkit a feketedió-alany használatától, állítólag használható, és világviszonylatban használják is.   Bár az utóbbi 1-2 évtizedben itthon is, világszerte is erősen lecsökkent a feketedió alanykénti használata, éppen a vírusérzékenység miatt. Franciaországban is már csak 10-20 %-ban használják. Egy francia faiskolás bemutatóanyaga:     Termőkorú diófa feketedió alanyon, az első kép Franciaországban, a második itthon készült:      A következő képen éppen csak a talajszinten látszik a feketedió alany. Ez a kép is és az előző is két különböző, valahai állami gazdasági diósban készült. Az 1970-es években még a feketedió-alany volt a hazai divat.   A két diófaj faanyaga is eltér, nemcsak a kérge. Lee Gass amerikai szobrászművész jobboldalt látható Lélek című kisplasztikáján jól látszik a kétféle faanyag találkozása.  Ugyanolyan művészi hatású, mint az alábbi fatálon, ami tulajdonképpen feketedió-tál, egy kis közönséges dió beoltással.   A feketedióra oltott közönséges dió eredési aránya, növekedése, a fa végső nagysága és várható életkora kisebb, mint a közönséges dió alanyon nőtt fáké. Legújabban már csak 30 évet saccolnak kutatók a hazai, feketedióra oltott diófák jellemző életkorának. De ez nem szabad, hogy meglepetésként érje a feketedió alanyú ültetvények gazdáit. Garavel már 1954-ben leírta Franciaországban, hogy a feketedió alanyú fák 25-30 éves korukban már pusztulnak. Így néz ki egy kipusztult dióültetvény után maradt, sarjról hajtott feketediós: (A kép Horvátország baranyai részén, a Dunához közel, Kneževi Vinogradi falunál készült.)   Mutatok három képet, 35 éves korukban pusztuló diófákról. Közös jellemzőjük, hogy feketedió alanyon vannak. Bár lehet, hogy az idei év időjárása is hatott a fákra.  Viszont a feketedió alany gyökere jobban ellenáll a nematódák támadásának, a gyökérpusztító gombáknak (Armillaria, fitoftóra), az agrobaktériumnak, és feketedió alanyon a fa hamarabb fordul termőre.  A gyorsabb termőre fordulás annak az eredménye, hogy a feketedió gyökérrendszere kiterjedtebb, szerteágazóbb, mint a közönséges dióé. Jobb a tápanyagfelvétel, gyorsabb a fiatalkori évek fejlődése.        Van ellenpélda is, amikor a nemes dió erősebben fejlődik, mint a feketedió alany. Kurmarker fajtájú német dió faanyaga feketedió alanyon, 50 cm-es törzsátmérőnél:   Eszterházy 2 fajtájú diófák, az első 20 éves, a második 50 éves, 38 cm törzsátmérőjű, feketedió alanyon:     Egy biztos: A két fafaj nem egyformán viselkedik.  A feketedió alany jobban elviseli az optimálisnál savanyúbb talajokat, valamint a talaj időszakos vízborítottságát. A feketedió esetében 90 napra teszik azt az időt, amennyit gyökere vízzel borítva kibír, anélkül, hogy megfulladna.  Ezzel szemben érzékenyebb a talaj lúgos kémhatására, 7-7,5 pH felett már mutathat klorózist a csemete levele.  Magvetés céljára a feketediót 3-4 hónapig kell nyirkos homokba rétegezni. Alany céljára végzett csemetenevelésében nincs semmi különlegesség. A közönséges dió csemetéjéhez képest eltérés, hogy gyökérzete törékenyebb, ezért átültetése nagyobb gondot igényel. Sőt, ha a csemete kiemelésekor száraz a talaj, kiemelés előtt be kell öntözni, hogy a gyökerek ne károsodjanak. Az átültetett csemete ugyancsak igényli, hogy a talaj nedves legyen, különben nem indul fejlődésnek.  A magvetés évében a feketedió-csemete földfeletti része lassabban fejlődik, mint a közönséges dió csemetéje. Az első év végén általában nem éri el az oltáshoz szükséges 10-16 mm-es vastagságot, ezért általános a kétéves nevelés oltás előtt. Drágább a csemetenevelés.  A feketedió életképes fafaj. Ha a közönséges dió alanyaként a nemes rész alól kitör, megerősödik, képes azt elnyomni, és önálló nagy fává nőni.        A feketedió és a közönséges dió hibridjét, az általam csak hibriddióként tárgyalt fajközi hibridet Olaszországban kipróbálták a közönséges dió alanyaként. Vicenzai területről származó, spontán keresztezés eredményeként létrejött hibrideket vizsgáltak meg, és potenciálisan értékesnek tartottak. Érdekesség, hogy ezek a hibridek háromszoros kromoszómaszámúak (21), amiből 14 a feketedióé, 7 a közönséges dióé.   Kipróbálták Franciaországban is, ahol rendelkezésre állnak az erdészeti célra előállított hibridek. A közönséges dió apától és feketedió anyától származó hibrid-magvak kiemelkedő eredményt produkáltak. Első éves növekedésük mindkét szülőjük növekedésénél nagyobb volt, és ugyancsak nagyobb arányban voltak oltásra alkalmasak, mint a szülők. Az oltványok növekedése is kimagasló volt.  Betegségekkel, kártevőkkel szembeni természetes ellenállóképességét még nem vizsgálták kellően a hibriddió-alanynak.  Egy példa a hibriddió alanyra: 25 éves Franqette fa NG23-as hibrid alanyon. Teljesen egészséges, sőt, ha megvágjuk az oltás helyét, csak a kétféle faanyag eltérő színe látszik, fekete vonal egyáltalán nincs.   Ennek a hibridtípus használatának nagy előnye, hogy az alany egyenletes, mert - Franciaországban - mikroszaporítják, így genetikailag azonosak az alanyok. Ez az, amit a közönséges dió alanyok esetében eddig hiába vártunk.   Az NG23 hibridet Svájcban Hans-Sepp Walker is használja alanyként. 2012. tavaszi felvétele: Lara, NG23-ra szemezve.     Egyéb diófajok mint alanyok KALIFORNIAI FEKETEDIÓ  Kaliforniában a legközönségesebben használt alany a kaliforniai feketedió (J. hindsii), aminek előnye, hogy növekedési erélye jóval nagyobb a közönséges dió alanynál, és ellenáll az Armilláriának. 1915 óta alkalmazzák. (Tetszik tudni, tisztelt történelemtanár Kollégám, ez volt az az év, amikor miután megtámadtuk Szerbiát, már benne voltunk a világháborban. Kaliforniában pedig nem háborúztak, hanem megteremtették a mai, világszínvonalú diótermesztés alapjait.)   Az Egyesült Államok Kalifornián kívül eső területein azért nem alkalmazzák, mert ahol már nem a száraz, szinte sivatagi nyári időjárás uralkodik, erősen vírusérzékeny, és az agrobaktériumra és a fitoftórára is érzékeny. Vírusfertőzöttsége az alany és a nemes rész határán jelentkező fekete vonalként válik láthatóvá. A nematódák iránt se kielégítő az ellenállóképessége. Az armilláriának jól ellenáll.  Talajigénye, főleg ami a foszfort, cinket és kalciumot illeti, erősebb a közönséges dió talajigényénél.  A kaliforniai feketedió melegigényes, alanyként is. Ezért Európában még Dél-Európában sem ajánlják alanykénti használatát.  Magvetés előtt három hónapos rétegezést igényel. Magvai nagy százalékban élet- és csíraképesek. Előnye továbbá a kaliforniai feketediónak, hogy jó a növekedése, és jó az affinitása a közönséges dióhoz, nagy százalékban ered meg sikeresen az oltvány.  Nem emlékszem, említettem-e már máshol, hogy a csírázó dió, a kelő diónövény is érzékeny a juglonra, károsodik tőle, mint sok más növény. Erre a tünetre élő példa az alanynak nevelt kaliforniai feketediók esete. Keléskor, ha juglonhatás éri őket, nagy arányban pusztulnak el. P. B. Catlin és W. R. Schreader végeztek erre irányuló kísérletet Kaliforniában. Felnőttkorú kaliforniai feketedió fák gyökerének vizes kivonatával locsolták a kelő magvakat, és a jelzett eredményre jutottak.  A gyökérfulladásra is kevésbé hajlamos a hindsii-alany, mint a közönséges dió. Mindazonáltal jó, egészséges, mélyrétegű, gazdag talajt igényel. És jó vízgazdálkodásút. A meszes agyagtalajt nem bírja, klorózisos tüneteket mutathat, és tapasztalat szerint nem alkalmas a kivágott dióültetvény újratelepítésére (valószínűleg még nem vizsgált gyökérkártevőkre, gombákra való érzékenység miatt).  Idős diófák kaliforniai feketedió alanyon:   Ránézésre úgy lehet a kaliforniai feketedió alanyt felismerni, hogy töve a feketedióra jellemző durva sötét kérgű, ugyanakkor minél idősebb, annál inkább megvastagodott, és idős korban olyan, mint egy hatalmas agrobaktériumos tumor. De szövete nem lágy, hanem értékes kemény diófaanyag. Észak-kaliforniai feketedióra oltott közönséges dió oltványok Kaliforniában, 4, 7, 12 és 30 éves korban:         Terrassonban (Dordogne, Franciaország) a kaliforniai feketedió alanyra oltott diófák növekedése a feketedióra oltottakéhoz volt hasonló. Még melegebb éghajlaton viszont növekedésük már elérte a közönséges dió alanyon állók növekedését. A termőre fordulás idejénél is ezt tapasztalták.  Ezt az alanyt Oroszországban is kipróbálták. Téli hidegtűrését mérsékeltnek találták, nem érte el a közönséges dió alanyok fagytűrését. A ráoltott fák növekedése közepes vagy erős volt, korán, 4-5 évvel a kiültetés után termőre fordultak.  A kaliforniai feketedió alanyokra oltott diófák esetében, életük 15.-30. éve között ugyanúgy jelentkezik a feketevonalas pusztulás, mint a feketedió alanyon nőtt fáknál. Főleg gyengébb és sekélyebb talajokon.  PARADOX  A közönséges dió alany és a kaliforniai fekete dió alany jó tulajdonságait ötvözi a Paradox dió, ha a közönséges dió alanyaként használják. Kb. 1950 óta. Ültetvény paradox alanyon:   Ez a dió a J. hindsii és a J. regia hibridje. Az USA Kalifornián kívüli területein és Kanadában a legkedveltebb alany, mert a közönséges dióval igen jó az affinitása, gyakorlatilag nincs olyan kompatibilitási probléma, mint a fekete dió és a közönséges dió között. És jól ellenáll a fitoftórának, gyökérzete pedig a nematódáknak. A legjobban a Juglans-diók közül. Tehát jól alkalmazható dióültetvény utáni újratelepítésre.  Az oltványok növekedése kiemelkedő, paradox alanyon. Gyengébb talajjal is beéri, mint a hindsii-alany. A kötött talajt is jobban bírja. De meszes talajon klorózis léphet fel, és nagy a foszfor- és cink-igénye.   Jó tulajdonságai, életereje miatt ma a legkeresettebb, ezért kevéssé kapható. Viszont érzékenyebb a téli hidegre. További hibája, hogy az agrobaktériumra még érzékenyebb, mint a hindsii.  És ami a legnagyobb hibája, az említett feketevonalas vírusfertőzöttségi tünetet a leggyakrabban mutatja a diófélék közül. De ez erénye is lehet, a vírus korai felismerhetősége miatt.  A feketevonalas vírusfertőzöttségi tünetet ("black line disease") az okozza, hogy a két diófaj határán élő sejtek elhalnak, az elhalt sejtek látszanak fekete vonalként.  Balra kaliforniai feketedióra, jobbra paradox dióra oltott diófa feketevonalas sejtelhalása.   Európai elterjedését nehezíti, hogy Amerikából kell beszerezni, mert egyik szülője, a J. hindsii nem található meg Európában.  ROYAL  A kaliforniai feketedió és a (rendes) feketedió fajközi hibridje, a Royal walnut, szintén kipróbált és igen jó dióalanynak bizonyult a közönséges dió számára. Értéke a gyors növekedés, a megnövekedett életerő, a gombákkal szembeni ellenállás.  SZÜRKE DIÓ (VAJDIÓ)  Alkalmas alanya a közönséges diónak. Magvai bár heterogének, életképesek. Csírázás után az első évben kiterjedt, hatalmas gyökértömeget fejleszt. Az első év végén kiemelt csemeték életerősek, oltásra alkalmasak.  Potenciális előnye a szürke dió alanynak, hogy téli hidegtűrése igen jó, és a szürke dióra oltott diófa gyakorlatilag igénytelen a talaj minősége iránt, rosszabb talajokon is termeszthető.  Moldáviában Turcanu diónemesítő hosszan, sok szempontból vizsgálta a szürke dió alanyt. Értékelése abban foglalható össze, hogy az ilyen alanyon nőtt diótermő fák alig mutatnak különbséget a közönséges dió alanyú fákhoz képest. A szürke dió tehát minden tekintetben jó alany, majdnem olyan jó, mint a közönséges dió, de a feketediónál jobb.  A nemes (közönséges) diófajtákkal való affinitása hagy kívánnivalót. Másik hibájának azt tartják, hogy az oltás helyén gyakran fejleszt dudort. Harmadszor, érzékeny a gyökérkártevőkre, végül, meszes talajon vashiány miatt gyakran klorózisos. Szürke dióra oltott diófákkal nem találkozunk, inkább csak érdekesség a szürke dióra oltott nemes dió, mint üzemi gyakorlat.  Díszfaként jöhet számításba az ilyen oltvány.  JAPÁN DIÓ ÉS SZÍVDIÓ  Dió-alanynak számításba jön még a japán dió (J. sieboldiana) is. Magvai életképesek, homogének. Első éves gyökérrendszere bőségesen fejleszt hajszálgyökereket. Az első év végén jó, életképes, oltásra alkalmas alanyokat produkál. A közönséges dióhoz nem megfelelő az affinitása, az oltványokból végleges helyre ültetés után sok gyengül, sorvad, pusztul. A megmaradó oltványok átlagos növekedésűek, és gyorsan termőre fordulnak.  De számos hibája van. Érzékeny a baktériumfertőzésre, a gyökerei is fogékonyak a gombákra, és nem megfelelő talajkémhatás esetén klorózisos. A talaj nagyobb nedvességtartalmát is igényli, száraz talaj nem felel meg számára.  Alanyként használva a ráoltott közönséges diófa jobban tűri a téli hideget.  Végeredményben használható alanyként, de a siker nem átütő. Mégis érdemes tovább vizsgálni. A japán dió jól hibridizálódik a közönséges dióval, és a hibridek kompatibilitása a közönséges dióval már lényegesen jobb. És hidegtűrők is. Sőt, ezek bujtással is szaporíthatók. A hibridek a savanyú talajt is jobban bírják.  A szívdió alanykénti használatát még nemigen vizsgálták, pedig érdemes lenne. Például Kaliforniában paradox alany és közönséges dió nemes fajta között szívdió törzset alkalmaztak. Kísérleti állományban alacsony faméretet, és emellett kiváló terméshozamot értek el.  MANDZSÚRIAI DIÓ, KÍNAI DIÓ  A mandzsúriai dió európai kipróbálásra is érdemes, a közönséges dió alanyaként, amire nemcsak észak-kínai, hanem csehországi, bulgáriai, németországi kísérletek eredményei is biztatást adnak. (Ha eltekintünk a kevésbé biztató francia kísérletektől.) A diófajok közül a leginkább hidegtűrő, és olyan közel áll genetikailag a mi diónkhoz, hogy nemcsak jól kereszteződik vele, hanem oltási összeférhetetlenséggel (inkompatibilitással) se kell számolni.  Alanyként is jól bírja a hideg teleket. Életerős fa nevelhető rajta, elég gyors termőre fordulással. További előnye, hogy a folyók által rendszeresen elöntött, gyakori vízborítottságú területek is jól hasznosíthatók diótermesztésre, amennyiben a mandzsúriai dió az alany. Természetes élőhelyén, a Távol-Keleten is jól tűri az elöntést, vízborítást.  A kínai dió (J. cathayensis) még ismeretlen ebből a szempontból. Az eddigi néhány próbálkozás kiábrándító.  TEXASI DIÓ  Előfordul még a texasi dió (J. microcarpa) is a közönséges dió alanyaként. A Juglans-diókon belül a texasi dió is a feketediók közé tartozik, így a más feketedió-fajoknál elért eredmények bizakodásra adnak lehetőséget. De még nem kellően ismert.  Mivel a texasi dió kisnövésű diófaj, a kutatók intenzív ültetvényeket képzeltek el segítségével, az almához hasonlót.  Magyarországon Szentiványi Péternek vannak texasi dióra oltott oltványai, abból az elgondolásból, hogy a texasi dió alany hazai viszonyaink között is csökkent növekedésű nemes diófát nevelne, így az intenzív ültetvények alanya lehetne. A hosszú kísérletezés azonban nem hozta meg a várt eredményt.  Oroszországi tapasztalat szerint a texasi dió alanyként közepes vagy nagy növésű oltványfát produkál. Téli hidegtűrésük nem kiemelkedő, de megfelelő, akkor is, ha elmarad a közönséges dió alanyok hidegtűrésétől.  ARIZONAI DIÓ ÉS HIBRIDJE  A J. major szintén a feketediók közé tartozik. Tapasztalat szerint alanyként a tulajdonságai nem nagyon különböznek a (közönséges) feketedió alanyokétól. A csemete erős főgyökere lehetővé teszi, hogy mészköves, kiszáradásra hajlamos talajon is jól megéljen az oltvány.  Az arizonai dió és a közönséges dió hibridjei közül az MJ209-esként jelölt klón, amit erdészeti, dióerdő-nevelési célra használnak általában, szóbajöhet alanyként is a mi közönséges diónk számára. Sok tapasztalat nincs vele, de nagy előnye, hogy ezt a klónt erdészeti célra mikroszaporítás útján szaporítják, tehát egyöntetű az állománya. Hans-Sepp Walker svájci szakértő - sok más alany mellett - az MJ209-eset is kipróbálta, a képen a szakértő saját diófajtájának, a Walwal-nak a szemzése látható, MJ209-es alanyra.   SZÁRNYASDIÓ FAJOK  Még a szárnyasdiókat is kipróbálták, Franciaországban. Nagyon is sokat kísérleteztek velük, vagy tizenöt éven át. Némi eredményt a kínai szárnyasdió (Pterocarya stenoptera) adott, talán kár volt a próbálkozással felhagyni. A közönséges dió alanyaként a kínai szárnyasdió jól bírja a tömörödött, vizes talajokat, ellenáll a nematódáknak, a fitoftóráknak, csak az armilláriára fogékony. A közönséges dióhoz, sajnos, nem volt megfelelő a kompatibilitása. Sok tősarjat hozott, és a nemes dió fejlődése lassú volt. Igaz, hamarabb fordult termőre. Bujtással, dugványozással jól szaporítható. Talán mégis létezik olyan klónja, amelyik a közönséges dióval megfelelő affinitást fog mutatni. Mert például Kaliforniában találtak olyan kínai szárnyasdió klónt, amely a kaliforniai fajták közül az Eurékával és a Concorddal jó affinitást mutatott.  Hollandiában Frans Geraets-nek vannak már többéves oltványai szárnyasdió-alanyokon. Kínai szárnyasdión többszáz, kaukázusi szárnyasdión kb. ötven. Ennek a két fajnak az előnyét abban látja, hogy gyökerük jól bírja a levegőtlen, vízzel teli altalajt, nem fullad meg. Ez Hollandiában fontos szempont. Alanynak nevelt szárnyasdiói:   A francia vizsgálatok során a kaukázusi szárnyasdiónak (Pterocarya fraxinifolia) az igen korai kihajtása, nagy növekedési erélye bosszantóan sok tősarjban jelentkezett. És oltási inkompatibilitást tapasztaltak, amint a képen látszik. És végül nézzünk még egy képet: Közönséges dió négyféle alanyon.     Végeredmény: a diótermesztőknek továbbra is várniuk kell az ideális alanyra. Vagy pedig maguknak kell kísérletezniük. Néhány lehetőségre rámutattam.
	Oltás utáni ápolás Mottó:  "...a gyönge oltoványhoz, mely hogy el ne görbedjék, nevedékenységében egyengettetik."  (Telemakus bujdosásának története. Kassa, 1755) A második évtől a csemetekerti munkák nagyrészt függetlenek attól, hogy második éves alanyt vagy már beoltott diócsemetét nevelünk-e. A lényeg a gyommentes, jó szerkezetű talajállapot fenntartása, a víz és a tápanyagok kijuttatása. Nem is nagyon részletezem, nagyon gondos munka kell.  Kiültetéskor, átültetéskor a csemete gyökerét dúsan gombaölőszeres agyagos pépbe kell mártani, a fertőzéseket megakadályozandó.  Első és második éves oltványok nevelése Törökországban:     Első és második éves oltványok nevelése Franciaországban:        A csemetekerti sortávolság a műveléstől függ, de 40-50 cm-nél ne legyen szűkebb. Ha életerős csemetéket akarunk nevelni, a sortávolság 1-1,2 m legyen. Turcanu 80-100 cm-t ajánl.A tőtávolság legalább 15-20 cm legyen, de jobb a 25-35 cm, a dióoltvány jobban tud fejlődni.  Oltás, szemzés után a csemeték - most már oltványok - további kétéves nevelést kapnak. Az első évben a növekedés 30-50 cm-es, az átültetett csemete a tápanyagait a gyökérzet kifejlesztésére összpontosítja. A növekedés a második évben ugrik meg, 150-220 cm-es lehet.  Ültetés előtt 25-30 cm mély barázdát húzunk, és a barázdát beöntözzük.  Az oltványokat május első felében ültessük ki. Az oltás helye a talajszint fölé essen. Tömörítsük meg a megmozgatott talajt.  Oltás után, az első tavasszal:   A második tavasz:   Közvetlenül kiültetés után csirkézzük fel, vagyis húzzunk rájuk annyi földet, hogy a föld betakarja az oltványokat. 7-10 cm magasra, elég szélesre. Laza szórófejes öntözéssel öntözzük be a bakhátat. Amikor az oltványok hajtanak, és a tavaszi fagy veszélye is elmúlt, fokozatosan bontsuk le a bakhátat. Véglegesen pedig május végéig.  Az oltványokat az első és a második évben is gondosan kell nevelni. A nevelés munkái gyomtalanításból, a talaj lazításából, öntözésből, műtrágyázásból állnak. És vadalásból, vagyis az előtörő tősarjakat, amelyek az alanyból nőnek, rendszeresen ki kell vágni.  A csemetekertben az Armillaria mellea, egy, a diógyökéren élősködő gomba, a Phytophtora cinnamoni, ami gyökérpenészesedést okoz, az Agrobacterium tumefaciens, a gyökérgolyvát okozó baktérium, valamint a Pratylenchus vulnus és P. pratensis, a Cacopaurus pestis és a Heterodera marioni, a dió gyökerében élősködő négyféle nematóda faj jelentik a kimondottan csemetekerti kártevőket. Ezekről részletesen később, a dió betegségei és kártevői között lesz szó. Ezeken kívül egy sor gomba is veszélyezteti a csemetéket.  A csemetéket veszélyeztető gombák ellen sebkezeléssel és gombaölőszeres permetezéssel kell védekezni.  Ha az első nyár végére az oltványok 40-50 cm-t nőttek, meg lehetünk elégedve. Ilyen növekedés azt jelzi, hogy a gyökér is kielégítően fejlett. A legtöbb külföldi faiskolában is ez a tapasztalat. Ezzel szemben Lucas van Zyl délafrikai viszonyok között azt tapasztalta, hogy az oltványok első évének végén a törzsvastagság zömében 1,5 cm-nél vastagabb volt, és a csemeték 85 %-a 1 m-nél magasabb volt, tehát a csemeték zöme kiültethető. A képek az első ősszel és a rákövetkező tavasszal készültek.    Az oltványnevelés első évének végén már nem kell földet húzni a csemeték tövére.    A második évben a későtavaszi fagyok után át kell vizsgálni az oltványokat. Amelyik a csúcsrügyből indíthatja a második éves hajtását, az a szerencsésebb eset. De ha a csúcsrügy elfagyott vagy sérült, akkor az oltócsap alacsonyabban helyezkedő rügyére kell visszametszeni indulás előtt. Egyenes, elágazásmentes törzset kell kinevelnünk. Ha levélhónaljból is kitör a csemete, hónaljazni kell, a felesleges hajtást ki kell vágni.   Igaz, csak a második évben nőnek nagyot, de már az első évben is vékony karó - bambuszpálca - mellé kell kötni a hajtást, hogy egyenes legyen. A kötéssel - mint minden hasonló esetben - úgy kell a hajtást a karóhoz erősíteni, hogy ne dörzsölődjön hozzá. Tehát rugalmas szalagot használjunk, és a szalagot a hajtás és a karó között átvezetve kössük meg. A hajtás növekedésével a kötözést szükség szerint ismételjük meg.          A második évben is permetezni kell az oltványokat, gombaölőszerrel, május második felétől kéthetente, 3-4 alkalommal.
	Tavaszi, kéreg alá oltás Mondják intarzia-oltásnak is.  Más gyümölcsfák mellett dióra is ajánlják, Texasban erősen propagálják. (Szójáték. Amerikában ezt az oltási módot Texas propagation-nek nevezik.)  Iránban ezzel a módszerrel bőven 70 % fölötti eredményességet értek el. Angolra "side-stub grafting"-nek fordítják ezt az oltási módot az irániak.  Ennél az oltási eljárásnál az alany lényegesen vastagabb, mint az oltóvessző, mondjuk, kb. háromszor olyan vastag. Többéves, törzses alanyt használunk, az oltás helyén 4-9 cm vastagat. Az oltás helye a földtől magasabban, akár 2 m magasan is lehet, ez akkor ajánlatos, ha a dióskertben szabadon legelő állatok vannak (marhák, lovak, szarvasok, stb.). Csak életképes, jó állapotban lévő alanyt oltsunk.  Tél végén szokták végezni, de van későtavaszi oltás is, az más (l. lejjebb).  Az oltóvesszőt télen, a fa mélynyugalmi állapotában szedjük, legkorábban az első fagyok után, legkésőbben február végén.  Az oltóvessző az előző évi hajtás, amin hajtásrügyek vannak. A dióféléknél a hajtásrügyek apró káposztákra hasonlítanak, bennük miniatűren ott a kész hajtás. Azok a rügyek, amelyek fenyőtoboz-formájúak, a hajtásképződésnél nem vehetők figyelembe, azok a porzós virágok rügyei. A legtöbben csúcsrügyben végződő oltóvesszőt szednek, vagyis az oltóvesszőt nem vágják el.     Egészséges, kör-keresztmetszetű oltóvesszőket gyűjtsünk, amelyeknek kicsi a fabele, mivel a diófélék fabele üreges. A legzártabbnak látszó hajtásrügyek a legérettebbek és a legegészségesebbek. A levágott oltóvesszők végeit olvasztott gyertya-viaszba, méhviaszba vagy parafinba mártsuk, a mellékelt képen láthatóan.   Burkoljuk be a vesszők kötegét enyhén nedves frottír-anyagba, vegyük körül műanyagfóliával szinte légmentesen, és helyezzük a felhasználásig hűtőszekrénybe. Addig kell ott tartani, amíg az alany az oltásra nem áll készen, és az időjárás az oltást nem teszi lehetővé.  Amikor az alany rügyei repedni kezdenek, akkor kell az oltást elvégezni. Az alany lehet jól fejlett, de 2-3 méternél ne legyen magasabb.  A dió tavasszal termeli legerőteljesebben nedveit, "vérzik" a fa sebzéskor, és ez a vérzés meghiúsíthatja az oltás sikerét.   Hans-Sepp Walker svájci szakértő, - aki a képen az oltást végzi éppen, (www.walwal.ch), - szerint azért kell az alanyt legalább három héttel az oltási munka előtt elvágni, legyen az vékonyabb vessző vagy akár karvastagságú törzs, hogy a vérzés megtörténhessen. A sejtekben lévő hidrojuglon-glükozid hidrojuglonná majd juglonná alakulhasson, a metszés felületéről eltávolítható legyen, mert a nemes vesszőre is mérgező hatása van. Nagyobb legyen az oltás eredményessége, százalékban kifejezve.  Korábban A. Prataviera és K. Ryugo vizsgálta, mik is azok a nedvek, amik a vérzésben jelen vannak. A juglontartalmat természetesen kimutatták, de csersavval nem találkoztak. Ugyanakkor ha a nedveket letöröljük, a diófa növekedése számára fontos citokinineket és gibberellineket is veszítünk, amelyek szintén jelen vannak a diófa nedvében. Valamint más fehérjéket, nitrogéntartalmú vegyületeket. Cukrot nem találtak a diófa nedvében, bár keresték.  Egy másik módszer a vérzés csillapítására Alain Dupard módszere, aki saját közlése szerint nagy gyakorlatot szerzett, nagy eredményességet ért el a tavaszi szabadföldi oltásban, az oltóvesszőnél lényegesen vastagabb törzsű diófák oltásában. Ő a talajfelszín fölött 5-10 cm-rel, jóval az oltási hely alatt befúr a törzsbe egy 8 mm-es lyukat, enyhén felfelé irányulót, hogy a nedvek kifolyhassanak.  Ugyanebből a célból Joseph Michalet azt csinálja, hogy éles oltókéssel több bemetszést ejt az alany törzsén, és a nedvek ott folynak ki.  Valami ilyesmire utalt C. Pletscher is 1962-ben, egy svájci szakfolyóiratban. Azt írta, el kell vezetni a nedveket.  A vérzés megállítására mások meg a következő módszert ajánlják. Legjobb, ha a tervezett oltási hely fölött legalább 5 cm-rel metsszük el az alanyt, kb. 7-10 nappal a tervezett oltási idő előtt. A "vérveszteségi sokk" késlelteti az alany alsó részének fejlődését, és ennyi idő alatt leáll a vérzés. Metsszük el még egyszer az alanyt néhány centiméterrel lejjebb, és várjuk meg, amíg az újabb metszési helyen szivárgó vérzés eláll.  Ezután hozzáláthatunk az oltáshoz, aminek menete a következő:  1. Az alany átmérője legalább a kétszerese legyen az oltóvesszőének. Az alanyon végzett második metszés keresztirányú legyen. 2. A metszéslaptól lefelé mintegy 5 cm hosszon az oltókés hegyével vágjuk be az alany kérgét, olyan mélyen, amíg a fás részt nem érezzük. 3. Az oltóvesszőt az alábbi módon készítsük elő. A teljes oltóvessző 10-15 cm hosszú legyen, amelynek az alsó részén legyen egy kb. 6 cm hosszú csap. A csap úgy készül, hogy az oltóvesszőt mélyen bevágjuk, hogy csak a vékonyabb része maradjon meg. Ezután megfordítjuk az oltóvesszőt, és a vékony csapról óvatosan lehántjuk a kérget. Végül a csap alján kis ferde lecsapást vágjunk, kívülről befelé. Mindezek után legalább 2-3 egészséges hajtásrügy maradjon az oltóvesszőn. 4. Az alany vágásfelületétől lefelé óvatosan bontsuk meg az alany kérgét, a korábbi függőleges vágás mentén. Csúsztassuk ebbe a résbe a kéreg alá fölülről az oltóvessző vékony csapját, természetesen a sima vágásfelületével befelé. 5. Üssünk be két 1,5-2 cm-es szöget a kérgen, az oltóvessző csapján át az alany fás részéig, hogy az oltóvesszőt odafogja az alanyhoz. Egy harmadik szöggel pedig a felnyílt kérget lehet odaütni, az oltóvessző csapja mellett. 6. Minden vágott felületet kenjünk be oltóviasszal. Burkoljuk be az oltást alufóliával, majd azt kívülről vékony polietilén fólia csíkkal. Az alufólián befejezésül vékony szárnyat hagyjunk, aminél fogva később meg tudjuk bontani. A műanyag-fólia-csík végét a betekerés végén az utolsó fordulatnál húzzuk az előző fordulat alá. Vagy ha nem fóliacsíkot használunk, a műanyagfóliát madzaggal is átköthetjük. 7. Ha madárkárra számítunk, néhány kisebb ülőfát is tehetünk az oltványok sorába, hogy a madarak arra üljenek, és ne a friss oltványokat törjék le. A későbbiekben amint az oltvány kihajt, előbb a fóliacsíkot vágjuk, lazítsuk meg, majd a későbbiekben szedjük le, és csak később, egy harmadik munkaműveletben az alufóliát. Ha már az oltvány növekedése 30 cm-t elér, fontos, hogy mechanikai védelméről gondoskodjunk, letörés ellen kötözzük ki.  A kéreg alá oltás (intarzia-oltás) másik leírása:  Az oltás helyét úgy válasszuk ki, hogy nem sokkal alatta két oldalág induljon, amelyek árnyékolják a leendő oltást. Fűrészeljük el vízszintesen az alanyt. (1. kép)   A fűrészelt felület alatt válasszuk ki az oltás helyét, úgy, hogy az uralkodó szél felőli oldalra essen, nehogy a későbbiekben a leendő hajtást szélkár érje, letörjön. A kérgen faragjunk egy sima felületet, pajzsot, olymódon, hogy a faragás a kéregben maradjon, a kambiumot ne érje el. Ha a kéreg érdes, durva felületű már, faragjuk meg az élő kéregig. (2. kép)   Igen éles késsel dolgozzunk. Az oltókés csak az egyik oldaláról legyen köszörülve, hogy ferde vágatot is tudjunk vágni. A kést tartsuk szilárdan a markunkban, és vágjuk az oltóvesszőt több darabra. (3. kép)   Az oltóvessző ez után 1-3 életképes rügyet tartalmazzon, és legyen rajta három vágás: egy ferde vágás, egy hosszú vágás és egy visszavágás. A ferde vágást a legalsó rügy alatt 1-1,5 cm-rel ejtjük, a rüggyel ellentétes oldalon. Az oltóvessző közepéig vágjunk be, kb. 45°-ban. A hosszú vágást a ferde vágástól az oltóvessző alsó végéig visszük, a vessző közepén. A hosszú vágás teljesen sima legyen, a vessző vastagsága a vágás mentén végig egyenletes legyen. Hossza 3,5-7 cm lehet. A hosszú vágás végén, a külső oldalán ejtsünk egy kb. 1 cm-nyi visszavágást. Ez megkönnyíti az oltóvessző beillesztését, a kambiumszövetek találkozását. (4. kép)   A vesszőt illesszük az alany sima pajzsfelületére úgy, hogy a hosszú vágás ráfeküdjön. Bal kezünkkel szorítsuk rá szilárdan. A vessző jobb oldalát követve ejtsünk egy függőleges bevágást az alany kérgén keresztül, a farészig. A kést egyenesen húzzuk lefelé, a vessző vége előtt kb. 2 cm-ig. Nagyon fontos, hogy a kés merőlegesen haladjon a fába, ne ferdüljön el jobbra-balra. (5. kép)  Tartsuk meg a vesszőt ugyanabban a helyzetben a jobbkéz hüvelykujjával, közben cseréljük meg a bal kezünket, hátulról fogjuk át a vesszőt, úgy, hogy a vessző bal felén ejthessünk vágást. (6. kép)  Három ujjal tartsuk szilárdan a vesszőt, és a vessző mellett baloldalt is ejtsünk egy vágást. (7. kép)       A két párhuzamos intarzia-vágás pontosan a vesszőnk alakját fogja mutatni. (8. kép)  A két vágat között hántsunk le egy 1-1,5 cm vastag réteget az alanyból. Ha az alany nem hántható könnyen, akkor a további oltással várjunk néhány napot, mert a kambium még nem "alszik". Csúsztassuk a helyére az oltóvesszőt. A vessző és a fa között nem szabad levegőnek maradnia. (9. kép)  Ha az oltóvesszőt beillesztettük, az oltóvesszőt kérgénél fogva nyomjuk be jobbkézzel, miközben balkézzel gyengén, de határozottan lefelé nyomjuk az oltóvessző fölső végét. (10. kép)      A ferde vágásig nyomjuk be a vesszőt. A ferde vágásnál fog a későbbiekben az a kallusz képződni, amely majd befedi az alany elvágott törzsét a következő 1-3 évben. (11. kép) Az oltóvesszőt a helyén rögzíteni kell, erre többféle mód is van. A legjobb talán sűrűn odaszögelni, 1,5-2 cm-es szögekkel. Utána tekerjük be védőszalaggal. (12. kép)    Az oltást burkoljuk be alufóliával. (13. kép) Az alufóliát borítsuk a vízszintes vágatra is. (14. kép)     Egy kisebb méretű polietilén zacskónak vágjuk ki az egyik sarkát, és azt is húzzuk az oltásra. (15. kép)   Kössük be a polietilén zacskó vágott nyílását az alsó rügy alatt, hogy eső ne jusson az oltáshoz. (16. kép) Kössük be a zacskó alsó végét is. (17. kép)     Az oltóvessző fölső végét kenjük be. Irodalmi forrásom szerint sellakkal vagy enyvvel, de talán oltóviasz, stb. is megteszi. (18. kép)     Ezek után oltványunk dolga, hogy növekedjen. A burkolatot akkor vegyük le, ha új hajtásunk kb. 15 cm-es. De ha eléri a 60 cm-es növekedést, a végét csípjük vissza, nehogy erős szélben az új hajtás letörjön. Ha több rügy hajt ki, később, legkésőbb a következő tavasszal válasszuk ki a legjobbat, és csak azt tartsuk meg. 2-3 év alatt pedig az alany összes saját ágát, vesszejét vágjuk le.  A tavaszi, kéreg alá történő oltásnak egy jó, képes bemutatását egy török méhésznek köszönhetjük. Ő nem diótermesztő, de a méheskertjében diófák is vannak. A képek:         Az oltóvesszőből fejlődő hajtásoknak már a színéről megítélhetjük, melyik életképes. A képen a zöld színű hajtás hamarosan el fog pusztulni, a pirosas megmarad.   Svájci képek, Hans-Sepp Walker gyakorlatából, 2011-ből (www.walwal.ch):    A kéreg alá oltás módszerével átoltott diófa fényképe Iránból. (A képet nagy veszélyek felvállalásával, a számítógépem sokszoros figyelmeztetése ellenére mentettem le tisztelt Kollégám számára.)   (A veszélyek reálisak voltak, a kép letöltése után 17 vírust találtunk a leblokkolt számítógépemen. Úgy látszik, a diófa kéreg alá oltással történő szaporítását ugyanolyan titkosnak tekintik és ugyanúgy védik az irániak, mint az atomprogramjukat.)  Miután egy szakember helyreállította a számítógépem működését, folytathatjuk a kéreg alá oltás titkainak felfedését.  A tavaszi oltás érdekes, speciális esete, ha későtavasszal végzik, amikor az azévi hajtások már 5-8 cm-esek. Ezt a módszert kínaiak is leírták.  Ez már nem a leírt, kéreg alá oltás, itt az alany és a nemes egyforma vastag.  Eszerint az oltóvesszők megszedésekor nagyobb fákról szednek vesszőket, amelyeknek az a lényegük, hogy csúcsrügyesek. Hűtőben tárolják, és csak akkor veszik elő, amikor az alanyok hajtása az említett 5-8 cm-t eléri, akkor oltanak, természetesen fás részre.  Most került kezembe egy hasonló, de régebbi amerikai leírás egy ismert faiskolából, a Mississippi felső folyása mellől. A helyszín azért érdekes, mert éghajlata hideg, nincsenek korai tavaszok. Alvó állapotú csúcsrügyes vesszőt oltanak lombos hajtásra.  Az alvó csúcsrügyű vesszőket március elején szedik meg. Végeiket olvasztott parafinba mártják, és az oldalrügyekre is parafint kennek ecsettel. Kötegbe rendezik, nedves törlőruhával burkolják be, majd törlőpapírral, végül újból törlőruhával. Papírzacskóban tárolják az így becsomagolt vesszőket 0 C°-on, felhasználásig.  Akkor kezdenek az oltáshoz, amikor az alany csúcshajtása kb. 30 cm-es. Olyan hosszan vágják le a hajtás végét, hogy az alany és az oltóvessző vastagsága az oltás helyénél egyforma legyen. Ha már fásodni kezd az alany, sikeresebb az oltás. Ahol még úgy látjuk, nem fásodik, vágjuk kissé visszább, a fásodó részig. 2-5 levél maradjon az alanyon, az asszimiláció folytonossága céljából, és azért, hogy kevésbé nedvezzen. Ha a harmadik-negyedik levél között még nem fásodik, várjunk keveset az oltással. Ha az alany a hajtás vége felé is fásodik, az oltás nemigen lesz sikeres.  Az oltóvesszők metszlapjáról távolítsuk el a viaszt, és áztassuk napokig vízben a vesszőket.  Az oltás során a képen látható vágást alkalmazzuk, amit forrásom inverted saddle oltásnak nevez. Az oltóvessző éke mintegy 3 cm-es legyen, felülről lefelé vágjuk. Az alanyon a beillesztés helyét a kést beszúrva alulról felfelé, kifelé irányuló vágással kell kifaragni.  Az ék behelyezésekor ellenőrizzük, hogy a fás rész és a háncs illeszkedik-e.  Légmentesen kötözzük körül, teflonos szalaggal, majd elektromos szigetelőszalaggal vagy elsősegély-szalaggal. Szilárdan álljon és melegen. Gondoljunk arra, hogy a kötés egy mini üvegház funkcióját is betöltse, tartsa melegen az oltást.  Még alufóliával is tekerjük be, hogy szilárdabb és melegebb legyen. Addig kell rajta tartani, amíg a nemes rész ki nem hajt.  A következő szezonban az oltás körüli hajtásokat mind metsszük ki. Az oltványt pedig jól kötözzük ki, szélkár ellen.  A módszert hikori- és pekándiókra is alkalmazzák.    Illesztő oltás Faiskolában, egy éves alanyon végezzük tél végén, februárban, március elején, amikor az alany még alszik. Az oltóvessző és az alany vastagsága megegyezik. Egyszerű, régi módszer. Nem biztos az eredményesség.     A magonc alanyok átmérője a föld színénél 1-2 cm legyen. (1. kép)  A mélynyugalmi időben szedjünk egyéves vesszőket, amelyeken legalább két rügy legyen. (2. kép)  Az alany mellett húzzunk 10-15 cm mély hornyot, hogy munka közben a kezünk elférjen. (3. kép)       A leendő földfelszín alatt vágjunk egy 45°-nál hegyesebb metszlapot. Alulról fölfelé húzzuk a kést, a lap hossza 5 cm, vagy hosszabb is lehet. (4. kép)  A vágat fölső 1/3-ánál ejtsünk egy 3-3,5 cm mély, függőleges bevágást, párhuzamosan a főgyökér erezetével. A bevágás idejére támasszuk meg az alanyt a szabad kezünkkel. (5. kép)  Az oltóvessző alsó végén az alanyéhoz hasonló ferdeségű vágást ejtsünk. (6. kép)         Az oltóvesszőre csináljunk nyelvet, vagyis az oltóvessző alsó végétől a ferde vágat 1/3-ánál végezzünk egy függőleges bevágást, mint amilyent az alanyon ejtettünk. (7. kép)  Illesszük a nyelvekkel az oltóvesszőt az alanyra. A kambiumrétegek érintkezzenek! (8. kép)  Tekerjük be az oltást biztonságosan műanyag szalaggal, hogy a kallusz képződéséig az oltást víz ne érje. Győződjünk meg arról, hogy a kambiumszövetek a betekerés során sem csúsztak szét. (9. kép)       Az oltásra húzzuk vissza a földet úgy, hogy az alsó rügy a földfelszín fölött maradjon. A műanyag szalagot szükség szerint 3-4 hónap múlva, vagy egy év múlva távolítsuk el.    És még egy oltási módszer Dióféle fákat még egy másik módon is szoktak oltani, amit az amerikai szakirodalomból ismerek, ott flat graft-nak nevezik, magyarul talán szárnyas vagy lebenyes oltás lehet a neve, nem tudom.   Kaliforniában ezt a módszert ajánlják akkor, ha a közönséges dió alanyaként kaliforniai feketediót használnak.  Az oltás menete: Lehántjuk és széthajtjuk négy oldalon, kb. 5 cm-en az alany kérgét, és metszőollóval kivágjuk a fabelét. A nemes dió oltóvessző kérgét négy oldalon lehántjuk, (a képen fejjel lefelé látható), ráillesztjük az alanyra, majd annak kérgét szorosan rákötjük. Az oltóvesszőn legyen egy egészséges rügy!         Ilyen módon oltanak Amerikában hikori- és pekándiókat is.
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	A DIÓFA NEVELÉSE  Mottó:  „A diófát nevelő olyan szobrász, akinek monumentálisra növő alkotásai évszázadot is megélhetnek.”  (Dr. Tomcsányi Pál)  Először arra a kérdésre kell válaszolni, miért ültessünk, neveljünk diófákat. Nagyon egyszerű. Mert a dióültetvény adja egységnyi területről a legtöbb, az ember számára nélkülözhetetlen tápanyagot. Ezért mondta Micsurin, hogy a dió a jövő kenyere.  Vázlat:  Néhány szó a hazai dió régmúltjáról  A tiszaháti dió mítosza  Diótermesztés a 20. században  A dióültetvény megtervezése  A termőhely kiválasztása.  Kötés  Egy vagy több fajtából álljon-e ültetvényünk?  Milyen törzsmagasságot alakítsunk ki?  Koronaalak, sűrűség  Sövénydió  Magoncot vagy oltvány diófát ültessünk?  Fajtaválasztás  A terület előkészítése ültetésre  Ültetés  Gyomirtás, a dióskert területének gondozása  A talajállapot ellenőrzése a dióültetvényben  Tápanyagellátás  Mikroelemek  Öntözés  Neveléskori metszés  Termőkori metszés  Intenzív dióültetvények metszése  A metszés idejéről  Tősarjazás és kiegészítő munkák  Termőre fordulás  A megporzásról  Szüret után  Bevételek  A diótermesztés jövedelme  Hazai dióskertek képei  Tisztelt diótermesztő Kollégám, egy valamirevaló gyümölcstermesztési szakkönyv nem hagyhatja említés nélkül a termesztés kezdeteit, régmúltját.  Ami a diót illeti, könnyű helyzetben vagyunk. A diófa a legelőször termesztésbe vont gyümölcsfák közé tartozik, a sárgabarackkal, fügével, olajfával, datolyával, mandulafával együtt. A Közel-Kelet földművelőié az érdem, mintegy 4000 évvel ez előttről. Ezeknek a fáknak a gabonatermő földekre ültetése kétszeres haszonnal járt. Egyrészt megkétszereződött a föld hozama, másrészt gyümölcsüket eltették télre, és akkor se kellett éhezni.  A legelsőbben háziasított gyümölcsfák közül a dió vitte el a pálmát. Termése a legtárolhatóbb, leginkább elálló. A diót héja védi a kártevőktől, és héjában károsodás nélkül viseli el a szállítást is.  A diónemesítés egyidős a diótermesztéssel. Az ember mindig a nagyobb, jobban törhető, jobb ízű diót kereste.  Így foglalta össze Lui Csonghuai kínai szakember a diótermesztés világtörténetét:  7000 éven át az ember csak törte és ette a diót. 2000 éve már írásba foglalják a diót és a diófát. Egyre több helyen tartják a ház körül. Dióültetvényeket létesítenek. Természetes dióváltozatok helyett kipróbált fajtadiót ültetnek. Metszik is a diófákat. Felfut a diótermelés és a diókereskedelem. Magam is így gondolom. A diófogyasztás biztosan több, mint 7000 éves. A majmok az egész világon mindenhol megtörik a dióféle terméseket. De tárgyi bizonyíték csak a kőkorszak óta van az emberi diófogyasztásra.    Néhány szó a hazai dió régmúltjáról Mottó:  „A vén diófa áll és él.”  (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)  Amint azt a dió származásából és földrajzából tudjuk, a diófa Magyarországon és környékén őshonos.   A magyar nép honfoglalás előtti őshazáiban viszont a füves pusztaságok növényegyüttese volt jellemző, dióval kapcsolatos adat eddig nem bukkant elő. A Kárpát-medencében viszont a magyarság készen kapta a diófát.  A honfoglalás után, a hazai településszerkezet kialakulása során a Kárpát-medencei települések tömegét nevezték el a településre jellemző diófákról. Gyenesdiás, Gyugy, Algyógy neve egyaránt a diót rejti. Diószeg ősi magyar település. Hasonló nevű településektől való megkülönböztetésre szolgál a Diós- előnév Diósgyőr, Diósjenő, Dióskál, Diósviszló, stb. nevében. Több esetben az eredeti szláv diósnév él tovább magyar közegben is, ilyen például Rahó neve, de Diósd neve is a szláv megfelelőjének a fordítása.  Már az elnevezések is jelzik a dió jelentőségét a koraközépkori - vagy későbbi - lakosság számára.  A diófa a Kárpát-medencében nemcsak termesztett gyümölcsfa, hanem a természetes flórát alkotó vad fa is. Természetes úton, magról terjed, életképes. Terjesztésében a csókák és a varjak vállalják a legnagyobb szerepet. Természetes vízfolyások - kisebb erek, patakok - mentén, újabban pedig belvízlevezető csatornák rézsűjében is szép dióbokrok, fák fejlődnek.  A diótermesztés sok évszázadon keresztül a vadon nőtt diófák diójának összegyűjtéséből állt. Az emberi diónemesítő munka a rosszul termő vagy rossz diót termő diófák kivágására korlátozódott. Valamint a jobban, szebb diót termő diófák dióinak elültetéséből származó magoncok felnevelésére.  A hazai gyümölcsfák közül a diófa volt az egyik legelső, amit tudatosan az emberi lakóhelyek közelébe telepítettek. "Vad" fából hamar kerti fává, gyümölcsfává vált.  A természetes, vadon kelt diófa-állományon kívül a házikertekben, és jóval kisebb mértékben a külterületi szőlők, gyümölcsösök területén fordult elő egy-egy diófa.  A dió jelentős jövedelemforrás volt.  Hazai népszerűségét jelzi, hogy a történelmi Magyarország széles vidékeiről ismerünk helyi, tájjellegű dióváltozatokat, amelyek közepes-nagy termésűek, jól törhetők, jóízűek voltak. Szinte a dió sztenderdjét képezték az országban. Ilyenek: a sebeshelyi (Erdély), milotai (Szatmár), pozsonyi, pécsi, nagybányai, tengöli vagy tengeri diók (Zala).  A török uralomnak köszönhetően fennmaradt 1690-ből a Vas megyei Gersekarát község adólajstroma, ami szerint a község évi adóként Olaj bég helyi főnök részére a következőket fizette: 25 forint, 15 pint vaj, 2 köböl szilva, 1 köböl dió, 1 köböl alma, 13 forint füstpénz, 3 köböl liszt és 2 forint "basaajándék". Hogy milyen sok az 1 köböl dió? Gersekarát mai népessége ennyit fogyaszt el egy év alatt összesen.  Nyugodtan kijelenthetjük tehát, még a török uralom alatt is komoly diótermesztés folyt az országban.  És később is, folyamatosan.  A bihari gyümölcstermesztésről írta Fényes Elek 1847-ben: "Dió szinte a szőlőhegyeken és a hegyes vidékeken bőséggel van, úgy hogy az utóbbi helyekről több ezer zsákkal visznek Békés és Csongrád megyékbe."  1822-ben jegyezték fel a nagyszalontai járáshoz tartozó községekből, amelyek gyümölcstermesztésükről voltak híresek: "...úgy a diót és a mogyorót a Mezőségre leszekerezik és helyettek annyi mértékű gabonát cserélnek."    A tiszaháti dió mítosza Diótermesztéssel kapcsolatos első hazai írásos adatot a XVI. századból ismerünk. A Tiszahátról tutajon a tokaji piacra szállított 8 köböl diót Krakkóba "exportáltak".  Hazánkban a diótermesztés hagyományos fellegvárának a Tiszahát számít. Ott, ahol a Tisza az Alföldre ér, kavicsos, homokos, agyagos hordalékától szabadul. Tiszabecsnél még kavicsot rak le, két faluval lejjebb, Tiszacsécse ártéri részén a kavics már az altalajban található, fölötte laza, homokos a talaj. A Tiszahát földjének kialakításában a folyószabályozás előtti Szamos, Túr és más, kisebb vizek is részt vettek, amelyek Máramaros és Erdély középső részei felől érkezve finom agyagos hordalékukat a szatmári síkon terítették szét. A Tiszahát falvainak a Tisza gátján kívüli területeit ugyanaz a gyengén termő sárga agyag borítja, ami az egész szatmári síkot is jellemzi.  Tiszahátnak négy, szinte egymásba érő falu - Tiszabecs, Milota, Tiszacsécse, Tiszakóród - területét nevezhetjük, illetve diótermesztési szempontból csak ezen falvak belterületét és tiszai árterét.  A Tiszán lefelé haladva további öt község - Szatmárcseke, Nagyar, Kisar, jobbra pedig Tivadar és Tarpa - számítható a tiszaháti diótermő körzethez.   Ezzel körül is írtuk a tágabban vett tiszaháti diótermelési körzetet, Magyarország dió-fellegvárát. A közvetlenül szomszédos falvak közül Sonkádon már csak sínylődik a diófa, Uszkán pedig már nincs is.   Jogos a kérdés, a szűkebben vett Tiszahát négy községében mi az a különlegesség, ami a legjellegzetesebb diótermő tájjá tette a vidéket.  Véleményem szerint egyértelműen az itt lakók diófa iránti szeretete és hozzáértése. Az a több évszázados tudatos "fejszés" szelekció, aminek során rendre a legjobb - és egyre inkább csak a legjobb - tulajdonságokkal bíró diófák maradtak meg a portákon.  Vagyis a hagyományos paraszti diókultúra eredménye a tiszaháti termőtáj.   Pedig ott a talaj nem jó, gyengén termő. Az éghajlat pedig azonos a tágabb környezet, Bereg vagy Szatmár éghajlatával. A Tiszahát falvaira telente rendszeresen kemény hidegek húzódnak Kárpátaljáról. A tavaszi, virágzáskori fagyok is gyakoriak.  Külön kérdés a vízigényes diófa vízzel való ellátottsága ezen a vidéken. Csapadék nincs több, mint a száraz szatmári sík többi falvában. De itt a Tisza.  Szögezzük le először is, hogy az utolsó 150 évet kivéve a Tiszahát falvait a Tisza és a kisebb vizek rendszeresen elöntötték. (Tiszacsécse 1848-ra költözött jelenlegi helyére, mert már elege volt a korábbi állandó árvizekből.) Az árvíz öntözi ugyan a diófát, de évente csak egyszer-kétszer. És a diófa gyökere két hétnél hosszabb vízborítás alatt megfullad, a fa azonnal elpusztul.  Szerencsére, a Tiszaháton gyors az árvizek levonulása. Nekem úgy jellemezte Tiszacsécsén egy asszony a helyi árvizeket, hogy mire híre jön, hogy árvíz jön, náluk már a gát tetején van a víz. És ugyanilyen gyors a levonulása is. Mire máshol felkészülnek az árvízvédelemre, náluk már vonul lefele a víz.  Dehát ez nem öntözés, az év túlnyomó részén ugyanolyan kevés vizet kap a diófa, mint az Alföldön bárhol.  Inkább abban látom a diófa helyi kultuszának okát, hogy a gyengén termő tájon más haszonnövényekhez képest a dió mégis megfelelően díszlett, jól termett. A diótermés értéket képviselt, komoly bevételt hozott.   A tiszaháti diótermesztés technológiája hagyományosan a tág térállású fák között nőtt fű kaszálásából állott, ezen kívül a falvak határában szántóföldek végében, vegyes gyümölcsösökben állt becses helyen a diófa. Metszést nem végeztek a fákon, csak a száraz ágakat vágták le. A diószüretet családi körben végezték, hosszabb és rövidebb dióverő póznával verték le a diót, amit a család többi tagja kosarakba szedett, és zsákokba öntött össze.  A friss dióról a rátapadt burkot késsel vágták le, a dió szárítása egy rétegben a napon, cserényeken történt. A diót az éjszakai harmat ellen zsákba szedték, reggelre a zsákban megizzadt, újból kiterítették. Amikor már szárazabb lett, a dió több rétegben is száríthatóvá vált, fedett, száraz, szellős helyen. Időnként így is meg kellett forgatni.  A diótöréshez fakalapácsot használták. Azért, hogy minél több feles dióbelet kapjanak, a diót a varratával átellenes oldalán ütötték meg.  A Tiszahát falvaiban a diószüretet a kölcsei nagyvásár, vagyis október 8-a előtt elvégezték. A kölcsei nagyvásár hosszú időn keresztül a fő piaca volt a tiszaháti diónak, amikorra a diókereskedők is összesereglettek. A tiszaháti parasztok pedig jellemzően a dió árából szerezték be téli ruháikat.  Kölcse mellett Tokajban, Szolnokon, Szegeden alakult ki diókereskedelmi központ, ahova a Tiszahátról tutajok szállították a diót.  Az őszi dióvásárokon még nem teljesen száraz, nem teljesen tárolható állapotban cserélt gazdát a diótermés zöme. A vásárokon el nem adott diót szárították le a termelők teljesen, aminek az értékesítése aztán elhúzódhatott. Karácsony előtt és kisebb mértékben húsvét előtt volt még nagyobb kereslet a dióra, és ezekre az ünnepekre már megtörve, dióbélként is lehetett értékesíteni.  Egy kis mítoszrombolás:  A tiszaháti körzetben hiába is keresnénk a francia vagy kaliforniai körzetekre jellemző nagy területű, összefüggő dióskerteket. A diófák a házikertekben találhatók, az utcáról a házak fölött látszanak, és bizony, nem olyan számosak, mint azt várnánk. Egy korábbi felmérés alkalmával a szórványban lévő diófákkal együtt számoltak meg 18000 db-ot, ebből termő diófát 13000 db-ot. Négy község területére elosztva falvanként kb. 30 ha dióskert jut.  Napjainkban ez a 30 ha egy-egy, még nagynak sem nevezhető hazai magángazda dióskertjének felel meg.  A legutóbbi felmérés szerint pedig már csak 16000 diófa van a négy község területén.  Pedig a termelőszövetkezeti évtizedekben, konkrétan 1970 körül az egyesült tiszakóródi-tiszacsécsei tsz elnöke a tagság lelkes támogatása mellett nagyléptékű diótelepítésbe kezdett. Mindkét község határában mintegy 20 ha-os területen kezdték el a nagyüzemi telepítést, és a tsz tervei szerint a két község teljes ártéri területét nagyüzemi dióssal telepítették volna be.  De mint annyiszor a hazai mezőgazdaság történetében, ezúttal is közbeszólt a Budapestről vezérelt gazdaságpolitika, és onnan mondták meg, mi jó a szatmári parasztnak. A diótelepítést leállították, és - mint az egész Szabolcs-Szatmár megyében mindenhol - nagyarányú almatelepítést rendeltek el.   Ekkor ért véget a tiszaháti dió csírázó karrierje.  Miközben dióból nem eszik eleget az átlagmagyar, almával Tiszát lehetne rekeszteni. Másra nem is jó, mert a léüzem se veszi meg.      Akik fellengzősek - igen sokan vannak ilyenek, - a tiszaháti diósokról ma is mint a dió valóságos hazai génbankjáról beszélnek. Ilyen a kisari önkormányzat is, amely a saját tiszai árterületén 50 ha-os dió-génbankról tesz említést.  Nemcsak én rombolom a tiszaháti dió nimbuszát, hanem egyes szakmai felmérések is. Például a kisari ártér is felmérésre került 2004-ben, a Vásárhelyi-terv kapcsán, és a tanulmány az ártéri területről ezt állapítja meg: "Nagy része szántó és intenzív gyümölcsös, csak néhány helyen találunk extenzív dió- és szilvaültetvényeket..." Vagyis elhanyagolt diófákat.   A térkép után az űrből is megnézhetjük a kisari ártér egy részét, és láthatjuk a diófákat (a nagyobb fák).   De ne legyünk egészen igazságtalanok. Miután leszóltuk a híres dió-fellegvárat, állapítsuk meg, hogy nem volt teljesen igazunk. Kisarban valóban ősi, eredeti formájában megőrzött ártéri vegyes gyümölcsösökkel találkozhatunk, ahogy a helyiek nevezik, dzsungel-gyümölcsösökkel, amelyek vezető, kimagasló gyümölcsfája a diófa. Nemcsak méretben a legnagyobb, számban is a diófa a legtöbb.     Természetes, "vad" körülmények között, vegyesen, vagyis összevissza telepített, jórészt természetes úton újult diósok, máshol nem látható méretre megnőtt almafák, hatalmas szilvafák adják a dzsungel-gyümölcsös zömét. De van benne meggyfa, körtefa és egyéb gyümölcsfa is.  A dzsungel-gyümölcsös rengeteg apró területre osztva szerepel a telekkönyvben, a kívülálló számára áttekinthetetlen összevisszaságban. Minden tulajdonos máshogy műveli, többségében alig-alig, vagyis évi egy vagy két kaszálással, de nagyon sok műveletlen, áthatolhatatlan parcella is van.      A dzsungel-gyümölcsös valóban a dió hazai legjelentősebb génbankjának számít, fiatalabb-idősebb fáinak túlnyomó többsége magonc, igen kevés a pótlásként tudatosan betelepített fajtadió. Szemmel láthatóan minden diófa külön egyéniség itt, megjelenésben, egészségességben és termésmennyiségben a legnagyobb különbségeket mutatják. A 60-80 éves fák némelyike ma is alkalmas lenne szelekciós alapanyagnak, olyan egészséges, bőtermő, szép diót termő.   Kisarban a dzsungel-gyümölcsösön kívül korszerű dióültetvények is vannak, bár egyelőre még kevés. Tarpán már nagyobb számúak az újabb telepítések. Kisari és tarpai dióültetvények:       Diótermesztés a 20. században Külföldi, elsősorban francia mintára csak a XX. század elején, egyes nagybirtokokon kezdtek üzemi méretű dióültetvények létesítésébe Magyarországon, és a hazai diótermesztést megalapozó kertészeti kutatások is csak ekkor indultak meg.  Minden kezdet nehéz, főleg ha a szükséges szakismeretek is hiányoznak. Hazai kutatások hiányában francia diófajták behozatalából, elterjesztéséből állott a nagybirtokok diótermelésének fejlesztése. A kutatások is a francia dió hazai telepítésére irányultak.  A magyar állam is szerepet vállalt a hazai diótermesztés felfejlesztésében, állami pénzből behozott francia diót juttattak kedvezményesen az érdeklődő birtokosoknak.  Hamar bebizonyosodott azonban, hogy a diófa nem kozmopolita. Hazai viszonyainkat, kemény teleinket a francia diófajták nem tudták elviselni. Így a század elejének diótelepítési fellendülése hamar kifulladt.  Külön sajátossága volt az államilag támogatott francia dió telepítésnek, hogy a 20. század eleji magyar állam vezetői nem voltak eléggé körültekintők és előrelátók, így eshetett meg, hogy a behozott francia dió nagyobbrészt a mai Romániába került eltelepítésre. Így ott a diótermesztés lépéselőnybe került a - szűkebb - hazaihoz képest, és ma is sokszorosát termelik, exportálják, mint mi.  Az igazán nagyüzemi diótermesztés kezdete hazánkban 1950-től számítható, amikor egyes állami gazdaságokban, majd az 1970-es évektől több termelőszövetkezetben is létrehozták az üzemi méretű dióültetvényeket. Ezek telepítése a korabeli tervutasításos gazdaságirányítás rendszerének megfelelően történt, a területnagyság volt a lényeg, nem a jövedelmező diótermesztés, a minőség. A nagyüzemi ültetvények szinte kizárólag magoncokból létesültek, és gondozásuk (tisztelet a boglári kivételnek) csapnivaló volt.   A nagyüzemi diótermesztés szinvonala az állami gazdaságokban dolgozó gyümölcstermesztési szakemberek menet közben megszerzett gyakorlatával párhuzamosan emelkedett. Amelyik gazdaságban komolyan vették a diótermesztési feladatot, figyeltek a dióra, és a pénzt se sajnálták az ültetvény fejlesztésétól, korszerűsítésétől, ott még most is szépek a diófák.  A nagyüzemi ültetvényekből ma már csak a volt Balatonboglári Állami Gazdaság privatizált ültetvényében folyik igazán nagyüzemi termelés. A volt Csányi Állami Gazdaság ültetvénye két tulajdonosé, - csak az egyiknek a művelése megfelelő, - a volt kecskeméti és jászberényi ültetvényt pedig kivágták.   A jászberényi ültetvény maradványa:   A tiszakóródi-tiszacsécsei egyesült tsz két nagyüzemi ültetvénye az 1992-es tsz-szétverés eredményeként jelenleg a két község volt tsz-tagjainak tulajdonában van, egy-egy személy talán ha tucatnyi diófával rendelkezik. A tsz halála óta az ültetvények művelése gyakorlatilag megszűnt.  A volt tiszakóródi termelőszövetkezeti dióskert:   És a volt tiszacsécsei:   A rendszerváltást követően megkezdődött a néhányszor 10 ha területű, magántulajdonú dióültetvények telepítése, de számuk még kicsi, és az ültetvények még fiatalok. A legnagyobb újtelepítésű diós, amiről tudomásom van, 80 ha-os.  Teljesen igaza van Szentiványi professzornak, amikor azt mondja, hogy Magyarországon kihasználatlanok a kiváló diótermesztési adottságok. A következő kép is ezt illusztrálja. Hazai diótermesztés a béka szinvonala alatt.
	Egy vagy több fajtából álljon-e ültetvényünk? Szentiványi Péter bácsi véleménye a Biokultúra 2002. Július-augusztusi, 4. Számából: „Szórványokban, a tiszai ligeterdőkben, szőlők között nagyon jó termő egyedek kiválasztása után a zártállományú üzemi (pl. egyetlen fajtából álló) ültetvényekben a legjobb fajták is gyengén teremnek. Ennek oka a szélporzású dió sajátosságaiban lelhető meg, a dió nővirágok tollas bibéjén csak meghatározott, optimális mennyiségű pollenszem „fejti ki” a funkcióját, azaz elvégzi a termékenyítést. Ha ennél több jut oda, a virágból nem lesz gyümölcs! Az eltérő virágzási időpontú klónfajták és 1-2 %-os arányban porzófajták társításával az ilyenféle terméketlenség megakadályozható."  2002 óta a hivatalos, nemesítői vélemény is változott, megengedőbb a porzófák nélküli telepítéssel. Egyrészt mert egyazon fa hím-és nővirágzása időben részben átfedi egymást, másrészt megemlíthető a megporzás nélküli termékenyülés, harmadrészt nehéz Magyarország diótermő tájain olyan vidéket találni, ahol 1-2 km-en belül nincs idegen diófa.  Negyedrészt ritka a tisztán egy fajtából álló ültetvény. A többfajtás ültetvénynek bevételstabilizáló hatása is van, a szüreti munkák is jobban ütemezhetők.  Szórványban ültetett diófáknál ha nem bízunk a fa saját pollenjével végbemenő termékenyülésben, legalább két, eltérő fajtájú, vagy egy magonc - egy fajtadió, vagy két magonc diót ültethetünk legalább néhányszor 10 m távolságban egymástól, a megporzás érdekében.    Milyen törzsmagasságot alakítsunk ki? Mottó:  "Ha egy termő diósban sétálok, olyan hódolat érzése fog el, mint egy európai katedrálisban."  (Jerry Gospeed, a Utah Állami Egyetem tanára)  Törzsmagasságon az első - véglegesen is megmaradó - ágak indulásának magasságát értjük. Hazai ültetvényeinkben az 1,2-2 m közötti törzsmagasság a leggyakoribb, a szélső értékek 0,4-4,8 m. A diófa szeret alacsonyan elágazni, sokszor bokor formában - a talajtól elágazva - nő.  A törzsmagasságot a tervezett művelési mód és a reménybeli diófaanyag kinyerési lehetősége befolyásolja. Ami a művelési módot illeti, célszerű, ha kerti traktorral a fa közelében el lehet járni, illetve termőkorban a gépi betakarítás során rázógéppel vagy a törzset, vagy idősebb korban a főbb vázágakat meg lehet fogni. Magam a 2 m-es törzsmagasság híve vagyok, mert így a kerti traktor bő 10 évig eljárhat közvetlenül a törzs mellett, és úgy gondolom, a kitermeléskori rönk hosszát egyetlen fakereskedő vagy feldolgozó se kifogásolhatja. (A talaj feletti rönkhosszhoz a rönk legértékesebb részét, a 30-40 cm mély gyöktörzset - szaknyelven diógyökeret, franciául „ronce” - is hozzá kell adni.)  Természetes körülmények között a dió alacsony törzset nevel. Ellenkező végletként a több méter magas törzzsel akkor találkozunk, ha elsődleges cél a faanyag termelése. Sík területen a magasabb törzs általában a jobb fagyvédelmet is eredményezi, mert egy-egy fagyos tavaszi hajnalban a fagyos levegő sokszor a diófák alsó részéig terjed csak, és a különböző években a termő diófák különböző mértékben nyúlnak a fagyos levegő fölé.  Veszélyes viszont fiatal korban a diófák törzsét magasan felkopaszítani, mert a diófa erőteljes növekedéséhez megfelelő méretű, a diófa által kifejlesztett lombfelület kell, aminek erős lecsökkentése visszaveti növekedését, a diófa legyengülhet, és a környezeti hatásoknak és a betegségeknek is kevésbé tud ellenállni. Ezért a törzsnevelés során évente csak a lombfelület igen kis részét, mondjuk legfeljebb 20-25 %-át kitevő ág- és vesszőállományt metsszük csak le!  A diófa természeténél fogva szeret bokorformára nőni. Sokszor már a földnél elágazik, központi tengely kifejlesztése nélkül. Ilyenkor vagy kiválasztunk egyet az ágakból, ami leginkább függőlegesen nő, vagy pedig hagyjuk, hogy a saját hajlamait kövesse. Így három vázágunk már eleve megvan.  Háromtörzsű diófa egy francia diósban:   Kéttörzsű diófa:     Koronaalak, sűrűség Mottó:  "Hëj az ózdi oltár előtt  Három ágú diófa nőtt.  Három ágú, hatlëvëlű  S az én babám Feri nevű."  (Erdélyi magyar népdal)  Bár a diófa szeret gömbkoronát nevelni, biológiája erre predesztinálja, a gyakorlatban különböző, jellemző koronaalakokat különböztetünk meg, amely koronaformák megközelíthetők tudományosan is:  Sudaras koronaforma Francia "gobelet" (magyarul kehely) koronaforma Kúpos koronaforma Álsudaras forma Szabad sudarú forma Sövény Spanyolországban ismernek és kultiválnak még karcsú orsó és szuper orsó koronaformát is, amelyek 6-7 m magas termőfákat eredményeznek, és nagyon szellősek. Ezek a fák már korán sokat teremnek, 6-7 t/ha is elérhető, de a nagy termés miatt csökken a gyümölcs mérete. Ami nagy kár. (Kaliforniai diófajtákat használnak erre a célra, mert a spanyol diók nem elég jók.)  De ez az elméleti megközelítés kicsit idegen nekem. Saját tapasztalatom szerint a diófa úgyis olyan koronát nevel, amilyent akar. (Lehet, hogy tudat alatt, tudtomon kívül az ötödikként felsorolt, szabad sudarú forma híve vagyok, és aszerint nevelem fáimat, vagyis ha nem kell, nem metszem.)  Beavatkozva a korona ágrendszerébe a korona alakját magunk is befolyásolhatjuk. A cél a minél nagyobb termőfelület. Mivel a diófa a nővirágait a vesszők végének csúcsrügyein fejlődő hajtáson hozza, a diófa termőfelülete ott van, ahol ágai, vesszői véget érnek, a lombkorona külső felületén. A korona belsejében rekedt, árnyékban maradt vesszők, ágak sorsa az elhalás, így a termés szempontjából azokat tekinthetjük fontos ágaknak, vesszőknek, amelyek kifelé, a nyílt tér felé irányulnak. Ebből a szempontból kell vizsgálnunk diófánk koronáját. A legkedvezőbb a kevés vázágra felépült, tehát ritkább gömb és szétterülő koronaalak. Termékenység szempontjából legkevésbé kedvező a központi tengelyen sok, gyengébb vázágból felépült kúpos, ezért elsűrűsödő korona. A két alak között különböző egyéb formák írhatók le. Szentiványi Péter megfigyelései szerint a hazai - gondolom, a nemesített fajták nélküli - diófa-állomány koronaalak szerinti megoszlása a következő:  kúpos 33,0 % sátorozó 27,6 % hengeres 9,6 % gomba alakú szétterülő 4,3 % gömb 25,5 %. Más kifejezéssel, sudaras-ágcsoportos jelzővel illette egy előadásában Bujdosó Géza az általános diófa-koronaformát.  A koronasűrűség szempontjából előnyös, hogy a diófa szabad térben természete folytán minden céltudatos emberi beavatkozás nélkül is szép, szabályos koronát nevel. Ahol erre a terepviszonyok nem adnak lehetőséget, pl. épületek közelségében, a rendelkezésére álló teret igyekszik arányosan kitölteni. Épületek közelében koronafejlődése nem lehet szabályos.  A természetes körülmények között fejlődött diófa koronája erősen elsűrűsödik, - „kupolásodik”, - sűrű vázágai hosszan felkopaszodnak, s termést csak a korona viszonylag vékony külső felületén hoz. Ennek a viszonylag vékony külső felületnek a vastagságát kb. 1 méterben jelölik meg. A korona belső terében gyengén fejlett, ritka levélzet fordul elő, a kevés levél nem termel elég tápanyagot a vesszőkbe, a vékonyabb vesszők, idővel a vastagabbak is, elhalnak.  Termőkorban a korona ritkításával kell az elsűrűsödést, a felkopaszodást meggátolni.  Szentiványi Péter szerint a dió népies mellékneve, a "királyi" a diófa természetére utal. Szeret uralkodni a környezetén, az alatta, mellette növő növényeket árnyékba akarja borítani, és ezzel is pusztítani. Ezért a dió természetes koronaformájára a sűrűn növő ágak és a sötét lombozat a jellemző.  Dió viszont csak a megvilágított vesszők végein terem. A diófa-tulajdonosnak a nagy diótermés az érdeke, ami a korona ritkításával, minél jobb bevilágításával érhető el. Ezért a diótermelőnek a központi tengelyes koronaalak helyett a több vázágból álló, szellős korona kell, hogy a célja legyen. Akkor mondhatjuk az idősebb, termő dióültetvényben a koronák megvilágítását jónak, ha napos időben még a földfelszínre is eljut itt-ott kevés napfény.  A jelenleg köztermesztésre elismert hazai diófajták növekedési erélyét, koronaformáját a kutatóintézet így adja meg:  Fajta neve	Növekedési erély	A korona alakja	Oldalrügyön termett  gyümölcsök aránya (%) Alsószentiváni 117	erős	fiatal korban felfelé törő, majd szétterülő	5-10 Milotai 10	közepes	félgömb	20-25 Tiszacsécsi 83	közepesnél erősebb	ritka, hengeres	25-35 Alsószentiváni kései	erős	felfelé törő, ritka	25-35 Milotai bőtermő	középerős-erős	felfelé törő, ritka, hengeres	50-60 Milotai kései	középerős	fiatal korban felfelé törő, majd szétterülő	55-60 Bonifác	közepesnél gyengébb	sűrűn elágazó, hengeres	45-50 Milotai intenzív	középerős	sűrűn elágazó, gömb	55-60 Itt ugyan több vázágas diófákat látunk, a koronájuk mégis sűrűnek minősíthető a sok, felfelé irányuló ág miatt. Hazai diófajtáink közül az Alsószentiváni 117-es nevel ilyen koronát. Egyes ágak kiszedésével ezt az ültetvényt mindenképpen ritkítani kell.   Sűrű ültetvényben a párás mikroklíma a gombabetegségek elhatalmasodásának is kedvez. Ha diófáinkon ilyen zuzmó telepszik meg, nyugodtan minősíthetjük állományunkat sűrűnek, párásnak:   Kaliforniában a hagyományos (nem sövény-) diókból 120-180 db-ot ültetnek egy ha-ra, többféle sor- és tőtávolságot alkalmazva. A fák növekedésével, a lomb- és gyökérzónák összeérésével a későbbiekben 70-125 db/ha sűrűségig ritkítják. Porzófákról gondoskodnak, a szélirányban 100 m-enként vagy sűrűbben.    Sövényművelés A sövénydió gondolata nem mai keletű, már több mint 100 évvel ezelőtt így írt a Pallas lexikon a sövénydióról: „... most az 1837 óta ismeretes, Belgiumban nevelt bokordiót (J. regia var. fertilis) is felkapják és kerítésbe ültetik. Itt bokoralakú marad, a tövétől kezdve szétágazik, s éppen oly bőven terem, a magva éppen olyan nagy és jóízű, mint a rendes diófáé.”  Itthon - úgy látszik - a diótermesztők nem olvasták a Pallas lexikont, mert a sövénydió gyakorlatilag ismeretlen volt. Legalábbis a legújabb, oldalrügyes hazai fajták megjelenéséig. Az érdi telepen 2000-ben kezdték el a sövénydiós kísérleteket, amelyekbe kontroll fajták mellett a Milotai Intenzív (M 10-37) és a Milotai kései (M10-14) fajtákat vonták be. (Szerintem az M 10-9-esnek is a kísérletben lenne a helye.)  A sövénydiós művelés igen előtérbe került a világ legnagyobb termőhelyén, Kaliforniában. Erre irányul a nemesítési programjuk is. Már sok olyan fajtájuk van, mint a Payne és annak leszármazottai, amelyek a többitől eltérően nemcsak a csúcsrügyekből, hanem a vessző többi rügyeiből, az úgynevezett oldalrügyekből is képesek teremni. Így a diófa metszéssel is termeszthető, géppel metszhető. Kaliforniában a sövényültetvényeket 250 fa/ha sűrűségben tervezik.  Kaliforniában a sövénynevelést nem tegnap kezdték. Az úttörők közé tartozik David Ramos kutató, aki 17 éven át kísérletezett ezzel a művelésmóddal.   Egy termelőüzemben Visaliában 1982 óta látható sövénydiós. Az újabb kaliforniai diófajták közül a Tulare és a Chico adja sövény-formában a legnagyobb termést. Hazai viszonyok között pedig három M 10-es hibrid, mellesleg azok is a kaliforniai Payne késői, keresztezéssel létrejött utódai.   Az egyik érdi sövényművelési kísérletben a sortávolság 3 m, a tőtávolság 1,5 m. A kísérlet értékelése nem feladatom, de talán még korai is lenne értékelni, mert fiatalok még a fák.   A másik, ugyancsak érdi sövénydiós térállása 7x3,5 m (409 db/ha), ebben kaptak szerepet a legújabb, oldalrügyön bőven termő fajták. Ebben a kísérletben a növekedés már értékelhető, az M 10-37-esé 10 %-kal jobb. Elvileg az M 10-37-es (Milotai intenzív) mellett az M 10-9-es (Milotai bőtermő) is nagy arányban, 55-60 %-ban fejleszt oldalrügyön termést.      Az első sövénydió-kísérletet 2000 tavaszán állították be. Sajnos, mindkét kísérleti területen hiányzik az öntözés, ami azért probléma, mert a diótermesztés intenzitásának növelése a jobb vízellátástól várható előbb, mintsem a koronaforma megválasztásától.  A sövénydió gondolata a sövényalma-művelésből származik, ami világviszonylatban sikeres volt, és az almatermesztés intenzív formáját jelenti. A sövénydió ennek utánérzése. Az a cél, hogy a korona szellős legyen, amellett, hogy sudaras.  A sövényalma sikerében a törpe növekedést biztosító alanynak komoly szerepe volt. A diónak viszont nincs hasonló törpealanya. Egyrészt azért nincs, mert az alanynak nevelt csemeték mind eltérő génkészletű diókból származnak, tehát tulajdonságaik eltérők. Másrészt azért nincs, mert ha találnának is törpenövésű egyedet, annak vegetatív szaporítása még nem megoldott. Legalábbis tudomásom szerint még csak a kutatók foglalkoznak az alanynak való diók sejt- és szövetszaporításával. A gyakorlattal még nem, csak az elmélettel.  A feketedió, mint a közönséges dió alanya, nem engedi akkorára nőni a ráoltott nemes fát, mint amekkorára egyébként nőne. A két diófaj mégsem annyira egynemű, mintha az alany is, a nemes is ugyanaz a faj lenne. A feketedió mégsem jöhet szóba sövénydió-alanyként, mert a növekedés-csökkenés nem olymértékű, amit a sövénydió hívei elképzelnek.  Szóbajöhetnek más diófajok is sövénydió-alanyként. A texasi dió (Juglans microcarpa, korábbi nevén J. rupestris) Magyarországon komoly kipróbálásra került dr. Szentiványi Péter több helyütt végzett kísérleteiben, de a végeredmény, a közönséges dió törpésítése, nem volt kielégítő.  Hogy a dió törpésíthető legyen, vagy legalábbis ne nőjön olyan nagyra, ennek érdekében ma már vegyszeres kezeléssel is beavatkoznak. Egyesek. Állítólag létezik egy palkobutrazol nevű vegyszer, ami a diófán törpenövést eredményez, vagyis rövidebb hajtásokat, vesszőket, miközben a vesszők rügyszámát nem csökkenti. Hát, nem tudom.  Véleményem szerint a sövénydiónál nem kell feltétlenül a törpeséget megcélozni. Léteznek magas diósövények is, amelyek termőfelülete többszöröse például a sövényalmának, vagyis egyáltalán nem mondhatók emberléptékűnek. Például ez a kb. 12 m magas sövénydiós Olaszországban terem.   Egy megjegyzés erejéig térjünk vissza az előző fejezet, a törzsmagasság kérdésére. Hazai vélemény szerint - az érdi kísérlet is ezt követi - sövénydiónál 60 cm-es a kívánt törzsmagasság. Efölött a fa elágazik, a tovább növekvő sudár elsődleges szerepe a fa egészének megtartása.  Az oldalágaknak pedig meghatározott vastagságúaknak kell lenniük. Erősnek, hogy a nagy termést megtartsák, mégsem túl vastagoknak.  A törpe gyümölcsfa szigorúan elvi szempontból nézve három szempontból előnyösebb, mint a hagyományos.  Egyrészt területegységre vetítve sokkal több termőfa fér el, tehát a kisebb méretből adódó terméscsökkenést meghaladja a nagyobb egyedszámból származó terméstöbblet. Másrészt a fa kisebb, emberléptékű mérete lehetővé teszi a gondos ápolást, gyümölcsszedést. Végül a sövényalma koronájába mindenhol besüt a nap, szép, minőségi alma terem. Ebből a három szempontból az első és a harmadik a diófa esetében, hazai viszonyok között még kísérleti tisztázásra vár. (Sőt, igen valószínű, hogy a sövénydió növényvédelmi problémái nagyobbak, mint a szabadon álló fáké, mert a lombozat kevesebb napot kap.)  Ami pedig a fák méretét illeti, a gyümölcsszedő dolgozónak nem kell kézzel felérni a diót, tehát a második szempontból a sövénydiónak nincs semmi előnye.  A napfény valóban kell a virágrügy differenciálódásához, a diófa csak a korona külső felületén, palástján terem, ha a korona sűrű. De ha a korona vázágai nem zárnak össze, hanem - metszés, ritkítás által irányítottan is - szétágaznak, a korona termőfelülete megnő. Ehhez nem kell sövényforma.  És mégis. Mégis propagálják a sövénydiót. A koronaalak kialakítása során a sövénydió esetében mindent a sudárnak rendelnek alá. Az a cél, hogy a sudár fényt kapjon. Ezért a metszés során a túlságosan megvastagodott oldalágakat lemetszik.  Jaj, de idegen ez a diófa természetétől! A diófa szeret szélesen elterülni, nagy ágakat hozni.  Mindenesetre, kíváncsian várjuk a fejleményeket, mert ha minden ellenkezésem dacára a sövénydió lényegesen többet fog teremni, mint a hagyományos, akkor el fogja bírni az intenzív művelés többletköltségeit, a hatalmas metszési munkát, a többszöri permetezést.  És a sövénydió lesz a jövő. Talán.  Azért mielőtt belevágnánk, még nagyon sokat kell gondolkozni.  Az ültetvény életének első 5-7 évében egyértelmű a sövény terméstöbblete. Több fa, nagyobb termőfelület, nem beszélve a sövényfajták oldalrügyes terméshozásáról.  A sövényművelés ugyanakkor intenzív művelést jelent. Ha nagyobb termést várunk el az ültetvénytől, több tápanyagot és több vizet kell kijuttatnunk. Mert vízhiányban a kifejlődő diók mérete kisebb lesz. Ami nemcsak súlyveszteségben jelentkezik, vagyis hogy nem érjük el a kívánt célt, a sövénydiós termelési lehetőségének kihasználását, hanem héjas értékesítés esetén árcsökkenésben is, mert a kisebb méretre kalibrált dióért az exportőr kevesebbet fizet.  Erre hoznak egy diagramot kaliforniai kutatók, akik nagyon erős összefüggést találtak az egy fán termett diók száma és a diók mérete között. A vízszintes tengelyen a fánkénti diók száma szerepel. Ne tévesszenek meg az adatok, a 3,000 amerikaiul van, háromezret jelent. A függőleges tengelyen a diók egyedi méretét adták meg, grammban kifejezve.   De azt kérem tisztelt statisztikus Kollégámtól, az adatok ne győzzenek meg minket. Ha Ön is, mint én, már egészségtelenül sokat foglalkozott korrelációszámítással, regresszióanalízissel, rögtön szembetűnik Önnek is, hogy milyen kevés adatból vonnak le milyen szoros korrelációt. Több adat, több vizsgálat kellene akkor is, ha magát a tendenciát nem vitatjuk.  Mi tehát a tapasztalat? Mondjuk el annak a Kollégánknak is, aki nem statisztikus. Röviden: Ha egy diófa túl sok diót terem, annyit, amennyit már nem győz tápanyaggal és vízzel ellátni, a diók fejletlenebbek, kisebbek maradnak. Csak ennyit jelent a diagram, nem többet.  Kaliforniában hétéves tartamkísérlettel mérték, a sövénydiós 18,8 %-kal több vizet igényelt, mint a hagyományos.  Gondolkozzunk el az árnyékhatáson is. A diósövény alá nem süt be a nap. Igaz, nem is szárítja annyira a talajt, de tudjuk-e a sövény szinte földig érő ágai alatt művelni a földet? Mert ha nem, anaeorob körülmények könnyebben előállnak, a talajélet romlik. Az árnyékhatás kísérleti mérése egy 450 fa/hektár sűrűségű sövénydiósban:   És a tapasztalat?  A sövénydiós hamarabb beárnyékolja a talajfelszínt, mint a hagyományos. A diagramon alul az évek, balra a talaj-beárnyékoltság százalékai vannak feltüntetve. Minden évben a magasabb értékek a sövényhez tartoznak, szemben a fele olyan sűrű, négyzetes telepítéssel. Látjuk, öt éves korban már a felszín 80 %-át is árnyék borítja.   Itt az említett kétféle térállás szemlélhető meg. A jobboldali a magyar gyakorlathoz képest sűrű négyzetes, balra pedig annak a duplája, sövényformában. (Az elszínezés talán azért van, hogy a talajon a csepegtető öntözés vizes foltjai jobban látszódjanak.)   Lara fajtájú sövénydiós Franciaországban, 8x4 m-es térállásban:   Ez a fiatal olasz sövénydiós ekkora fejlettség mellett már 860 kg diót termett hektáranként.   A dió sövényművelése, a diótermesztés intenzitásának növelési lehetősége hazai diótermesztők érdeklődését is felkeltette. Csányban eltelepítésre került egy sor, de eredményei nem kerültek publikálásra. Miután a Boglár-Kert vezetésének sikerült kapcsolatot találnia az olasz Noceto diós szövetkezettel, néhány nagyobb dunántúli diótermesztő részvételével lehetővé vált a szövetkezet tagjai közül a Ca' Mavito S.p.A. venetói ültetvényét meglátogatnunk, amely tanulmányúthoz szegény rokonként magam is hozzácsapódtam. A kapott tájékoztatás alapos volt. A tanulságok mindenesetre elgondolkoztatók.   A fő tanulság, hogy a venetói diósövények tulajdonosai nem parasztok, nem mezőgazdasági vállalkozók, hanem olyan befektetők, akik a diótermesztésben kizárólag az üzleti lehetőséget látják, a tényleges munkát kvalifikált szakemberekkel végeztetik el.  Hasonlóan nagy eltérést mutatnak a hazai viszonyoktól a természeti körülmények is. Első ránézésre:   Semmi különös, sík föld. Ami a képen nem látszik, az az, hogy ez a földterület csak 60 éve szárazföld, addig tengerfenék volt, tengeri mocsár. Most is 1 m-rel fekszik a tengerszint alatt, gátakkal védve a tengertől.  Ennek két következménye van. Egyrészt a talaj kialakulása nem a szárazföldön megszokott fizikai, kémiai, biológiai úton történt, amit mindannyian únásig ismerünk, - ha volt módunk azt az iskolában megtanulni, mert lehet, hogy ma már nem tanítják, - tehát a talaj természetes tápanyagszolgáltató képességére a termesztő nem alapozhat. A diófa számára a nagy diótermés eléréséhez szükséges minden tápanyagot mesterségesen kell odajuttatni. Tápanyagigényt kell számolni, és annak megfelelően műtrágyázni, permettrágyázni.   Ezen a képen azt próbáltam érzékeltetni, - nem sikerült, - amire a helyi vezető külön felhívta figyelmünket, hogy például vastrágyázást is végeznek, ezért pirosas a talajfelszín a diófasor közelében.  A másik következmény a talajvízszint alakulása. Nagyobb tájegységre egységesen mintegy 2 m mélységben tartják a talajvíz szintjét, és a tengernél szivattyúk emelik át a gáton.   Tehát nagy esők után se pang a diófák tövén a víz, hanem levezetik. (A gyakorlatban mégis megáll a víz foltokban, ott a sövénydiós is kipusztult.) Az öntözővizet pedig a felszín közelében kapják a mezőgazdasági termelők.   A mediterrán nyárban öntözni kell, szórófejes berendezést fektettek a sorokba.   A kapott tájékoztatás szerint az első két-három évben nem öntöznek, nehogy a diófa gyökerei a felszín közelében maradjanak.  Tehát minden mesterséges. A talaj, a tápanyagpótlás, és nincs természetes vízpótlás. De a legmesterségesebb a koronaforma. Sövény-nyíró géppel metszik egyvonalban, és fölül a fasor irányába hajolva, végül a tetejét is meghatározott magasságban tartják. Ahol a gép eléri a fát, mindent elvág, a tízcentis ágakat is, ha úgy esik. Nem kezelik a sebeket.  Háromévente végzik el a gépi metszést, de a fáknak csak az egyik oldalát metszik egyszerre. Nem a fákat, a sorközöket metszik egyformára.  Télen, a nyugalmi időben metszenek. (A levágott gallyakat nem távolítják el a területről, hanem mulcsozással aprítják föl.) A metszés utáni első tavasszal így indul a metszett oldal:   Az első évben erős növekedésű vesszőket kapnak. A második évben a vesszőkön elágazások nőnek:   És a harmadik évben az elágazott vesszők - a diófajta oldalrügyes tulajdonságából adódóan - szépen berakódnak terméssel.   Mi a virágzás végén láttuk az állományt, szépen mutatkozott termés.  A növényvédelem külön érdekelt minket, mivel a híresen gomba- és baktériumkáros 2010-es év után voltunk, amikor a hazai diósok többségében nagy kárt okozott a BAN-tünetegyüttes. Előadásokból és irodalomból egyaránt úgy tudtuk, a mediterrán térségben ez a probléma még súlyosabb. De nem Venetóban. Náluk az almamoly elleni védekezés a legnehezebb, és speciális, tengerfenéki elhelyezkedésük okán a talajlakó Fitoftóra gombák kártétele. Ezek meg minket érdekeltek kevésbé. Mindenesetre növényvédelmük nagyon intenzív. Szinte állandóan permeteznek, tizenkétszer is egy évben. Nézzük meg ennek a fának a törzsét!   Bár a fényképezőgép automata színbeállítása nagyon eltorzít a valóságtól, talán mégis látszik, hogy a fák törzse nem a diófákra jellemző szürkés színű, hanem kékeszöld, a sok permetlétől.  Végül a legfontosabb: a fajta. A francia Lara, aminek kiváló oldalrügyes tulajdonsága nemcsak otthon, hanem egy sor déleurópai országban is bebizonyosodott. Bőven terem. A kapott tájékoztatás szerint az ültetvény megadja a 4,5 t/ha héjas diót, ami bőven fedezi a sok vegyszer és a sok munka költségét. A hagyományos, nem sövény ültetvények ezt a hozamot nem tudják megközelíteni.  Mégsem azzal az elhatározással jöttünk haza, hogy sürgősen sövénydiót akarunk telepíteni. Előbb jó lenne, ha valaki kipróbálná, a hazai fajták közül alkalmas-e valamelyik a sövényművelésre.
	Magoncot vagy oltvány diófát ültessünk? A leendő diósgazdák állandó kérdése ez, nálunk is, külföldön is. A többség első válasza, döntése a magonc mellett szól. Magam is így voltam vele, ültetvényemet magoncokból kívántam létrehozni. Ősszel megvettem a szükséges diót, szakszerűen lerétegeztem homokba, gombaölő szerrel kezeltem, nyirkosan tartottam a télen, és tavasszal eldugdostam a leendő faiskolába. A kelési százalék gyakorlatilag nulla volt. Ezután döntöttem a vásárolt oltvány mellett, és az ültetvény fáiban gyönyörködve nem bántam meg, hogy a nagy mennyiségben kapható három legjobb magyar fajtát ültettem.  Talán több helyen is kitűnik a szövegemből, hogy az oltványdió híve lettem. De ez ne befolyásoljon senkit. A címben feltett, de mindenkiben felmerülő kérdésre mindenki maga keresse és adja meg a választ! Néhány szempont talán segíthet, amit egy kanadai szerző gondolatait segítségül véve így összegezhetek:  A leendő gazda elsősorban arra a kérdésre adjon magában választ, hogy mi a célja a dióültetéssel, mit szeretne elérni. Kicsiben, vagy nagyban gondolkozik. Ha nagyban, - a nagy az egy hektárt meghaladó - akkor versenyképes üzemet kell létrehoznia, mert a diótermelés is olyan, mint bármely termelési ág, megvannak a termelők, adott költség- és hozamszinttel, adott jövedelmezőséggel. Ha nem akarunk ráfizetni, legalább a meglévő nagyüzemek költségeivel és hozamával kell versenyeznünk, hiszen ugyanazon a piacon akarunk megélni. Ha kicsiben akarunk diót termelni, árutermelés esetén esetleges rossz döntésünk veszteség-kihatása kisebb lesz. Mindenképpen hosszú távra szól a telepítést megelőző döntés.  Saját viszonyaink között ki akarjuk-e próbálni a szóba jöhető fajtákat egy nagyobb telepítés előtt? Akarunk-e magunk egy jó, a mi viszonyainknak leginkább megfelelő fajtát előállítani?  Kisebb vagy nagyobb méretű fákat szeretnénk? Milyen lesz nálunk a beporzás, önbeporzás? Mindegy-e, hogy milyen lesz a termelt diók mérete, vagy egyöntetű termést szeretnénk? Meg tudjuk-e előre határozni a leendő termés törhetőségét, a héj-vastagságot? (Nálunk mindenki a papírhéjú diót termelné - ha van ilyen fajta, mert a hazai fajtaleírásokban egyikben sem szerepel papírhéjú, - de gondoljuk meg, hogy a vékony héj a kártevőknek, betegségeknek kevésbé áll ellen, és amint egy újzélandi nemesítő helyesen mutatott rá, az igen vékony héjú dió a földre lehullva inkább még vizet szív magába, minthogy száradna, amikor már a gyors száradás lenne fontos.)  Fontos lesz a leendő diótermésen belül a bél és a héj aránya, hiszen ha dióbél a tervezett végtermék, a leendő hozam a bélaránytól is függ.  Milyen lesz leendő dióállományunk tavaszi kihajtási, virágzási ideje, mennyire lesz kitéve a kései fagyoknak? (A dióskert fekvését is figyelembe véve.) Ha a dió gomba- és baktériumos betegségeire is gondolunk, tervezünk-e növényvédő permetezést a tavaszi fakadáskor? A különböző időben fakadó fák esetén melyikhez igazítjuk a permetezés idejét, vagy többször permetezünk-e? Tervezünk-e ökológiai diótermelést, és ez esetben hogyan védjük meg a károsítóktól, kártevőktől a fákat?  Mi az elképzelésünk a diófa környezetének gyommentesen tartásáról? A diófák termőre fordulásáig a fák közötti területen tervezünk-e köztes termesztést?  Nem könnyű kérdések ezek. Főleg nem annak, aki korábban nem foglalkozott dióval. Szakirodalom is kevés van. Utólag okos az ember - a diótermelő szakember is, - előre nem. De az előrelátás - telepítés előtt 50 évre kellene előre látni - szinte lehetetlen, mert mint Kovács Gábor helyesen szokta mondani, minden év más.  A magonc-diók tulajdonságai ismeretlenek, előre nem jósolhatók. Lesznek köztük jobbak is, mint az ismert fajták. Az ismert fajtáknak sok paramétere viszont a leírásukból megismerhető. De ezek a paraméterek adott földrajzi helyre, és bár hosszú, de időben zárt intervallumra vonatkoztatva helyesek. Dióskertünk körülményei mennyiben felelnek meg a fajták értékelési helye körülményeinek? A diófajtáknak megvan a termőhely iránti igényük, olyan termőhelyre valók. Éghajlatunk, talajadottságaink mennyire hasonlítanak arra? (Főleg a fagyok, a hőmérséklet, a talajtípus és a tápanyag-ellátottság érdekes.)  Vessük össze, az ismert - és kapható - fajták tulajdonságai mennyiben vágnak össze igényeinkkel, elképzelésünkkel! De ne a faiskolai lerakatoknál tájékozódjunk, mert ezt a választ kapjuk: „Milyent tetszik keresni? Ez pont olyan.” Hanem a nemesítőnél vagy másik termesztőnél érdeklődjünk! Az a tapasztalatom, hogy úgy a nemesítő, mint a diótermesztő kolléga készséges, őszinte tájékoztatást ad a diófajtákról.  Ha igényeinknek megfelelő diócsemetét egyáltalán nem, vagy több éves előjegyzésre se kapnánk, van még egy lehetőség. Ismert fáról származó, vagy kívánt fajtájú oltószemeket, oltóvesszőket felhasználva magunk is, vagy gyakorlott szakember segítségét igénybe véve szemezhetünk, olthatunk kívánt tulajdonságú csemetéket. (Csak saját felhasználásra!)  Nézzünk körül, magról kelt diófák vannak-e a környékünkön? Hogy néznek ki? És milyen fajtájú telepített oltványdiók mutatnak jól a környékünkön? (Ha fekete dió alanyra oltott fajtát vásárolunk, vegyük figyelembe, hogy növekedése kisebb lesz!)  Ha magvetés mellett döntünk, a dió ismert, jó fáról - akár meghatározott, államilag elismert fajtájú fáról - származzon! Olyan fáról, amely a mi kertünkhöz hasonló körülmények között nőtt. De lehetőleg 100 km-en belülről.  Az már csak a legutolsó kérdés, hogy a magonc vagy az oltvány telepítése mennyire gyors és mennyire drága. Az biztos, hogy a magoncdiók telepítési költsége össze sem hasonlítható az oltványbeszerzés költségével. De a helybe vetett magoncok fejlődése már elmarad a fajtadiók fejlődésétől, mert az előbbieknél elmarad a csemeték átültetésekor szokásos főgyökér-elvágás, minek következtében az oltványoknál meggyorsul az oldalgyökerek fejlődése, így fiatalkorukban több tápanyagot képesek felvenni, jobban tudnak fejlődni.  Ha bizonytalanok vagyunk, kicsiben kezdjük!  Magvetésünk eredménye a későbbiekben akár egy csoda jó diófajta létrejötte is lehet. Vagy olyan ültetvény, ami többségében értéktelen egyedekből áll.  A magoncdiósok termőképessége törvényszerűen alacsonyabb a fajtadiókból telepített ültetvényhez képest. A megporzás tervezhetetlen, a túlporzás és az ebből eredő terméskezdemény-elrúgás elkerülhetetlen.  Moldáviában úgy figyelték meg, a magonc-diófák termőkoruk első tíz évében, miután teremni kezdenek, évenként 4 kg termést adnak átlagban.  Létezik még egy elképzelés, a magonc és az oltvány-diók együttes telepítése, minden második helyre magoncot telepítve. Én még ilyent a gyakorlatban nem láttam, csak olvastam róla. Ekkor jóval sűrűbben, dupla sűrűn kell telepíteni. Az elgondolás lényege az, hogy a magoncdiók jobb növekedése miatt az oltványok is felfelé irányuló növekedésre kényszerülnek, a korai elterebélyesedés helyett, így nagy, egészséges, szép oltványdiók fejlődnek. És egy bizonyos idő után a magoncdiók kivághatók, gondolom, olyan 20 év múlva kb. De. Nem tudom, a vegyes ültetés hívei számoltak-e a sokféle dió túlporzásából adódó terméskieséssel, valamint a nem egyöntetű áruminőséggel. Mindenesetre ez a módszer még további meggondolásokat igényel.     Fajtaválasztás A diófajták, mint említettem, adott természeti körülmények között a legjobban bevált egyedek elszaporításával keletkeztek. A diófa egy adott fajtája egy adott termőhelyen érzi jól magát, válik egészséges, jól termő egyeddé. Máshol jól bevált fajták honosítása nálunk is, a világ más részein is gyakorlatilag sikertelen.  Aki dióültetvényt kíván létesíteni, javaslom, csak hazai, már bizonyított fajtákkal foglalkozzon üzemszerűen. Természetesen, hobbiból lehet kísérletezni, de arra a leendő termesztő ne számítson, hogy kísérlete eredményét üzemszerűen is hasznosítani tudja, a szükséges sokévi megfigyelés miatt.  A leendő diósgazda inkább kísérje figyelemmel az újabb hazai fajtákat, és a beváltakból, elismertekből válasszon.  Hazai viszonyaink között a fajtaválasztással nincs különösebb gondunk. Igen ajánlható a három kiszelektált magyar alapfajta (A-117, M-10, T-83), mert azok a magyar tájhoz bizonyítottan jól alkalmazkodtak, az ország területén otthonosan érzik magukat. Extenzívebb viszonyok között is jók, különösen az A-117. Ugyanez a dícséret az újabb, keresztezett öt fajtát még nem illeti meg, nekik még bizonyítaniuk kell. (Alsószentiváni kései, Bonifác, Milotai bőtermő, Milotai kései, Milotai intenzív)  Jók az alapfajták, sokat, szépet teremnek, de nem tökéletesek. Például nem mondhatók teljesen vagy akár kielégítően baktérium- és gomba-rezisztenseknek.  Az A-117 bár a legnagyobbra növő alkatú, az ország hidegebb vidékein télállósága kérdéses lehet. Koronája pedig idővel elsűrűsödésre hajlamos. Az M-10 bár a legszebb diót termi, és tényleg sokat is, hajlamos az alternáló terméshozásra, és a leginkább fogékony a betegségekre. A T-83 bár a legnagyobb termésre képes, dióbele legjobban válogatható, legjobb ízű, és bár világosnak mondható, egy árnyalattal sötétebb. Gyengébb termőhelyen a fa fejlődése gyenge. Diója héjasan kevésbé tetszetős, mint a másik kettőé. Előre gondolnunk kell a valamikori diószüretre. Az érési idő jellemző a fajtára. Az érés átlagos idejét a nemesítő megadja, de az évjárattól függően korábban, későbben kezdődhet, és az eső hiánya vagy bősége szintén megzavarja az érés, a természetes dióhullás menetét. Ha nagy területen termesztünk egy fajtát, számolnunk kell a lökésszerűen nagy betakarítás-igénnyel, nagyobb gépesítéssel, nagyobb szárítókapacitással kell készülnünk a szüretre. Több fajta esetén a szüret ideje jobban elnyúlik. Ez lehet előnyös vagy hátrányos, attól függ, honnan nézzük.  Azt a diófajtát, amelyiknek az érési ideje jellemzően hosszú, kerülni ajánlott. A Pedróra gondolok, de az már - hála Istennek és a hatóságnak, a kettő sokszor azonos, - Magyarországon nincs telepítésre engedélyezve.  A jelen pillanatban engedélyezett hazai fajták tulajdonságait a kutatóintézet az alábbiakban foglalta össze, beleértve az érési időt is.  Fajta neve	Fakadási idő	Ellenálló képesség	Ökológiai érzékenység	Érési idő Alsószentiváni 117	kései	a késő tavaszi fagyok kevésbé károsítják	kevésbé igényes	09.15-09.27 Milotai 10	középkorai, elhúzódó	kissé fagyérzékeny	igényes	09.17-09.28 Tiszacsécsi 83	kései	télálló, kevésbé érzékeny a késő tavaszi fagyokra	kevésbé igényes	09.24-10.05 Alsószentiváni kései	nagyon kései	fagytűrő, betegségellenálló	?	09.29-10.09 Milotai bőtermő	középkései	baktériumos betegségre közepesen fogékony	alapfajtához képest igényesebb	10.03-10.14 Milotai kései	nagyon kései	fagytűrő, gnomóniára kevésbé, baktériumra közepesen fogékony	alapfajtához képest igényesebb	10.11-10.21 Bonifác	kései	virága és termése baktériumra fogékony	alapfajtához képest igényesebb	10.10-10.21 Milotai intenzív	középidejű	baktériumra nagyon fogékony	alapfajtához képest igényesebb	10.11-10.22 Feltűnő, hogy az intenzív fajták milyen késői érésűek. Üzemszerű termesztésben arra is gondolni kell, hogy ha bejön egy erősen esős ősz, minél későbben érik a dió, annál bizonytalanabb, hogy géppel dolgozni tudunk a nagy sárban.  Alapszabály egyébként, hogy igényes, intenzív fajtával csak akkor szabad foglalkoznunk, ha az igényeit ki tudjuk elégíteni. Ez az újabb fajtákra fokozottan érvényes. Adjuk meg a diófának, amit igényel, és akkor ő is viszonozni fogja gondosságunkat.     A terület előkészítése ültetésre Az elvégzett szaklaboratóriumi vizsgálat javaslata alapján a talajt tápanyaggal kell feltölteni. Szerencsés eset, ha ilyent nem javasol a szaktanácsadó cég. Ha sűrű térállást tervezünk, a teljes területet lássuk el szervestrágyával. Ha ritkán ültetünk, elég csak a - mélyebb - ültetőgödör aljára trágyát tenni, és arra földet. Ha a teljes területre számolunk, hektáranként 50-100 tonnát számíthatunk (5-10 kg/m2). A telepítés éve előtt pillangósvirágú zöldtrágya-növényt is termeszthetünk, amit beforgatunk.  Ha a talajvizsgálati javaslat nehezebben oldódó tápanyagokkal (kálium, foszfor, magnézium, kalcium) való feltöltést is ajánl, telepítés előtt ezeket is ki kell szórni és a talajba forgatni.  Árokásás Kaliforniában sövénydió telepítéséhez:   A talajforgatás 2-6 hónappal előzze meg a tervezett telepítést. A forgatás kívánatos mélysége 60-70 cm. Ha a forgató eke előhántóval van ellátva, az altalaj-feltalaj csere is biztosítható. Középmély szántás utáni forgatás a műtrágyák és a talajjavító mész egyenletesebb elkeveredését segíti a talajban. Forgatás után pedig némileg egyengessük el a talajt, például tárcsával, kitűzés előtt.  Igen, kitűzés. A kitűzés határozza meg a dióskert kinézetét. Legegyszerűbben hosszú zsinórral végezhetjük, a zsinóron bejelölve a sorok vagy fák távolságát. Hosszában, keresztben.   Dehát a technika fejlődik. Az én kertembe a geodéta egy lézeres műszert hozott, amivel azt is meg tudta mondani 4-500 méterről, hogy két centivel előrébb vagy hátrább jelöljem ki a helyet. Nemcsak, hogy jobbra vagy balra. A fák leendő helyére kis cöveket szúrjunk.  Persze, gödörásáskor ki kell dobni a kis cövekeket. Jelet mégis hagyni kell, hosszirányban is, keresztirányban is. Ültetéskor ahhoz igazodhatunk.  Dehát, mint említettem, a technika azóta is fejlődött, mióta én a diósomat elültettem. Ma már a műholdról is szemmeltartanak minket, és centiméterre pontosan jelzi a navigátor a diófa helyét. Egy ilyen, műholdas helymeghatározóval felszerelt gép végzi például a következő képen a sövénydió számára az árokásást.   Ajánlanak simább elegyengetést is ültetés elé, a tárcsa után simítózást, kombinátorozást, vagy fogasolást, ezekről alkalomszerűen, a talajállapotnak megfelelően döntsünk.   Telepítés előtt talajfertőtlenítést az esetben kell végeznünk, ha a többszöri talajmintavétel és egyéb bolygatások során azt tapasztaljuk, hogy a területen m 2-enként 1-2 cserebogárpajornál több van. Ez esetben a területet fertőzöttnek kell tekintenünk. Azt ne vizsgáljuk, hogy a pajor potroha végén megvan-e a két párhuzamos serte, vagyis hogy a pajorból májusi cserebogár lesz-e, mert valamennyi cserebogár pajorja jelentősen károsít. A talajfertőtlenítést a talajfertőtlenítőszer talajba forgatásával végezzük.    Ültetés Mottó:  „ezt a diófát  nagyapám ültette  bízott a  jövőben”  (Pintér Lajos:  Az univerzum dióhéjban)  A diófa ültetésének többezer éves irodalma van. Az ősi perzsa agronómiai feljegyzésekben azt a tapasztalatot írták le, hogy ha a diófát teliholdkor ültetik, törzse alacsony marad, dús ágakkal, és bőven termő fa lesz. Ellenben ha újholdkor ültetik, magasra nő, fájából értékes faanyag lesz. Tessék kipróbálni!  Németországban - Közép-Európára kiterjedően - a koratavaszi ültetést ajánlják. Svájcban az őszit. Hollandiában ősszel az október-novemberi, tavasszal a március-áprilisi hónapokat. Angliai szakirodalom szerint egyaránt ajánlható a novemberi és a februári ültetés, ha a talaj nem fagyott.  Nálunk általában inkább ajánlható az őszi telepítés, mert a tavaszi optimális telepítési időszak rövid. A diófa tavasszal már jóval a kihajtás előtt megkezdi a nedvek termelését, felpumpálását. Jó, ha ezt már a végleges helyén végezheti. Amikor koratavasszal az időjárás, a hó, a víz és a talajállapot lehetővé teszi, hogy a diósban dolgozzunk, a diófacsemete már szeretné a maga életét élni, és kihajtását a nedvek felduzzasztásával előkészíteni. Ehhez pedig az kell, hogy gyökereinek legyen ideje a talajban megkapaszkodni, új hajszálgyökereket indítani. Véleményem szerint tehát ültetés után a téli időszak szükséges a diófának a tavaszra készüléshez.  Véleményemet angliai szakirodalommal is alátámaszthatom. Eszerint a diófa gyökere a télvégi, fagymentes napokon már aktív, vizet vesz fel, és növekszik. Népi megfigyelés szerint a diófa már Vince napjától kezdődően, vagyis január 22-től nedvedzik. És ha a talaj fagya nem gátolja, pumpálja felfelé a nedveket, jóllehet csak májusban hajt ki.  A problémát az jelenti, hogy a faiskolákban a szaporított csemeték közül a diócsemete vesszői érnek be utoljára. A faiskola nyilván a korábban beérettekkel foglalkozik előbb, a dió rendszerint novemberre marad, amikor már gyakran bizonytalan, erősen romlik az idő.  Az igen késői ültetés azért se lehetséges, mert a dió gyökere igen fagyérzékeny, és az ültetés során is megfagyhat. Úgy jellemzik, hogy annyira fagyérzékeny, mint a sárgarépa.  Természetesen tavasszal is ültethetünk, ha a helyzet úgy hozza. De ha a talaj túl gyorsan szárad ki, a vízpótlásról mindenképpen gondoskodjunk. A tavaszi ültetést akkor válasszuk, ha nem tudjuk ősszel még a viszonylag jobb, melegebb időben elültetni a diócsemetét. Közvetlenül a fagyok előtt már nincs ideje a csemetének új hajszálgyökereket bocsátani, megkapaszkodni a talajban. Ilyenkor bizonytalanabb a tavaszi indulása, később, gyengébben indul.  Ha az ültetés tavaszra marad, azt minél korábban és minél gyorsabban végezzük el.  Ha konténeres diócsemetét használunk, tavasszal az ültetés idejét tágabb határok közé helyezhetjük, az ültetés későbbre is maradhat.   Az ültetőgödör méretét - a magyarországi 1x1x1 m-es ajánlással szemben - a legtöbb országban jóval kisebbre ajánlják, pl. Argentinában 60x60 cm-en 40 cm mélységet. A centiméterben kifejezett gödörméret helyesebb úgy fogalmazni, hogy akkora ültetőgödör szükséges a diócsemetének, hogy gyökerei kényelmesen elférjenek benne úgy mélységében, mint oldalirányban. Ha gödrünk ennél nagyobb, az nem alapfeltétel, hanem a csemete korai fejlődését gyorsítja meg.  Tisztelt diófaültető Kollégám, én a magam részéről erősen leegyszerűsítem az ültetőgödör méretének problémakörét. Szerintem akkora gödör szükséges, hogy kényelmes legyen. A diócsemete gyökerének is és annak is, aki ássa.      Egy diótermesztő kollégám büszkén mutatta nekem diófáinak erős fejlődését, amit egyértelműen az igen nagy ültetőgödörre vezetett vissza. Valóban, a fák fejlődése utolérte az 1-2 évvel korábban ültetetteket.  Van, aki csak fúrja az ültetőgödröt:    Az ültetőgödörbe szervestrágya vagy komposzt ajánlott, de úgy, hogy a diófa gyökerével közvetlenül ne érintkezzen. Más szakíró szerint viszont ha az ültetőgödörbe komposztot helyezünk, az lassítja a gyökérzet fejlődését a tápanyaggal gyengébben ellátott talajban. Ebben a szakmai vitában szerintem magunknak kell döntenünk, ültetés előtt. Döntőbírónak szaklaboratóriumot is felkérhetünk.  A szép, egészséges ültetvény első feltétele a jó minőségű oltvány. Az egy éves oltvány ültetésre még nem alkalmas, mert vékony szárában, csekély gyökértömegében még kevés a tartalék-tápanyag. Két éveset ültessünk.  Az ültetésre váró csemete akkor ideális, ha nagy gyökértömege van, hossza 2 m, és végig egészséges rügyekkel van berakódva.  A gyakorlatban a csemete hosszától mint követelménytől el is tekinthetünk. A lényeg az egészséges, kellő nagyságú gyökérzet. Ültetéskor a diófa legfontosabb része a gyökere.  Ültetés előtt vizsgáljuk meg a csemete gyökérzetét. A szemmel láthatóan beteg, a törött gyökereket távolítsuk el, de kerüljük a gyökérzet fölösleges kurtítását, az egészséges gyökérnek a végét se csípjük vissza, még ha ajánlják se. A beteg, sérült gyökereket addig vágjuk vissza, amíg egészséges, fehér színű nem lesz a vágott felület.   Ültetés előtt ajánlható a diócsemete gyökerének vízbe merítése, 24 órára. Ez alatt a csemete megszívja magát vízzel, élettevékenységéhez megvan a szükséges víz, ültetéskor rögtön elkezdheti a hajszálgyökerek fejlesztését. Az eredési arány gyakran ezen a beáztatáson múlik. Hetekig viszont ne álljon vízben a csemete gyökere, mert elpusztulhat.  Ültetésig a csemete gyökere ki ne száradjon! Ha a csemete gyökerének akár csak egy órát is a levegőn kell töltenie, dobjunk rá nedves földet, borítsunk rá nedves zsákvásznat, permetezve locsoljuk.   Nagyon ajánlható az ültetésre kerülő csemete gyökérzetének híg agyagpépbe mártása, különösen, ha az agyagpép bőven tartalmaz réztartalmú gombaölőszert.   Ültetés:   Az ültetés mélységét úgy állítsuk be, hogy a csemete az eredeti mélységig kerüljön a földbe. A következő képen az eredeti mélységet nem a sötétbarna és az élénkbarna kéreg találkozása jelzi, mert az az oltás utáni első és második évi növekedés határa. Az eredeti mélység a gödör szélénél van, ahol megtörik a csemete törzsének egyenes vonala.   Az ültetés során a gyökérzetet szépen, természetesen helyezzük az ültetőgödörbe. A gyökérzet oldalirányban is kényelmesen férjen el, és lefelé is. Az oldalgyökerek kerüljenek eredeti, természetes állapotukba, a főgyökér pedig ne hajoljon meg.  Hogy milyen fontosak a diócsemete oldalgyökerei, a következő kép mutatja. Ezt a 12 éves diófát egy erős szél döntötte földre, ki kellett vágni. Ekkor derült ki, hogy több mint 180 fokban jobbfelé nem indult oldalgyökere, joboldalról nem tartotta semmi.   A gyökérzetre aprómorzsás, jó minőségű föld kerüljön közvetlenül. Kissé mozgassuk meg ültetés közben a csemetét, hogy a gyökérzet közé egyenletesen kerüljön föld, és óvatosan tapossuk meg, ha már kellő föld van rajta. Ültetés után a csemetéket lehetőleg azonnal öntözzük be 40-50 l vízzel.  A maradék földet pedig kupacoljuk a csemete töve köré. Ez azért fontos, hogy az első évben a szélmozgás ne szaggassa az első éves csemete hajszálgyökereit.   Svájcban az ősszel kiültetett csemeték fagy elleni védelmét ajánlják. Nálunk elég annyit tenni, hogy ültetés után a laza földet a csemete töve körül felkupacoljuk, amit a téli ülepedés után kitányérozunk. A kiültetett csemete környékét viszont nem szabad semmilyen talajtakaró anyaggal - fakéreg, szalma, stb. - takarni, mert az a mezei pocok elsőrendű téli búvóhelye, és télen képes a csemetét elpusztítani. Ha látunk az elültetett csemete környékén pocokjáratot, a mérget abba kell tenni.  Tavaszi ültetéskor viszont nyugodtan takarhatjuk a csemete környékét. Bármilyen szervesanyaggal, de fekete fóliával is lehet. Ezek az anyagok a gyomosodástól védik a fiatal csemetét, de az említett pocokkáron túl egyéb hátrány is jelentkezik, ha a következő télre is kint maradnak. Fekete fóliánál például megfigyelték, hogy több éves takarás estén a diócsemete nem eresztette mélyre a gyökerét, hanem azok a felszín közelében helyezkedtek el.  Dióültetvény az első évben:   Ha nyúlkár előfordulhat, ősszel törzsvédőzzünk is!  Így a nyúl télen ha meg is látogatja a fiatal csemetét, megnézi, és továbbmegy. Mint az alábbi nyúlnyom is mutatja.   A törzsvédőt tavasszal le kell szedni, hogy a kitörő hajtásokat ne gátolja a növekedésben. De ezt nem kell elsietni, mert amíg a mezei nyúl nem talál magának egyéb ennivalót, addig a diófa kérgét fogja rágni. Legkésőbb akkor kell a törzsvédőt leszedni, amikor a kitörő alsó oldalhajtások már belenőnének.  Egy-két évig ősszel a törzsvédőzést ismételjük meg, amíg a fiatal fa kérge kissé meg nem fásodik. Gyenge növekedési erély esetén - ami egyaránt adódhat gyenge talajból, gyenge csemetéből - a törzsvédő nyárra is a fiatal törzs körül maradhat. (A második kép nem hazai, hanem franciaországi felvétel.)     A tavaszi ültetés kiegészítő munkájának tekinthető a kiültetett csemeték karózása, kötözése, ha szükségesnek látjuk. Főleg erőteljes hajtásnövekedés esetén van rá szükség. A karózás akár júliusig is elhúzódhat, amikor már látjuk, hogy milyen erősek a hajtások, és legalább a nagyobb növekedésűeket kötözzük karóhoz.   Ha karóhoz kötjük az első éves csemetét, két helyen kössük meg, a felső kötés a legfelső oldalkihajtás alatt legyen, hogy azt ne sértse.  Néhány kép az első éves csemeték kötözéséről:      Sőt, ha túl erősek a második éves hajtások, akkor is kötözhetünk:   A diófák ültetése nem fejeződik be a dióültetvény eltelepítésével. A leggondosabb ápolás, a legjobb csemete esetén is előfordul, hogy évente 1-3-5 % csemetét pótolni kell. Ilyenkor természetesen nem kell az ültetés előtti munkákat újból elvégezni, legfeljebb cserebogár elleni vegyszert szórunk az ültetőgödör falára. Pótolni sokáig kell, még 10 éven túl is. Érdemes is pótolni, mert termőkorban meglesz a megfelelő létszámú termő fa.  Az első két évben az eltelepített diócsemeték nem szoktak nagyot nőni, de a harmadik évtől növekedésük meggyorsul. A második vagy a harmadik évben kezdik kialakítani elégazásaikat.   Dióültetvény a második és a harmadik évben:    Tisztelt diófaültető Kollégám, tessék elképzelni, hogy a diófát nagyobb korában is átültetik egyesek.  Jaj, nagyon nem ajánlom. A diófa elveszti gyökérzetének több mint 90 %-át. Hogy fog megeredni, életben maradni? A következő képen vajdió átültetése látszik, de ebből a szempontból az is olyan, mint a mi diónk. Kár érte.   Végül egy igazán elborzasztó kép következik.  Kérem gyenge idegzetű Kollégámat, forduljon félre, hogy ne lássa.  Mégis visszafordult? Én figyelmeztettem.  Az Egyesült Államokban van olyan diófát szerető ember, aki nem tud meglenni kedvenc fája nélkül. Amikor költözik, magával viszi. Szegény diófa!
	Gyomirtás, a dióskert területének gondozása Mottó:  „A gyomosság vízpazarlás.”  (Poór József)  Mielőtt a dióskert gondozásáról egy szó is esne, kérem tisztelt diótermesztő Kollégámat, sziveskedjen megtekinteni a következő felvételt. A képen két diósgazda ültetvényének határa látszik. A jobboldali gazda gondozza a dióskertjét, a baloldali nem. Bár a fák azonos korúak, fiatalabb korukban egységesen voltak - jól-rosszul - gondozva, azt hiszem, látszik a különbség.   A dióskertet rendben kell tartani. Ha az elmúlt aszályos években évente 350-400 mm-nyi csapadékunk volt összesen, és a diófa természeténél fogva egyedül a tenyészidőszakban 800-1000 mm-t igényel, akkor látjuk, hogy gond van.     Mert mik a vízhiány okozta problémák? A növekedés időszakában a kicsi hajtásnövekedés, gyakorlatilag "ülve marad" a dió, vagyis szinte nincs értékelhatő hosszúságú hajtása. Nincs lombfelület, gyenge marad a fa. A csapadékhiány egyúttal tápagyaghiányt is jelent, tápanyaggal jól ellátott területen is! Például egy balatonboglári összehasonlító vizsgálat szerint 380 mm éves csapadék mellett az öntözetlen diócsemeték átlagos hajtásnövekedése 30 cm volt, a három alkalommal 50-50 mm-rel megöntözötteké átlagosan 48 cm, a különbség 60 %.   A termőkorú fának pedig vízhiányban a termése aszalódik, feketedik.  A gondozott gyep is elvon a talajból évi 100 mm csapadékot. Hát még a szabadon növő gyomok!  Ezért az ajánlható, hogy ültetés után az első évben a csemeték környéke legalább 1,5 m-re gyommentes legyen. A második-harmadik évben ez a védőtáv még növelendő. A negyedik évtől pedig ha akarjuk, füvesíthetünk a diófa körül, vagy vegyszeresen is gyomtalaníthatunk.  Az első három évben elsősorban a konkurens növények vízigénye miatt nem ajánlható köztesnövények termesztése a fiatal diófák között, mert a diócsemetéknek még nem fejlődött ki a jellemzően nagy, vízfelvevő gyökérrendszere. A vízért folyó versenyben az első három évben a diófa a vesztes.  Tisztelt Kollégám, gondozatlan dióskertekről albumnyi képem van. Hadd mutassak néhányat!  Így néz ki egy elhanyagolt dióskert, nem nálunk, hanem Franciaországban:   Hazai példa, Csány községből:   Hazai példa, Surjányból:   Hazai példa, Jánkmajtisról:   Hazai példa, Sonkád községből:   Az elhanyagoltság következménye pedig, hogy a diócsemeték egy év alatt semmit se nőttek. Két kép ugyanarról a sonkádi kertről, egy évvel később:     Alapvetően kétféle módszer létezik a diófák alatti, közötti terület gondozására, gyommentesen tartására. A művelés és a gyepesítés. Mindkettőnek célja a gyomok visszaszorítása és a talaj megfelelő állapotban tartása, termékenységének biztosítása. Mindkettő rendszeres munkát igényel.  A két módszer kombinálható is. Az első években műveljük a talajt, a későbbiekben füvesítünk, amint a következő képen is látható. Elől új telepítésű, mögötte idősebb diós.   Ha a talajt rendszeresen műveljük, talajmunkában részesítjük, akkor azzal egyrészt gyomtalanítjuk, másrészt lazítjuk. Ültetés után a legelső talajmunka a mély traktornyomok elmunkálása, amit legcélszerűbben tárcsával lehet végezni. Tárcsával később is dolgozhatunk.        Hátránya a tárcsának, hogy a tárcsa szélén túl is kiveti a földet, ezért például a fasorokban bakhátat képez. Jól megfigyelhetjük ezt a jelenséget a volt tiszacsécsei termelőszövetkezeti dióskertben. Amíg a tsz működött, és művelték a dióskert talaját, mindig csak tárcsával jártak benne. Ezért - bár a képen kevésbé látszik - a tárcsa a földet fokozatosan a fasorokba dobta.   A kultivátornál nincs ilyen probléma, de a gyomokat kevésbé pusztítja. Igen jó munkát végez a rugós borona, de ahhoz erős traktor kell.   Művelt talajfelszín a diósban:   Én úgy láttam, nagyobb dióültetvényekben szántani is szoktak évente.  A fasor kézi kapálása igen fárasztó, munkaigényes, mert széles és hosszú. Ezért a telepítés után néhány évvel a diósgazdák a fasor vegyszeres gyomirtására térnek át. Így láttam Franciaországban, a Grenoble-i termőtájon is, de ennek a módszernek az a hátránya, hogy az ökológiai szemlélettel nem fér össze, a biológiai művelésre áttérő diósgazdánál az ellenőrző szervezet a vegyszerezést nem engedélyezi.  Ha dióültetvényünket talajműveléses módszerrel tartjuk gyommentesen, évente korán abba kell hagyni a művelést. A szüret előtt 2-4 héttel, hogy a szüret idejére legyen ideje a talajnak megülepedni.  A másik módszer a gyepes - nem azonos a gyomossal! - sorköz. Mónus Bertalan homoktalajon végzett megfigyelései szerint ezzel a módszerrel biztosítható a talajszerkezet védelme, az erózió és a defláció elleni védelem, a dióültetvény géppel való járhatósága esős időben is, valamint a biológiai környezet megteremtése. A füves felszínen a nehéz gépek nedves időben nem okoznak olyan talajtömörödést (szerkezetrombolást), mint a csupasz felszínűn.  Fiatal korától kezdve fűkaszálással művelt dióskert két képe illusztrálja az elmondottakat. A traktor az eső miatt hagyta félbe a kaszálást. Nincs traktornyom.     A gyep jelentős mennyiségű szervesanyaggal gazdagítja a talajt, mert folyamatos a kiöregedő gyepnövények pusztulása, ami hektáranként 10-15 tonna gyökér-szárazanyag lebomlását jelenti. Hátránya a gyepnek, hogy a kiszórt nitrogénműtrágyát hasznosítja, nagy részét felhasználja a diófa elől. Másik hátránya, hogy öntözetlen körülmények között a gyep is a talaj felső rétegének vízkészletét használja, esők után a talaj kiszáradása előtt kevesebb víz jut a vízigényes diófának. De mint azt Childers 1969-ben kimutatta, az öntözés mellett kijuttatott emelt nitrogénműtrágya-adag igen jó hajtásnövekedést eredményez gyepes felszínen is.  Képek a fűkaszálásról, Amerikából:      A fűtermés hasznosítása nem cél, a látott fűkaszák szétterítik a területen a kaszálékot, aminek tápanyagtartalma a dióültetvény területén marad, és az eső remélhetőleg a talajba mossa, ahonnan a diófa is hasznosítani tudja. Vagy ha csak részben, az is jó.  Egy hazai légi felvétel egy fűkaszáló diósgazdáról:   Fűkaszálás közben:      Fűkaszálás után:   A fűkaszálást kiegészíthetjük a diófa sorának vegyszeres gyomtalanításával:   Vagy nem vegyszerezzük a fasort, hanem keresztirányban is kaszálunk:   Nem kell keresztirányban, elég csak sorirányban kaszálnunk, ha oldalazó kaszával kiegészített fűkaszánk van. Az oldalazó kasza a sorban jár, és automatikusan vagy kézi működtetésre behúzódik, kikerüli a diófa törzsét. Még az első éves oltványban se tesz kárt. A következő két kép oldalazóval kiegészített mulcsozót mutat, fiatal és idősebb diófák között.      Az oldalazó előnye továbbá, hogy használatával nő a munkateljesítmény. Hátránya csak egy van, meglehetősen drága.  Az elmondottak ismeretében tisztelt kertművelő Kollégám már alig várja, hogy hozzákezdhessen a fűkaszáláshoz. De most, hogy újból elolvastam az imént leírtakat, rájöttem, hogy félrevezetem tisztelt Kollégámat, mert a fűkaszálásnak csak a gépi megoldásait mutattam. Pedig kézzel is lehet kaszálni a dióskert füveit, amint a következő képről látható.  De nem ajánlom, mert nagyon fárasztó. Ismerek egy diósgazda kollégát, aki 1 ha területű dióskertjében nemrég tért át a kaszálásra, és kézi kaszáját állandóan a személykocsi csomagtartójában tartja. És ha van egy kis ideje, kaszál egy keveset a diósban. De ő is elfárad, nagyobb területű dióültetvényben ez a megoldás nyilvánvalóan nem megy.   Két úton gyepesíthetünk. Az egyik a gyomok rendszeres kaszálása, amikor a területről idővel kikopnak a magasszárú kétszikű gyomok, és csak a fűfélék maradnak, és több év után a tájra jellemző aprófüvű vegetáció marad meg. Ez a módszer a természetes fűtakaró kialakulását segíti elő, tehát biológiai módszernek tekinthető. Hátránya, hogy az első években az agresszíven terjeszkedő, sűrű gyökerű tarackbúza terjed intenzíven, ami fokozott vízelvonást okozhat a dió elől, és csak több év után alakul át a gyepszerkezet. Megjegyzem, lejtős, eróziónak kitett felszínű diósban a taracknak fontos eróziógátló szerepe van.  A másik a fűmagvetés. Erre a célra a vörösnadrág csenkesz, a vörös csenkesz, a réti csenkesz ajánlható, továbbá más, a vidéken őshonos fűfélék. Jó megoldás lehet a csökkentett vetőmagmennyiség kiszórása is, és később engedjük felmagzani a füveket, így segítjük elő szaporodásukat.  Egyre azért ügyeljünk. Ha már hosszabb ideje, évek óta gyepes a dióskertünk felszíne, a gyep gyökérzónáját átszőtték a dió felszínközeli gyökerei. Mielőtt újra talajműveléses rendszerre térnénk át, gondoljuk meg, hogy nem okozunk-e fölösleges kárt a dió gyökerének. A diógyökér ugyanis érzékeny a mechanikai sérülésekre, és az elvágott gyökérsejtek fertőződhetnek is.  A más gyümölcsfáknál jól bevált gyökérmetszési eljárások a dió esetében valószínűleg inkább károsak. Ezért ha úgy ítéljük meg, hogy a dióskert talaja túl levegőtlen és altalajlazításra szánjuk el magunkat, azt jóval a diófák koronáján kívüli sávban végezzük el.  Füvesített talajú diósban az utolsó fűkaszálást közvetlenül a diószüret előtt, szeptember elején kell elvégezni.  Arra azért figyeljünk, hogy a gyepesítetten művelt talajfelszín nem azonos a korábban említett szénatermesztési célú gyepes talajjal. Ha ugyanis szénát akarunk nyerni a területről, a füveket hagynunk kell magszárba szökni, és ez idő alatt jóval több vizet használnak fel, vonnak el a talajból, mint ha korábban kaszáltuk volna. Az egyik szakértő szerint a művelt talajhoz képest a sűrűn kaszált gyep évi 100 mm-rel kevesebb vizet enged a diófának, a másik szerint pedig 200-250-nel kevesebbet. Szerintem ez utóbbi inkább a szénaként hasznosított fűre vonatkozik.   A kétféle művelési mód Magyarországon egyaránt alkalmazott. Franciaországban inkább a füves talaj a gyakoribb, de ott sem általános. A Poliénas községben tevékenykedő Polinoix cég a következő kép segítségével dicsekedett azzal, hogy ők háromhetente kaszálnak.   Kaliforniában is használatos mindkét módszer. Ott a diótermesztő farmerek véleményét is megkérdezték ebben a kérdésben, mit tartanak a gyepes művelés előnyének és hátrányának. A válaszok elgondolkoztatók.  A farmerek kétharmada a jobb vízgazdálkodást írja a füves felszín előnyének. Nálunk fordítva mondják, a művelt talajt mondják jobb vízgazdálkodásúnak. (Saját tapasztalatom szerint öntözés, vagy esős időjárás mellett igen kedvező a gyep. A gyepes felszínen akkor is dolgozni lehet, ha a földúton a dióskert a sár miatt megközelíthetetlen.) Ugyancsak a farmerek kétharmada emelte ki előnyként, hogy gyepen nincs por. Nemcsak a traktor után felszálló, a traktorost beborító porról van szó, hanem szüretkor a termés tisztaságáról is. Elmaradhat a dió mosása. (Véleményem szerint szüretkor az is ugyanilyen fontos, hogy esős ősszel nem a sárból kell a diót felszedni.) A farmerek fele szerint a fű előnye a hasznos rovarok elszaporodása. (Lehet. Én csak a zengőlegyeket tudom ilyenként értelmezni, amelyek a levéltetvek pusztításába segítenek be.) 46 %-uk szerint könnyebb a művelés. 44 % szerint a fűtől nő a talaj termékenysége. És csak ezzel az aránnyal megegyezően, 44 %-ban nyilatkoztak a füves talajfelszín legnagyobb hátrányáról, a megnövekvő rágcsáló-létszámról. (Valóban, a pockok minden józan mértéket meghaladóan is képesek elszaporodni, számukra kedvező körülmények között. És rágják a diócsemeték gyökerét, pusztítják az össze nem szedett diótermést. A kószapockok pedig, amelyek ősszel a vízfolyások mellől a dióskertbe húzódnak, nagyobb fák gyökérzetét is képesek károsítani.) A következő legnagyobb hátrány, a válaszadók 38 %-a szerint a füves terület nagyobb öntözővíz-igénye. (Bizony.) A farmerek egyharmada a füves terület erózió-csökkentő hatását is fontosnak tartja, 30 %-uk pedig, hogy egy esetleges kaszálás-elmaradás esetén se burjánoznak túl a gyomok, mert természetszerűleg az apróbb növésű füvek válnak uralkodóvá a rendszeres kaszálás alatt. (Igen, én is aláírom.) Elég jelentős hátránya a füves művelésnek, a válaszadók harmada szerint, hogy diószüretkor sok gondot okoznak a fűben maradt levágott gallyak és a fűkaszálék, ami a diófelszedő gépeket akadályozza. (A gallyakat én gondosan eltávolítom, metszéskor. A kaszálék az alkalmazott gépi szüreti technikától függően jelenthet gondot, de szerintem a szüret második felében lehulló lomb nagyobb probléma.) Végül 20 % szerint kevesebb művelés szükséges füves területen, és 10 %-uk egyéb előnyöket is említett, amelyek a felmérést végzők szerint említésre se méltóak. A kis arányú negatív indokok között (8-12 % között) a nagyobb művelési költségek szerepelnek, valamint az öntözés és a fűkaszálás összeegyeztethetetlensége, végül a nagyobb, virágzáskori fagyveszély. Említenek egy olyan okot is, amit én nehezen tudok értelmezni, nevezetesen a dióskert nehezebb megközelítését. A gyep és a művelt talaj kombinációjával, nevezetesen, hogy az egyik sor kaszáljuk, a másikat műveljük, csak egy helyen, Moldáviában találkoztam. Pedig talán ez a legjobb megoldás.   Ennek az az előnye, hogy a füves sorközökben esős ősszel is tudnak szüretelni. További előnye a félig művelt, félig füves területnek, hogy a művelt területen műtrágyázni lehet, nem kell a műtrágya bedolgozása céljából a füvet és a benne levő diógyökereket bolygatni. A sorokat pedig vegyszerezéssel tartják tisztán.  Meg kell mondjam, a műveléses és a gyepes eljárások számára nem jelent alternatívát a dióültetvény teljes területének vegyszerezése, arra csak esetileg kerülhet sor. Nem is nagyon látni ilyet. Bizony, sokáig kellett keresnem, mire vegyszerezett dióültetvényt találtam.   Külön elgondolás a dió termőre fordulásáig a köztestermesztés. Szóba jöhet sok növény, például sűrű sorúak, búza, szója, (ez nitrogént is termel a talajba) vagy kapások, dinnye, tök, stb. Búza és hasonló növények esetén erősen fennáll a veszély, hogy a diófa sora elhanyagolásra kerül, műveletlen marad, és a gyomok miatt a diófák fejlődésben visszamaradnak. Tisztelt Kollégám ha a 4-es úton szokott autózni, Fegyvernek után Surjánynál balra biztosan látott ilyen dióst.  A széles sorú növényeknél elvileg beállítható eggyel több kézi kapás, aki nem a köztes, hanem a dió sorát járja. A gyakorlatban ez mégsem szokott menni, mert ma már nem kapál senki.  Nem ajánlható köztes növénynek a paradicsom és a burgonya. Ezek érzékenyek a juglonra.  Gabona köztes a diósban:   Külön meg kell említeni a lucernát, amit nem szabad köztesként telepíteni. (Vörösherét és más apróbb hereféléket igen.) A lucerna mélyen gyökerezik, élelmes gyökérrendszere elszívja a vizet a diócsemeték elől, a kis diófák szemmel láthatóan visszamaradnak a fejlődésben. Közös kártevőik és gyökereket károsító gombabetegségük is van, amelyek a lucernáról a diófára terjedhetnek.  Hátrány, hogy a köztes növények miatt a diós területe keresztirányban nem művelhető, a sorok gyommentesen tartását - 1,5-2 m szélességben - vagy kézi erővel, kapával, kaszával kell megoldani, ami fizikailag lehetetlen, vagy vegyszerrel gyomtalanítani - pl. háti permetezőből, ami szintén költséges, az élőmunkaigény, valamint a vegyszerköltség miatt, és a kis fákra még veszélyes is lehet.  Az eredmény az lesz, hogy a diófák sora embermagasságig elgazosodik, mint az említett fegyverneki diósnál láthattuk az elmúlt években. Bizony, a diófák megsínylik a gyomosságot.  Nem beszélve arról, hogy a köztes növények kedvéért a fák korai terebélyesedésének határt kell szabni, az oldalra irányuló ágakat le kell metszeni. Kérdéses, ez jó-e a diónak.  Persze, olyan is van, hogy a gazda nem metszi le az alsó oldalágakat, hanem a diófára és a köztesnövényre, például a köztesként ültetett karácsonyfának való fenyőre bízza a talaj beárnyékolását. Horvátországban is láttam ilyent, de ott nem engedtek fényképeznem, de itthon, Kópházán sikerült.   A köztesművelés témájának lezárásaként mutatok két képet, két szomszédos diótelepítésről. Azonos korúak. A különbség csak annyi, hogy az első képen látszó dióskert területén az első néhány év után felhagytak a köztesműveléssel, a másikban - látszik - ma is folyik.      Újabb, tanulmányozásra érdemes módszer a terület tisztántartására a hőkezeléses gyomirtás, amikor a gyomokat gáztartályból vagy gázpalackból égőfejen keresztül perzselik. Nem kell leégetni, mert a gyomnövények fehérjéi már rövid idejű 60-80 C°-os hőre is végérvényesen károsodnak, a gyomok pusztulnak. A módszert nem ismerem, ezért nem tudok a használhatóságáról állást foglalni.  A diófák tányérját talajtakaró anyaggal is takarhatjuk, ez segít megőrizni a talaj víztartalmát. A képen mulcs látható a frissen ültetett diófa körül. A dióskert gazdája igen gondosan járt el, a földre fekete fóliát terített, és arra szórta a fakéreg-törmeléket.
	Termőre fordulás Mottó:  „Én ültettem a diófát,  Más köti hozzá a lovát,  Én szerettem meg egy szép lányt,  Más éli vele világát.”  (magyar népdal)  Bizony, mint a magyar népdal is mondja, aki diófát ültet, nem biztos, hogy a hasznát is élvezni fogja. Vagy mint J. Botting írta:  There once was a man from St. Stewem;  He planted nut trees and he grew'em.  After decades had passed,  They bore fruit at last  But he hadn't no teeth left to chew'em.  Vagyis, mire diófánk teremni fog, fogunk se marad, hogy termését megkóstoljuk.  Ne reménykedjünk, hogy a mi diófánk ilyen fiatalon teremni fog. Ennek az ukrán hölgynek sikerült, - biztosan tud valami boszorkányságot, - de nekünk nem fog.   A dió jellemzően későn termőre forduló gyümölcs. Bár termését a második - esetenként az első - éves csemete is megmutatja, és attól kezdve mintegy 4-5 éves időszakon keresztül egyre több diót érlel, az első érzékelhető mennyiséget kb. a nyolcadik évben termi a dióültetvény. A termőre fordulás ideje nagyban függ a termesztett fajtától.  A megállapított (megállapítható) termőre fordulás ideje előtti termés a csemeték erőállapotán kívül attól is függ, hogy hány elágazása, az előző év őszén hány beérett, jól fejlett csúcsrügye van a fának, mert csak az azokból kitörő hajtásokon találunk nővirágot. Ha - pl. az őszi időjárás miatt - nem érik be a vesszőkön a csúcsrügy, a következő évben legfeljebb több kitörő hajtással számolhatunk az oldalrügyekből, amelyeken fennáll a reményünk, hogy a második évben több csúcsrügyet kapunk.  Mindezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy a dió bár későn fordul termőre, nem azért, mert termőképtelen, hanem mert előbb lombkoronát, vesszőket, csúcsrügyet kell kialakítania. A fiatal fa is teremhet, dehát a termésmennyiség elenyésző.  Bár a diófák termőre fordulása fajtától, típustól, egyedtől függően igen széles időintervallumban következhet be, 5-15 éves koruk között, minden szakirodalomban azt olvasni, hogy az oltványdiók hamarabb fordulnak termőre, mint a magoncok. Ennek a tapasztalatnak az az oka, hogy, minden diófának át kell jutnia a fiatalkori fejlődési állapoton. Az oltványok alanya már a szemzés, oltás előtt mondjuk 2 évig fejlődik, azután történik a szemzés, oltás. Ezután újabb 2 éves faiskolai időszak következik, így a kiültetett oltványcsemetének négy év előnye van.  Turcanu moldáv professzor szerint - biztosan úgy van, ahogy mondja, - az oltványok gyorsabb termőre fordulása a faiskolai alany- és oltványnevelés eredménye. Minden év végén elvágják a csemete főgyökerét, ezáltal az oldalgyökereket kényszerítik gyorsabb növekedésre, nagyobb oldalirányú kiterjedésre, nagyobb, tápanyagban gazdag felső talajréteg átszövésére. Érthető, ha a csemete számára elérhető több tápanyag nagyobb növekedést eredményez, a fiatal fa nem termő időszaka lerövidül.  Szakírók gyakran hangoztatják az oltványok korábbi termőre fordulását a magoncokkal szemben, pl. Hollandiában az oltványokról már 3 év elteltével termést várnak, a magoncokról pedig 10-12 év elteltével.  Előbb várható termés, tehát gyorsabb a termőre fordulás az oldalrügyes diótípusoknál, fajtáknál, a hagyományos, csúcsrügyből termő típusokhoz képest. Ha a fa jellege inkább genetikus mint vegetatív, vagyis a rendelkezésre álló tápanyagokból nagyobb arányban és korábban fejleszt virágokat, termést, logikus, hogy kevesebb tápanyag jut a törzs, az ágak nevelésére. Az oldalrügyes típusú diófák kisebb koronát fejlesztenek, de a korona jobban be van rakódva terméssel. Ez a megállapítás fokozottan érvényes a fürtös termést produkáló típusokra.  Gyorsabb termőre fordulást, már fiatal korban lényegesen nagyobb termést produkálnak a sövénydiók. Egy sövénydió-kísérletben négyéves korban már 0,3 t/ha termést értek el, ötéves korban pedig 1,3 t/ha-t.  Termőkorba fordult dióskert:   A dióültetvény attól kezdve adja termésének maximumát, amikortól a fák koronái beborítják a talajfelszínt. Persze, azért fontos, hogy a korona később is megvilágított maradjon, ritkítással tartható a magas terméshozam.  Diótermés:   Szép, szép a diótermés, de mennyi? Mennyire számíthatunk? Két becslési módszer is a rendelkezésünkre áll, amíg saját, üzemi tapasztalatunk nem alakul ki. Egyrészt, azt mondják, az oltvány-diófákról ha a termőkort elérték, fánként 20 kg száraz, héjas termés várható. Másrészt, próbáljuk egy termőkorú diófa leveleinek számát megbecsülni, és ahány levele van, annak nyolcadrésze diószemet várhatunk.  Mindenesetre, amíg a diófa leveleit számolgatjuk, diófánk addig is növekszik, annyival közelebb leszünk a termőre forduláshoz.    A megporzásról Bár egy szál barka mintegy 2 millió pollenszemet bocsát ki, üzemi diósgyümölcsösökben úgy szokták méretezni a porzófák elhelyezését, hogy szélirányban mintegy 100 m-ig lehet számítani a pollen terjedésével, beporzó hatásával.   Házikerti, hobbikerti ültetéskor is fel szokott merülni a kérdés, hogy egy szem diófánk mellé ültessünk-e egy másikat, porzófának. Vannak szakemberek, akik ezt ajánlják, mások pedig nem. Olyan szakvélemény is van, amely szerint azért nem kell porzófa, mert a dió önbeporzó, egyszerre nyílnak hím- és nővirágai. Ezzel a véleménnyel vigyázzunk, mert ugyan valóban létezik egy-két ilyen fajta, és magról kelt diók között is előfordulhat esetleg ilyen, a diófák többsége a külön idejű hím- és nővirágzás miatt idegen beporzást igényel.   Mégis luxus lenne minden termőfa mellé porzófát ültetni. Egyrészt elérhető távolságon belül több diófa lehet, amely megadja a szükséges időben a szükséges pollenmennyiséget. Másrészt a pollenszórás ideje nemcsak a fajtától függ, hanem az adott év időjárásától is, és egy fajtán belül a fák egyedi különbségeitől is, dacára annak, hogy genetikailag ugyanarról az állományról van szó. Ha több, azonos fajtájú, tehát elvileg azonos időben virágzó diófánk van, a virágzás idejében mindenképpen lesz különbség, mert a jobb erőben lévő, jól fejlett csúcsrügyekkel rendelkező, valamivel melegebb fekvésben elhelyezkedő egyedek előbb hajtanak, és viszont. Így a beporzás biztosított.  Én nem vagyok a porzófák ültetésének híve.   Árutermelő üzemi viszonyok között azokat a diófajtákat ajánlották együtt telepíteni, amelyek hím virágainak nyílási ideje nagy biztonsággal esik egybe a nővirágok nyílási idejével. E tulajdonságokban a hazai típusok között jelentékeny különbségek vannak, de az elmondható, hogy a legnagyobb mennyiségben szaporított három magyar fajta, a Tiszacsécsi 83, a Milotai 10 és az Alsószentiváni 117 kölcsönösen jól porozzák egymást (és magukat).  Diótelepítés előtt a leendő diótermesztőnek ajánlható, hogy ne csak szakemberek véleményét kérjék ki, (mert ahány szakember, annyiféle a vélemény), hanem a fajtaleírásokat is alaposan tanulmányozzák át.  Az utóbbi években megszaporodtak a beporzás ellenkező végletéről, a túlporzásról szóló hírek. Lengyeltótiban hosszú éveken át vizsgálták ezt a kérdést. Úgy merült fel a probléma, hogy egy diótáblában az uralkodó szélirányra keresztben egy porzófa-sor volt ültetve, és érdekes módon a porzósortól a virágzás idején fújt szél irányában csak töredéke volt a diótermés, mint a szél felől eső részen. A következő három évben pedig már tudatosan vizsgálták, és a jelenség igen jellemzően ismétlődött.  A vizsgálatba bekapcsolódott Szentiványi Péter érdi kutató is, aki a jelenség okát a túlporzásban, a több pollenszem által a csírázás során kifejlesztett nagyobb etilén-mennyiséggel magyarázta, ami káros a nővirágra, elpusztul tőle. Véleménye szerint egy nővirágra 15-20 pollenszemnél ha több hull, az már káros.  Azért a diótermesztőknek sem ártana a külföldi szakirodalmat tanulmányozni. Jaltában - hiába feküdt Jalta a volt Szovjetunióban, a Gonosz Birodalmában, akkor is - a Nyikicki dióskertben ez a jelenség már 1980-ban leírásra került.  Hogy mindebből mi a tanulság? Talán annyi, hogy ha van is külön porzófánk, sok nem kell. 1 %-ról beszélnek manapság, a 2 %-ot már sokallják azok is, akik ragaszkodnak a porzófák telepítéséhez. Vezető diókutatónk, Szentiványi Péter ma már azon a véleményen van, hogy a magyar alapfajtákhoz (A-117, M-10, T-83) egyáltalán nem kell porzófa.  És ha van még egy tanulság, az az lehet, hogy hiába szépek és erősek, egészségesek egy magonc-ültetvényben lévő diófáink, a fák igen eltérő virágzási ideje, a nővirágzás teljes időszakában állandó pollen-túlterhelés az egyik oka lehet a magonc-ültetvények alacsony hozamának.  A diófa - mint tudjuk - individuális fa. Ha egy magányosan álló diófának a saját hím- és nővirágzása csak kis részben is de összeér, a termékenyülés kielégítő, nem beszélve a más fák távolról is megérkező csekély pollenjéről. És nem beszélve az apomiktikumról. Ez mind elég a faj fenntartásához.  A három hazai alapfajta mindegyike kellő apomiktikus tulajdonságokkal rendelkezik. Az új, keresztezett fajták apomiktikus tulajdonságaira nézve még nincsenek kutatási eredmények. Maga Szentiványi Péter, aktív diókutatásait befejezve az újabb fajták telepítőinek azt ajánlja, saját viszonyaik között maguk vizsgálják meg ezt a kérdést. A vizsgálat módszere igen egyszerű. Egy adott, vizsgálandó diófajta még szét nem nyílt bibéjű nővirágai közül 50 vagy 100 db-ot vattával bugyoláljunk be, és apró fóliadarabot erősítsünk rá befőttes gumival. Majd elvirágzás után vegyük le a vattát, és a terméskezdeményeket számoljuk meg. Százalékosan állapíthatjuk így meg az adott diófajta apomiktikus jellegét.  A nővirágzás időszakának vége felé - ha már nem lesz több fagy - a dióskert várható termése már megbecsülhető. Amikor a nővirágok bibéje vízszintesre nyílik vagy túlhajlik, a megtermékenyült nővirág magháza borsó nagyságú apró dió kinézetet mutat. Amelyik nővirág nem termékenyült meg, avagy a túlporzás miatt pusztul el, ilyenkor még szépen néz ki, de a magház nem vastagodik. Nem is fog később se, az ilyen virágból nem lesz termés.  A következő képen látható virágból termés lesz, az alsó képen láthatókból pedig csak az egyikből.     A diótermés a megporzástól számított 4-4,5 hónap elteltével érik meg. Hazai fajtáink a későn virágzó, ezért rövidebb tenyészidejű diófajták közé tartoznak, a késői virágzás nem jár feltétlenül a késői szürettel. Még a miénknél valamivel kedvezőbb, melegebb éghajlatú vidékeken, például Szlovénia déli részén is - a későtavaszi fagyok elkerülésére - a késői kihajtású fajtákat ajánlják.  Azt hiszem, az éven belüli események, munkák számbavételekor a tavaszi fagy esetén szükséges teendőkről nem kell beszélnünk. Ha telepítéskor kellően óvatosak voltunk, és az ígért globális felmelegedés ellenére mégis megjön a tavaszi fagy, nem tehetünk mást, csak csendben mérgelődünk. Volt már ilyen, és lesz is. Így is ugyanazt az eredményt érjük el, mintha az alábbi, nem részletezendő fagyvédelmi eljárásokhoz folyamodtunk volna, csak sokkal olcsóbb.  Füstölhetünk előre elkészített kupacok gyors meggyújtásával. Gyújthatunk fagyvédő füstölőgyertyákat. Fűthetünk pb-gázzal, és a meleg levegőt használt repülőgép-turbinamotorral keverhetjük el a diósban. 100 lóerős dízelmotorral meghajtott, szélkerék-nagyságú ventillátorral fújathatjuk le a magasból a nem fagyott levegőt. 12 m magas toronyból csövön szívathatjuk le a levegőt, és csövekkel oszthatjuk szét a fasorokban.  Ezt mind kipróbálták már. Amivel valamit csökkenthetünk a fagyveszélyen, ha már nyakunkon a fagy, az a talajfelszín kisugárzásának növelése. Ha művelt felszínünk van, tárcsázzunk, ha füvesített, akkor kaszáljunk nagyon gyorsan. Ezzel talán nyerhetünk 2-3 C°-ot. A gyep egyébként fagyveszélyesebb, mint a művelt felület.  A növényvédelemről és a diószüretről nagy terjedelmük miatt külön beszélünk, ezért itt a könyv logikai sorrendjét két nagyobb bakugrást követően folytatjuk. A növényvédelem és a diószüret két nagyobb, megkerülhetetlen téma, hamarosan részletesen lesz róluk szó.  Most pedig ott folytatjuk, mintha már a diószürettel is végeztünk volna.    Szüret után Mottó:  „Ha dió megérik, levele lehullik”  (Felvidéki magyar népdal)  Mottó:  „A házfal rózsaszin már:  őr diófánk ir rá  idegen betüket.”  (Babits Mihály)  Diószüret után így néz ki a diósgazda kosara:   És így néz ki a diófák alja:   A lehullott diólombbal valamit kezdeni kell, mert a gnomónia következő tavaszi fertőzésének a melegágya. Például fűkaszával aprítható, fagyos vagy száraz állapotban. Az ötletet egy francia diósgazda honlapján olvastam, én is kipróbáltam.   A diófa lehullott lombjáról szinte alig írnak. Egy amerikai honlapon azt olvastam, hogy hasznos, mert segít a gyomokat irtani. De ha nem gyom, hanem pl. fű van a diófa alatt, akkor már ez nem igaz.  A rendelkezésemre álló információk szerint a diólevél eltüntetése a diófa környezetéből két okból szükséges. Az egyik a diólevélből kimosódó juglon, ami a növények többségére növekedésgátló, mérgező hatású. Ide sorolják az almafát, a paradicsomot, a burgonyát is. Ha a növényölő hatástól tartunk, a diólevelet jobb minél előbb eltávolítani.  Az viszont kétségtelen, hogy a diófa gyökerei is termelnek és bocsátanak ki juglont, dehát a diófa alá amúgy sem ültetünk semmit, esetleg egy kis füvet szeretnénk.   Kiskerti megoldás a diólevél komposztálása. Egy ökológiai szakembertől azt hallottam, a diólevelet nyugodtan komposztálhatjuk, mert a juglon viszonylag hamar elbomlik, és utána a diólevél-komposztnak nincs káros hatása.  A komposztálást viszont szerintem nehezíti, hogy a diólevél anyaga lassan bomlik. Egy kis nitrogén-műtrágya rászórásával, a levelek megtörésével, földes keveréssel a lebomlás gyorsítható.  A komposztálás céljára a diólevelet össze kell szedni. A ház körül ma már nem kell feltétlenül kézzel összegereblyéznünk, egyre gyakoribb a lombporszívó használata. Megpróbálkozhatunk vele, de nagy eredményt ne várjunk. Az összetett leveleket nem szereti, azoktól könnyen, gyakran eldugul a ventillátorház levegőszűrője. Főleg, ha a diólevél nedves. Leginkább fúvó üzemmódban érdemes megpróbálkoznunk vele.  Dehát a komposztálással mindenképpen munka van. Nekem a legszimpatikusabb a diólevél elégetése. Mi a ház körül ezt csináljuk. De ha Ön olyan lakókörnyezetben lakik, ahol az égetés nem illik, akkor nem ajánlható. És csak a száraz diólevél ég. Az égetéssel azért is vigyázni kell, mert a diófa törzsének, ágainak közelében a tűz sugárzó hője is elég ahhoz, hogy a törzs vagy az ágak károsodjanak, és van olyan gomba, ami az ilyen károsodott ágrészen azonnal megtelepszik.  Egy másik ökológiai szakember szerint az égetés azért káros, mert hasznos szervezetek pusztulhatnak. Ezt a véleményt azért túlzónak tartom.   A másik ok, ami miatt a diólevéllel kezdeni kell valamit, az, hogy a gnomónia gomba a lehullott lombon jól áttelel. (Mert a lomb nem bomlik el tavaszig.) Esős tavaszon komoly fertőzést, kárt tud okozni, mert a spórái az esőcseppek hatására szóródnak ki. Ha ez ellen akarunk védekezni, elég a diólombot a tél végéig, a fagyok megszűntéig eltüntetni. Üzemi dióültetvényben ezért ajánlatos késő ősszel, esetleg télen, ha olyan az idő, legkésőbb koratavasszal valamilyen talajmunkát - pl. tárcsázást - végezni.      Ezért tehát ha Ön a földbe ássa, az szerintem jó megoldás, de ne almafa közelében, vagy ott, ahol paradicsom vagy burgonya lesz. A földben gyorsan elbomlik a levél, és benne a juglon.  A dióskert télen mélynyugalomban alszik.   Kár lenne, ha álmát a fák közé betévedő vadak - őzek - zavarnák, mert az őzbakok hajlamosak a fiatal diófák törzsén dörzsölni szarvukat. A nyulak pedig a fiatal diófák törzsét képesek alul körberágni, és ezzel pusztulásukat okozni.   Az ilyen károk elkerülésére jó, ha télen is gyakran megtekintjük a dióskertet. Sőt, társaságot is hívhatunk. Vadásztársaságot, az őzek és a nyulak kilövésére.   Tisztelt szakács Kollégám, tetszik tudni, hogy milyen jó a nyúlhús diós-fokhagymás mártásban? Nem beszélve a szarvasgerincről, ugyancsak diós mártásban. Egy jó diós őzfilével pedig Ön nyerhetne szakácsversenyt.    Bevételek Mottó:  „Dió koppan orrod elé-  mért jársz üres zsebbel?”  (Buth Emília: Ősszel)  Megneveltük a diófát, a termést betakarítottuk, már a markunkban van. Már azt hisszük, nyert ügyünk van.   Micsoda tévedés! El kell adnunk, hogy pénzünk, bevételünk legyen, mert családunknak már nagyon hiányzik az a pénz, amit egy évtizede csak bele-bele fektetünk a dióskertbe.  Próbáljuk meg a bevételeket megbecsülni!  Abból nem indulhatunk ki, amit a diófa termőképességéről különböző leírások közölnek, pl. "Egy idős diófa az élete során 20 tonna diót képes teremni." Száraz, héjas diót. Ehhez 50 éven át évi 400 kg-ot (évi 26.000 db-ot) kellene teremni. Ez nem megy. Dorofejev professzor is, Turcanu professzor is 300 kg-ban jelöli meg a legnagyobb, 300 éves, jól termő, szabadon álló diófák lehetséges éves hozamát. És vegyük hozzá, hogy a diófa az első 5-10 évben még kimondottan keveset terem.  Abból viszont már kiindulhatunk, ami nem szakírók véleménye, hanem tényadat.  Kaliforniában évente igen részletes statisztikák készülnek. Egy termő diófára vetítve az 1990-es és a 2000-es évek közötti dekádban a különböző termőhelyeken és a különböző években 1100-2700 db dió termett fánként, vagyis 15-40 kg, de jobban közelítünk az átlaghoz, ha azt mondjuk, hogy 1600-2000 db-ra, 25-30 kg-ra lehet nagyjából számítani. Kaliforniában. Ez több, mint az a 20 kg/fa, amit az imént említettem a moldáv Turcanu professzor nyomán, pedig az is szép lenne. Három tonna lenne egy hektáron a 8x8 méteres kötésű ültetvényből.  Ennyit potenciálisan a mi diófajtáink is tudnak, ha gondosan műveljük a dióültetvényt, és a külső, időjárási, talaj-, stb. körülmények is jók. Nem azt mondom, hogy ennyi a jelenlegi magyar átlagtermés, mert azt az érdi kutatóintézet 2 t/ha-ban jelölte meg. A 2 tonna a mai magyar valóság, a 4 tonna pedig az, ami elérhető lenne.  Diótermésünkért milyen árat várhatunk el? Sok helyről szerezhetünk árinformációt, és minden információ igaz is lehet, de talán a földművelést irányító minisztérium 2007. október 3-án közzétett referencia-árai a legmegbízhatóbbak. Eszerint a héjas dió termelői felvásárlási ára:   2003. 194,8 Ft/kg 2004. 163,7 Ft/kg 2005. 227,9 Ft/kg 2006. 260,4 Ft/kg 2007. 307,3 Ft/kg Ezekhez az adatokhoz már csak azt kell tudnunk, hogy a szárítóüzemmel rendelkező felvásárlók nedves, szárítatlan diót is felvásárolnak, aminek az ára talán a fele lehet a száraz dió kereskedelmi árának. Mint ahogy ha kukoricáról beszélünk, mindig hozzá kell tenni, hogy májusi morzsoltban kell érteni, úgy a héjas dió esetében elvárható lenne a száraz dió árát közzétenni.  És nemcsak ez a probléma a hazai árakkal, hanem a kisgazdaságok és az árutermelő ültetvények közötti különbség is.  A bevételek kalkulálásakor nem szabad a hazai dióbél-árakat alapul venni, mert a hazai piacokon és a kisebb kereskedőknél a házikerti dió kapható, amelynél a gazda olyan olcsón is eladja, amilyen olcsón csak megveszik, nincsenek üzemi, termesztési költségek. A hazai hipermarketek kínálata pedig alacsony minőségű, olcsó importdió.  Csak az exportárakból indulhatunk ki, mert a hazai dió zöme, a hazai termés 60 %-a megy exportra. Ez a piac, nem a hazai. A világ legnagyobb dióimportőre, Németország itt van a szomszédunkban. A német import héjas dióban 12-16 ezer tonnára rúghat évente, ezen felül a dióbél 5-6 ezer tonnára. (A következő kimutatásban a dióbél héjas dióra van átszámítva.)   Gondolom, a német importba mi is beleférünk. Svájc is jelentős importőr, mert hiába szűnt meg a belföldi diótermelés, a svájciak hozzászoktak egyedülállóan magas diófogyasztásukhoz, és nem akarnak lemondani róla. De legyünk figyelemmel az utóbbi időben nagyon feljött lengyel importra is!    De az exportárak se magasak, a német piacon a kaliforniai, kínai, chilei, moldáv, stb. dióval kell versenyeznünk.  Jelenlegi irányszámként alapul vehetjük, hogy a héjas diót a legnagyobb hazai héjasdió-exportőr cég 2004-ben 300-400 Ft-ért vette meg a termelőktől. Kivel hogy tudott megegyezni.  A dióbél export-árára pedig a német kereskedők által fizetett árakat célszerű alapul venni, mert annak nincs értelme, hogy egy termelő egy felvásárlónak adja el a dióbelet, és az exportálja. 2004-ben 3-3,5 euro volt a dióbélre elérhető a német piacon a magyar termelő számára. Igaz, 2005-2009 között már 4-5 euróval számolhattunk.  Tisztelt Kollégám, nehogy azt higgyük, hogy a világ szerencsésebb vidékein jobb ára van a diónak. Kaliforniában a héjas dió termelői ára már három éve nem mozdul el az 1,2 $/kg-ról, vagyis mintegy 240 Ft-ról. (Korábban volt már 1,6 $ is.) Erre még rájön az amerikai kontinensen való átszállítás és az óceánon való áthajózás költsége is, mire Hamburgban áru lesz belőle. Nekik is ennyiből kell kijönni, igaz, hozamaik legalább a mi jellemző átlagterméseink kétszeresét elérik.     És ne csak a bevételeket nézzük, hanem a költségeket is. Nálunk is, versenytársainknál is. A saját élőmunka becsült költségét is számítsuk fel!  A költségszámítás menete a következő lehet. Először össze kell állítani a diótelepítés és a termőre fordulás idejéig történő ápolás költségeit. Ez egy adott összeget ad ki, ami az ültetvény bekerülési költségének tekinthető. Ennek a költségnek az ültetvény várható termőkorú életének idejére osztott évenkénti értékcsökkenése a termőkorú évek fix költsége. Erre jön a termőkori évenkénti költség, és a kettő együttes összegének kell megtérülnie az évenkénti hozamban.  Azt tartom a leghelyesebbnek, hogy a leendő diósgazda maga kalkulálja ki várható bevételeit és költségeit, 20-30 évre előre, mai árakon. Mindenkinek más a helyzete, mindenki más technikai eszközökkel dolgozik, eltérő összegeket ruház be, más szolgáltatásokat vesz igénybe, így költségei is eltérnek.  Ha mindent felszámoltunk, azt tartanánk reálisnak, ha diónkat aranyáron adhatnánk el:   Dehát, bár olyan is van, nem minden diótermesztő Aranyember. Azért próbáljunk minél magasabb árat elérni!  Kaliforniában a legdrágább a diótermesztés a világon, ha az ültetvény létesítésének és éves művelésének túlgépesített költségeit nézzük. Náluk 7-7,5 millió Ft-nak felel meg 1 ha dióültetvény létesítése, termőkorig. Azon túl pedig évi 8-900.000 Ft-nak megfelelő költségük van.  Nálunk jóval alacsonyabbak a költségek, ez a mi versenyelőnyünk. És jóval alacsonyabbak a hozamok, ez pedig a versenyhátrányunk.  A mi diótermesztésünknek ez a gyümölcse:   És itt látható a remény, hogy a magyar diótermesztőknek is feljön egyszer a napja.   Talán.    A diótermesztés jövedelme. Mottó:  „Akinek diófái vannak, az gazdag.”  (Marokkói arab közmondás)  Mottó:  „Diófát ültetni nem érdemes.  Diófát örökölni érdemes.”  (Tiszaháti közmondás)  A diótermesztés jövedelméből meg lehet élni. Régen is meg lehetett. Carl Julius Weber írta a 19. században: „Egy kérvényt tartottam a kezemben, amelyben egy paraszt a házassági kérelmének engedélyezhetőségét azzal indokolta, hogy egy évi dióterméséből 300 gulden bevétele volt.”  Persze, a 19. század elmúlt. Ma, a 21.-ben már lényegesen árnyaltabb a kép. A diósgazdák körülményei nagyon eltérnek egymástól, jövedelmük is erősen különbözik, attól függően, hogy ki, hol, mekkora területen, melyik piacra, mekkora beruházott tőkével gazdálkodik.  Mégis, tisztelt diótermesztő Kollégám, azt mondhatom, hogy az egész világon, ahol a dió megterem, termesztik is a diót. Kisebb-nagyobb gazdaságokban, kisebb-nagyobb eredményességgel. Vannak csődök is, és vannak kiemelkedő jövedelmek. Szélső értékként hadd utaljak a hamarosan sorra kerülő fejezetek közül az iráni diótermesztőkre, akikről Farsheed Partoo iráni fotoművész felvételeit is mellékelni tudom.  Ők az egyik véglet a diótermesztők társadalmában. A másik pedig Tazmániából, Ausztráliából Webster úr, - akiről nincs fényképem, - az ő éves adózott nyeresége 2005-ben 2,3 millió ausztrál dollár, vagyis több mint 500 millió Ft volt. 350 hektár dióskertből.  Magam - úgy gondolom, a diótermesztők többségével együtt - eközött a két diótermesztő között helyezkedem el.   Jelenleg Magyarországon diótermesztési jövedelmezőségi kutatást egyedül az érdi intézet végez. Számításaik eredményét - a diótermesztés gépesítési lehetőségeinek változásával, a költségek aktualizálásával - évente ismertetni szokták. A konkrét számok nem annyira érdekesek, mert minden diósgazda helyzete más, üzemnagyságtól, gépesítettségtől, tőkeellátottságtól, stb. függően. A lényeg szerintem az, hogy manapság közel azonos költséggel lehet kézi munkával vagy gépesítéssel termelni a diót. Ha egy ültetvény élettartamára vetítjük ki a költségeket és a terméshozamot, jelenleg átlagosan 250-300 Ft-ba kerül 1 kg szárított héjas dió előállítása.  A másik fontos irányszám pedig az, hogy a dióültetvénynek fánként 10-12 kg-ot kell az élettartama alatt évente teremnie (a neveléskori időt is beszámítva), hogy a jövedelmezőségi minimumot elérje, vagyis az ültetvény élettartama alatt ne legyen veszteséges. Persze, ehhez az szükséges, hogy a (héjas) diót 300 Ft fölött tudja a termelő eladni. (2003-as adat)  Ha tisztelt Kollégám kalkulálni akarja, mekkora dióskertet kell művelnie ahhoz, hogy annak jövedelméből megéljen, azt ajánlom, hogy a várható bevételből induljon ki. Vegye számításba, hogy 10-20-30 év múlva mennyit fog teremni egy most elültetendő fa. 10 éves korában 3-4 kg héjas dió reálisan elvárható. A jelenlegi magyarországi átlagtermést hektárra vetítve 2 tonnára lehet becsülni, a termőkor átlagában.(10 év előtt még igen keveset terem, és azután enyhén növekvő terméssel lehet számolni.)  A három magyar alapfajta (M-10, A-117, T-83) potenciális termőképességét 2-3 t/ha-ban adta meg az érdi kutatóintézet. A további öt új fajtáét pedig 4-5 t/ha-ban.  Az éves termést szorozza be a jelenlegi héjas dió termelői - nem piaci! - árával, amit vegyünk durván 300 Ft/kg-nak. A dióbéllel ne számoljon, mert a diótörés, válogatás külön tevékenység, rosszul fizetett munka, és nagy volumenű termelésnél nem jöhet szóba, hogy a termelő le is törje. A várható bevétel 10 %-ával kalkuláljon, mint jövedelemmel, de előbb ellenőrizze, hogy a 90 %-ot kitevő költségek valóban kijönnek-e a 90 %-ból. Mennyi gépi és kézi munkával, műtrágyával, növényvédőszerrel számol, és mennyi lesz a dióültetvény, a kerítés, a gépek, az öntözőrendszer, stb. éves értékcsökkenése. A diótermesztést szolgáló teljes beruházási költséget - nemcsak az ültetvény, hanem a gépek, épületek, esetleges öntözőberendezés, stb. költségét - minden eltelt év végén szorozza meg az adott év inflációs rátájával, és a következő év kezdetén így fogja pontosan tudni, hogy addig mennyit fektetett be. És természetesen minden olyan évben, amíg csak költség van a diósban, de bevétel nincs, az évenkénti anyag-, munkabér-, közteher- és egyéb költségeket is összesítse, és hasonlóan göngyölítve vigye tovább a következő évre.  Ha tisztelt Kollégám a dióültetvény telepítése, gondozása során a legnagyobb szakértelemmel és gondossággal járt el, már csak egyet tehet. Járulékos beruházásként emeljen a dióskert szélében egy feszületet, és kérje Isten segítségét. Mint az alábbi képen látható dióskert gazdája, Nyíracsádon.    Dehát, felgyorsult az idő. Mióta az előző bekezdést írtam, amiben lebeszéltem tisztelt diótermesztő Kollégámat a diótörésről, megjelentek az üzemi méretű diótörő és válogató gépek. Ma már a diósgazda reálisan gondolhat a saját termésű diójának dióbélként történő értékesítésére. De nem mindenki, csak a 10-30 hektár közöttiek. Akinek kisebb diósa van, annak nem fog a gépesítés költsége megtérülni, akinek pedig nagyobb, annak kicsinek fog bizonyulni a jelenleg (2011-ben) elérhető technika kapacitása.  De ne felejtsük el, hogy hivatalos szinten a diótörés élelmiszeripari tevékenységnek minősül, annak minden olyan előírásával együtt, ami a diótörést nemcsak feleslegesen drágítja, hanem esetünkben értelmezhetetlen is. Csak egy példa: Ahhoz, hogy a diótörő tevékenységet az illetékes hatóság nyilvántartásba vegye, úgynevezett gyártmánylapot is készítenünk kell, amiben részletesen le kell írni a leendő termék összetevőit. Valahogy így:  Dióbél 100 % Egyéb alapanyag 0 % Segédanyagok 0 % Állományjavító 0 % Engedélyezett színezék 0 % Ízfokozó 0 % Összesen 100 % De, le kell írnunk, különben nincs nyilvántartásbavétel. Szóval, ez már nem diótermesztés, ehhez már nem értek.  Bizony, a gazda elég sok év múlva jelentheti ki, hogy a diótermesztés most már nem viszi, hanem hozza a pénzt.  A diótermesztés mint vállalkozás a paraszti tevékenységek közül a legúribb. Azoknak való, akik nincsenek rászorulva a föld hasznának évenkénti kivételére. Vagy azoknak, akiknek más, jövedelmet termelő tevékenysége van összevonva diótelepítéssel, és így nyereségük utáni adófizetési kötelezettségük lecsökken. Minden esetben a jövő érdekében végzett jelenlegi befektetésről van szó.  Tessék sokáig számolgatni, és csak azután belevágni! Tessék megnézni a baloldali képet! Lehet, hogy tisztelt fiatal Kollégámnak is ilyen szép ősz szakálla lesz, mire dióültetvény-beruházása megtérül.  De mondok valamit.  Ha tisztelt Kollégám dióültetvény-beruházásban gondolkozik, nem muszáj a tervezés, előkészítés, ültetés, nevelés évtizedeit bevétel nélkül végigdolgoznia. Kész, termő dióst is lehet vásárolni, és akkor a megtérülési számítások is sokkal könnyebbek.  A következő képen látható 8 ha területű termő dióültetvény éppen most eladó. Kaliforniában, Winters községben. Ha van rá elég dollárja.   Nem írták, hogy mennyiért vesztegetik, de közelebb, Isztanbul szélén, a Balaban úton is eladó egy dióskert (talán 2-3 hektáros lehet), egy beleépített 100 m 2-es lakóházzal. A ház szép, a diófák még növésben vannak. 97 millió Ft-ért a miénk lehet.    Tisztelt dióskert-ültető Kollégám, nem rossz az ötlet!  Üzletszerűen mi is foglalkozhatunk vele. Ingatlanfejlesztés. Házat építünk, dióst telepítünk mellé, és veszik, mint a cukrot.  De várjunk egy kicsit, egyelőre ne rohanjunk még Isztanbulig se, nézzünk körül néhány hazai dióskertben. Erről szól a következő fejezet.
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	DIÓSZÜRET  Vázlat:   A dió primőrje  Kézi diószüret  Dióverés  A gépi betakarításról általában  Rázás, rázógépek  Rendresodrók  Felszedőgépek  Ponyvás gépek  Gyalogkíséretű gépek  Szívórendszerű gépek  Seprőrendszerű gépek  Beszállítás, stb.  Buroktalanítás  Szárítás  Tervezzük meg saját diószárítónkat!  A héj fehérítése  A dió osztályozása  A pekándió-szüret gépesítése  Mottó:  "Fölöttem a diófának sincs határideje,  mégis eljött az érés ideje, ..."  (Konrád György: Határok Európában)  "Dió, rigó, mogyoró,  Szüretelni, jaj de jó."  (Takáts Gyula: Szüreti vers)  A diószüretet nem lehet elég korán elkezdeni. Akár már óvodás korban. A képen francia óvodások láthatók.   Franciaországban, a Grenoble-i termőtájon rendeletileg van meghatározva a diószüret kezdete. Szeptember 20-a előtt nem kezdhető meg, és ugyancsak rendeletileg meghatározottan szeptember 25-én kezdődhet a diókereskedés.     A dió primőrje Mottó:  "Á la Saint Laurent, on peut porter la noix aux dents."  (Szent Lőrinckor - augusztus 10. - megkóstolhatjuk a diót.)  (francia közmondás)  A diószüret legkorábban akkor kezdhető, ha a kopáncs alatt a dió héja - pl. a belső fele - barnulni kezd.  Ez a diókopáncs repedésének kezdete előtt 1-4 héttel áll be, és legkésőbb szeptember közepéig nevezhetjük a diót friss diónak. A diókopáncs repedésének kezdetekor betakarított termés bele a legszebb világos cserszínű. A cserszínű - egyben cserízű - hártya egy csöppet keserű, de az erre érzékenyek igen könnyen lehúzhatják az édes, porcelánfehér bélhúsról.  Ilyenkor a dióbél víztartalma magas, a périgordi kereskedelmi szokvány szerint 30 % lehet, olajtartalma pedig ilyenkor még alacsonyabb, mint az érett dióé. Emiatt energiatartalma a száraz dióbél energiatartalmától lényegesen elmarad, 10 dkg-ra vetítve 500 kilokalóriánál nem sokkal magasabb.  A franciák ebben az állapotban nevezik a dióbelet "friss dió"-nak, ami náluk különleges csemegének számít.  Dehát ők ínyencek, ők tudják, mi a jó.  Párizsnak minden ősszel - tudjuk, amikor Szent Mihály útjára beszökik az ősz, - van két jó hete. Ekkor megérkezik vidékről, Correze, Lot, Dordogne megyékből, valamint Grenoble vidékéről a friss dió.  A friss dió annyira friss, hogy még nem teljesen érett, nem tartható el, gyorsan meg kell enni. Annyira friss, hogy a diósgazdáknak nincs módjuk megszárítani. Gyors diórázás, kopáncstalanítás, mosás után azonnal küldik Párizsba a diót. Héjasan, azonmód nedvesen, ahogy mosták. Hűtőkocsiban, 4 C°-ra lehűtve, mert a friss dió romlékony.  A kereskedők ilyenkor az utcán is árulják.  A vevők már várják, gyorsan törik, csemegéznek belőle. Szőlővel, sajttal, kevés borral.  Azt írja egy amerikai, aki véletlen épp a friss dió szezonjában járt Párizsban, hogy eddig nem is tudta, milyen az igazi jó dió. Aki egyszer megkóstolta a friss diót, az később se akar másfélét, és nehéz az év további 50 hetét kivárni, mire újra kapható lesz.  Szentiványi professzor előadásából tudjuk, hogy a dió fogyasztási szempontból már teljesen érettnek tekinthető, és olyankor a legjobb, ha a burok még nem kezd repedni, de késsel a dióhéjat a varratnál hosszában kettévágva a belső héjas bélrekeszek alul is csontszínűek már, nem fehérek.  Friss dió céljára ennél korábban, akkor lehet a diót betakarítani, amikor a belső héjas bélrekeszek már színesedni kezdenek. Ha teljesen fehérek, akkor még friss dióként is éretlen a dió, ha pedig teljesen színesek, akkor már túl vannak a friss dió érettségi állapotán.  Külsőleg a friss dió nem néz ki szépen. Még a héja is sötét, mert nedves, még nem száradt szép diószínűre. Az a vevő, aki csak a szeme után választ, sose fogja megtudni, milyen a friss dió. Mert kívülről ilyen, belülről olyan:    A gyakorlatban, termesztői szempontból érettnek egyébként akkor mondhatjuk a diót, ha a burok felreped, és a dió könnyen kihull. Nagyüzemben gyakran nem várják meg a kihullást, hanem előbb rázzák le a diót, amikor már a primőr-állapotnál érettebb, de még burkos. Akkor kezdhető a diófa rázása, ha a burkok részlegesen felrepedt állapotban vannak. Ilyenkor a dió már termesztői szempontból is érettnek tekinthető.       A rázásos betakarítás esetén külön munkaművelet a kopáncstalanítás, majd a mosás és a szárítás. Ha megvárjuk, hogy a kopáncs leváljon a dióról, és a dió lehulljon, csak a szárítás munkaműveletével kell már foglalkoznunk.    Kézi diószüret Mottó:  "Gyerünk, rózsám, gyerünk, rózsám  a szőlőbe, a szőlőbe  Szedjünk szőlőt, szedjünk szőlőt  keszkenőbe, keszkenőbe  Piros almát, piros almát  a kezünkbe, a kezünkbe  Csörgő diót, csörgő diót  kebelünkbe, kebelünkbe"  (Magyar népdal)  Mottó:  "Verik a diófát, zörög a dió."  (Sík Sándor: Őszi kertben)  A diótermesztés éves munkáinak legnagyobbika a diószüret. Ez a néhány hetes munka adja az éves termelési költségek 40-45 %-át.  A lehullott diót legkésőbb három napon belül a földről fel kell szedni, mert ha a dió hosszabb ideig a földön marad, minőségromlás következik be. Ha napos idő van, a földön fekvő dió a napsütés hatására erősebben melegszik fel, mint a fán függő, levegőtől körüllengett dió. 40 C° fölött pedig a dió értékes olajsavai károsodnak, romlik a dióbél íze. Megfigyelték, ha a levegő 25 C°-os, a talajon fekvő dióban már 40 C° van, ha pedig 28 C°-os, akkor 42 C°.  Továbbá ha a földön fekvő dión még a földön is rajta van a burok, további +5 C°-ot hozzáadhatunk.  Ezek az adatok a talajon fekvő dióra vonatkoznak. A fűre hullott diónál kisebb a felmelegedés, a minőségromlás. A minőségromlás azt jelenti, hogy a dióbél olajsavai károsodnak, és sötétedik a dióbél színe, romlik az íze.  Ha pedig esős az idő, a földön a dió héja nedvességet szív magába, ami penészgomba-fertőzéshez vezet, a vége ez esetben is a minőségromlás. A fán ha kinyílt is a kopáncs, és a dióhéj szabadon ki van téve az esőnek, a dió még nem fertőződik penészgombával. A fertőzés csak a talajon következik be, és a penészgomba életfeltételei akkor adottak, ha a dió nedves is marad.  Szakemberek a világ különböző részein egyaránt úgy nyilatkoznak, hogy három napnyi kintalvást kibír a dió, minőségkárosodás nélkül. Célozzuk meg tehát a diószüret munkáinak megtervezésekor, hogy legkésőbb három napon belül felszedjük a lehullott diót.  A hétvégi telken gyakran csak hetente jutunk hozzá, hogy a diótermést összeszedjük. És a hétvégi telek azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy megmutatkozik lustaságunk, hanyagságunk, és bizony, a diófa alja nincs a diószüret idejére kitakarítva, legalábbis lekaszálva, és az érett dió a csalán alá hull. Nemcsak hogy nem szárad a földön a dió, hanem a saját bőrünkön tapasztaljuk, milyen a diószedés a csalán alól. Mint a következő kert gazdája panaszolta.     A frissen felszedett dió nemcsak a gondozatlan kertben, de máshol is, mindenhol, nedves, nélkülözhetetlen a szárítás. Ha kosárba szedjük egyszál diófánk termését, abban meg is száradhat.   Vagy öntsük át háncskosárba, szellőző rekeszbe.    Ha vödörbe szedjük, hamarosan ki kell önteni, szárítani. Frissen vödörbe szedett Milotai 10-es dió:   Szüret Weber német diósgazdánál Ettenheimben:   A kézi diószüretet úgy tervezhetjük, ha azzal kalkulálunk, hogy nagy diófák esetén a hektárankénti kézi munkaerő-szükséglet 600-800 óra. Egy dolgozó 70-80 kg diót tud naponta kézzel fölszedni. Ha ugyanakkor verni is kell a fát, akkor 40-50 kg-ot. Magának a verésnek a teljesítménye a zöld burok eltávolításával együtt 3-4 kg/óra. Ez rendkívül kevés. Hasonlítsuk össze 3-4 kg száraz héjas dió felvásárlási árát egy napi munkabérrel és járulékaival.  Mivel a diószüret az éves munkák legköltségesebb szakasza, a diósgazda akkor jár el a legbölcsebben, ha a diószüret szezonjában leül egy diófa alá, kezébe vesz egy könyvet, és olvasgat. De nem akármit, hanem Marxtól A Tőke I. kötetét. Rögtön megtudja, mit kell tenni. Teljesítménybért kell alkalmazni!  (A teljesítménybér) "egészen biztos mértéket ad a munka intenzitására vonatkozóan. Csak az a munkaidő, amely előzetesen meghatározott és tapasztalatilag megállapított árumennyiségben testesül meg, számít társadalmilag szükséges munkaerőnek, és csak azt fizetik meg mint ilyet."  Keljünk fel hát a diófa alól, és mondjuk meg a dolgozóinknak, hogy mennyi dióért mennyit fizetünk. Mert ha nem így jár el, könnyen ráfizethet a gazda.  Diószedés a franciáknál, a Grenoble-i körzetben régen és ma:      Diószüret egy japán kiskertben:         Kézi diószüret Fejér megyében:   Kézi diószüret Szolnok megyében, a Nagykunságban:   Talán észrevette az előbbi képeken tisztelt dióbirtokos Kollégám, aki - mint a földbirtokosok - maga nem dolgozik, hanem a diószüretet fizetett dolgozókkal végezteti el, hogy a kézi diószedést szinte lehetetlen lefényképezni. Ha hátulról fényképezünk, ami egyébként a fotoművészet alapszabályaiba ütközik, a képen nem látszik semmi. Ha pedig szemből, akkor leáll a diószedés, és mindenki mosolyog.   Visszatérve a diószüret költségeire, kalkulálhatunk máshogy is. Ha 1 kg héjas diót (kb. 64 szemet) a felvásárlónak 300 Ft-ért tudunk eladni, akkor egy szem lehullott dió a fa alatt kb. 5 Ft-ot ér számunkra. Ha a földön látunk ötforintost, lehajolunk-e érte? Nem biztos. Eleinte inkább, de másodszor, harmadszor, századszor már kevésbé. Márpedig minden diószemért le kell hajolni. A diósgazdának, családtagjainak, alkalmazottainak. Hány lehajlást visel el az ember dereka egy nap? Egy nap még elviseli, de heteken át?   Tehát elkerülhetetlen, hogy azon gondolkozzunk, milyen technikai megoldással lehetne a diószüretet megkönnyíteni. Erre léteznek különböző kézi eszközök, technikai megoldások is, mint pl. a mellékelt litdavey nevű szedőkosárka, vagy hasonló, akár házilag barkácsolt szerkezetek, amelyek 1-2 fa termését segítenek felszedni a büszke, meghajolni nem tudó gazdának. De ha ezekkel se győzzük, marad a gépesítés.     A mutatott Litdavey-hez hasonló másik szedőkosár is létezik, itt feketedió-szüreten látjuk.      Sikerült nekem is Litdaveyt fényképeznem. Olyan, mint egy nagy habverő.   A kosár ürítése a vödör szélére helyezett hajlított dróttal történik. Praktikus.   Gyerekjáték dolgozni vele.     Hazai "találmány" a kézi diószedés megkönnyítésére, a lehajlással járó derékfájás megelőzésére egy egyszerű 5 cm-es műanyag lefolyócső használata. Egy földvári diótermesztő kolléga találmánya, csak azt nem tudom, hogy balaton-, duna- vagy tiszaföldvári.  A találmány szerint a lefolyócső alsó végébe egy zsanért kell rögzíteni, aminek egyik szárnya fix, a másik pedig a dióra nyomva felhajlik, a diót beengedi a csőbe, majd egy gumi húzza vissza a zsanért. Egymás után akár 20 dió is felszedhető, csak aztán kell vödörbe üríteni, a cső megfordításával. Látni nem láttam, a működését nehezen képzelem el, de a kolléga nagyon dícsérte.  Az ötleten gondolkozva én csak a következő megoldásig jutottam el, dehát az én fantáziám nagyon is korlátolt. Két rugót kell a cső aljára erősíteni, amelyek nyomásra eltávolodnak egymástól, a dió átpréselődik közöttük, és utána újra egyenesbe húzódnak, a diót benntartják.  De nemcsak agyilag vagyok lassú, mire két megfelelő rugót kerestem volna, feleségem még jobb ötletet valósított meg. A lefolyó-csőbe megfelelő méretű gumidugót erősített a cső végére, a közepét kivágta, és sugárirányban bevagdosta. Tökéletesen működik, 20-30 dió felszedése után kell csak megfordítani, kiüríteni.     És félnapi diószedés után se fájdul meg az ember dereka. Nem is lassúbb vele a munka, mint kézzel.  Egy ügyes mesterember úgy fejlesztette tovább a diószedő lefolyócső technikáját, hogy a cső alsó részére mintegy 15-20 cm hosszan három, kemény acéldrótot erősített, amelyek alsó végét a csőbe behajlította, és a három rövid, ferde tüske nem engedi kiesni a közéjük szorult diót. Üzembiztos megoldás.  De ha a kézi eszközök használatán túl vagyunk, gépesítenünk kell. Kiskertben, kisebb üzemi ültetvényben kézi, háti eszközökkel "gépesíthetünk".  Egy amerikai, Baganut nevű szerkezet, aminek használata még nem jelent gépesítést, csupán a kézi diószedés megkönnyítését, gyakorlatilag nem más, mint egy széles műanyag kerekű taliga. Úgy működik, hogy tologatás közben a műanyagtüskék közé beszorul a dió, és egy műanyag ujj a tüskék közül a tartályba sodorja. Az alábbi, kéthengeres változat 90 cm szélességben dolgozik. Flipover néven nagyobb változat, három tagú, 120 cm munkaszélességű is készül:       A fenti, harmadik baganut-gép Európában szinte egyedüliként egy tiszaújvárosi dióskertben dolgozik. Tapasztalat szerint igen megkönnyíti a kézi diószedést, és növeli a teljesítményét. Egy személy kényelmesen, derékfájdító hajlongás nélkül képes három személy munkáját elvégezni. (Ez a megállapítás a közepes méretű, kéthengeres típusra vonatkozik.)  A diófelszedő taliga munkájához füves talaj szükséges, mert a rögöket is felszedi. Sima, egyenletes felszínen működik igazán jól, mert széles kereke nem tudja kopírozni a felszín egyenetlenségeit, és a gödrökből nem szedi fel a diót. A magas fűből is biztonsággal felszedi, olyan helyről is, ahol szabad szemmel szinte észrevehetetlen a lehullott dió.  Nagy előnye, hogy nem szedi fel a fűkaszálékot, viszont a lehullott diólombot felszedi, emiatt rendszeresen tisztítani kell.  A Baganut gyűjtőkosarának ürítése történhet közvetlenül a földre, kupacokba, vagy ponyvára, esetleg 10 cm-es műanyag rekeszbe, végül közvetlenül a tálcás szárítóra is. Tetszés szerint.     A dión kívül mogyoró, mandula, gesztenye és más héjas termések felszedésére is gyártják, más tüskeméretekkel.  (Nem szabad elhallgatnom a Baganut diófelszedő taliga legnagyobb hátrányát sem: Amerikából, vagyis az EU területén kívülről kell rendelni. A gyártó elküldi ugyan légi küldeményként Ferihegyre, de a csomag vámoltatása, kiváltása igen nehézkes.  Ha megkaptuk az értesítést a küldemény megérkezéséről, három napi hideg élelemmel jelenjünk meg Ferihegyen, mert a közelben nincs büfé.  Az első nap a vámhivatali ablaknál való sorbanállással telik el. Amikor sorrakerülünk, megállapítják, hogy nincs vámhivatali kódszámunk, aminek igényléséhez űrlapot adnak. Ennek során még azt is be kell jelölnünk, hogy férfiak vagyunk-e vagy nők, ha még tudjuk a sorbanállás után. Az igénylőlap beadásáért történő sorbanállás végén közlik, hogy a kódszámot kiadó ügyintéző eltávozott, és aznap már nem jön vissza. (A teremben még kb. 20 vámtiszt tartózkodik, de más nem adhat kódot.)  Másnap a kódszámot szerezzük be. Ha közelebb van, menjünk a megyeszékhelyen működő vámhivatalba. Megfelelően hosszú sorállás és várakozás után közlik, hogy menjünk haza, és számlavezető bankunktól kérjünk hivatalos igazolást arról, hogy bankunknak mi a kódszáma, bár ezt eredetileg nem kérték az igénylőlapon. A bankban is kivárjuk sorunkat, elmagyarázzuk, mi a helyzet, és végül kapunk aláírt igazolást. Ezzel visszamegyünk a megyeszékhelyre, most már rövidebb a sor, amit ki kell várnunk, és kezünkbe kapjuk a saját kódszámunk.  Harmadnap munkakezdéskor már legyünk Ferihegyen! Kellő sorállás után megtudjuk, hogy a vámkezeléshez formanyomtatványt kell beszereznünk, ami helyben nem kapható, csak bent Pesten. Mindegy, megszerezzük, de kitölteni nem tudjuk, ahhoz vámügyintézői tanfolyam kell. Mindegy, pénzért kitöltetjük, sorállás után beadjuk. Most már csak várni kell. Mintegy 3 óra elteltével érdeklődhetünk, határozatot kapunk, sorban állunk a pénztárban, fizetünk, sorban állunk a csomagkiadásnál, és már kész is vagyunk.  Hát, nagy élmény.)  Végül előnye a diószedő taligának, hogy egy- és kéthengeres változata kisautóban, akár egy Suzuki Wagon R-ben is szállítható.   A Baganut diófelszedőnek létezik kistraktorral vontatható változata is, tag-a-long néven. Hazai kipróbálásáról még nincsenek adatok.   Aki megismeri a baganut munkáját, mindenkinek az jut először eszébe róla, hogy le kéne koppintani, itthon elkészíteni, akkor nem lenne olyan drága. A műanyagkerekek hazai legyártatásán akad meg ez az elgondolás. Nem így a franciáknál, ahol egy mezőgépgyár teljes pontossággal másolta le és gyártja a baganutot, saját nevén.   A diót felszívó rendszerű gépekkel is felszedhetjük, ilyeneket leginkább Olaszországban gyártanak.  Cifarelliék háton hordható "porszívója" elég nehéz lehet, amellett, hogy rázza a hátat és kiabál a fülbe. Viszont nagy előnye, hogy most már Szolnokon is kapható, ha elég drága is:   Amilyen ügyesek a franciák, ezt is lemásolták, ezt is gyártják. A következő képen igaz, gesztenyét szednek vele, de dióra is hirdetik.   Szüretkor a kopánccsal lehullott dióról a kopáncsot lehetőleg azonnal el kell távolítani. Ezt a munkát végezhetjük (gumikesztyűs) kézzel vagy más módon. Vigyázzunk, a kopáncs festékanyaga nemcsak kezünket, hanem ruhánkat is megfesti! A festékanyag nem káros a kezünkre, de azzal a komoly veszéllyel jár, hogy nem mosható le, és mintegy 15 napig, a felső hámréteg fokozatos lekopásáig megmarad, és ez alatt aki lát bennünket, arra a következtetésre fog jutni, hogy olyan elmaradottak vagyunk, hogy még mindig füstszűrő nélküli cigarettát szívunk. Ezt pedig el kell kerülni!  Kopáncstalanítás után mossuk meg a diót, és száraz, szellős helyen terítsük ki egy rétegben száradni. A száradó dió reggelre rendszeresen „izzad”, az előző nap már száraznak látott héjon újból kicsapódik a víz. Naponta forgassuk meg, teljes száradásig!    Dióverés Mottó:  "Jobb a diófának: termése miatt verik őt le"  (Janus Pannius: A roskadozó gyümölcsfa)    "Ágas-bogas vén diófa  Úgy hasonlítasz az emberre!  Minél jobban meg vagy áldva,  Annál jobban meg vagy verve."  (Nehrer Lajos közlése)    "s megverten susog a diófa"  (Simon István: Ősz felé)  A dióverés a német népszokásból is ismert: Szokás volt szilveszterkor megverni egy bottal a diófa ágát, mert ha elmulasztják, a termés üt vissza.  Ez nem dióverés, nem erről beszélünk.  A dióverés hagyományos népi szüreti eljárás.  Hallottam már néprajzi előadást is a dióverésről, mintha az népszokás lenne, de szerintem nem az, hanem termelési eljárás. Amikor kertészetet tanultam, tanárom így vezette be a dióverés tárgyalását:  "A diót akkor verik, ha terem, nem akkor, amikor nem terem. Minél jobban terem, annál jobban verik. Ez igazságtalan."  Pedig a dió verés nélkül, magától is lehull. Csak nagyon ritkán látni olyat, hogy egy-egy diószem lombhullás után is a fán marad, az olyan általában baktériumfertőzött, értéktelen szem.  Miért is verik tehát a diófát?  Azt hiszem, én tudom a három pontos helyes választ. Azért, hogy idejében össze tudják szedni a diót, és a lehullott diót ne más szedje össze, amikor gazdái nincsenek ott. Tehát vagyonvédelmi okból. Az az általános, hogy a diófák többsége nem bezárt kertekben, hanem szabadban terem, legtöbbször az üzemi ültetvényeket se kerítik körbe. Bárki, aki egyedül vagy pereputtyostul arra jár, fölszedheti. És bizony, járnak is, szedik is!  Ennek a kerékpárosnak pereputtya nincs, de (pere)puttonya van. Tele. Még jó, hogy belenéztünk. Tessék elképzelni, tisztelt szüretelő Kollégám, milyen az, ha az őszi Tour de Hongrie útvonala a dióültetvényünk mellett vezet el.    Próbálkozhatunk azzal a megoldással, amit a Tour de France útvonalán látni, az út felől jól láthatóan kitehetünk egy táblát.   De ez se jelent védelmet. A hazai alkalmi diószedők nem tudnak franciául. Ha pedig azt írjuk ki, hogy a magánterületre belépni életveszélyes, még minket fognak elítélni.  Ezért a diósgazda nem a diótolvaj, hanem a diófa verésére kényszerül. A felvásárló pedig attól is felvásárolja a zsák diót, akiről tudja, hogy nincs diófája.   De úgy látszik, felül kell vizsgálnom véleményemet. Újabban arról győződtem meg, hogy a hagyományos paraszti gondosság vereti a diófát. Minden szem dióra szükség van, mindet össze kell szedni. Amikor eljön a dióverés ideje - meglehetős későn, amikor a termés zöme már lehullott, - összeáll a diósgazda diószedő csapata, néhány verőlegénnyel, és fáról fára járva egy szem diót se hagynak a fán. Ha nem érik fel az akár 6 m-es bottal se, akkor felmásznak az idősebb diófák erős ágaira, és onnan már felérik. A fa alól a szedők pedig az utolsó szemet is gondosan felszedik.  Így mesélte nekem Gyula bácsi, aki akkor, amikor még nem volt Gyula bácsi, csak Gyula, a tsz kezdeti éveiben Karcsi bácsival - aki akkor még szintén nem volt Karcsi bácsi - párban összefogva dolgozott. És még arról is beszélt, elmarasztaló hangon, hogy bizony, voltak olyanok is a faluban, akik nem voltak ennyire gondosak.   Volt viszont olyan is a tsz-ben, aki dióverés közben esett le a diófáról 3 m magasról, és azóta is nyomorék. Mert felmászott a diófára, és a vastagabb ágakon állva verte, rázta le a magasabb ágakról a diót. Ez a fiú még nem nyomorék:   És mikor verik a diófát?  A népszokások tudós ismerői szerint egy jeles napon, szeptember 8-án, Kisasszony napján, Szűz Mária születésének napján kezdik. És folytatják, amíg csak dió van a fán. Hát, ilyen a néprajz. Maradjunk inkább abban, hogy akkor verik, amikor terem, és amikor a gazdája ott van a diófánál.  Azt mondják, a diófa akkor terem jól, ha verik. Ebben van némi igazság, mert a megsebzett vesszők, hajtások rügyeiből a sebzés alatt valóban több hajtás indul jövőre, tehát két év múlva megnő a nővirágot hozó csúcsrügyek száma. És így több a termés. De sok szakember szerint nagyobb a diófát ért kár azáltal, hogy a sebek nyílt utat adnak a farontó gombák betelepülésének, a fa idő előtti tönkremenetelének.  Ha mindenképpen botozni kell a fát, jobban ajánlható a dióverő pózna tetejét valami olyan kampóval ellátni, ami nem sérti a fát, és a kampóval a kisebb ágakat megrázni. Lehet, hogy nem jön le egyszerre minden szem, de a fát kíméljük.  Még jobb megoldás, amit Mednyánszki László Dióverés című festményén láthatunk, hogy hosszú karú fogót barkácsolunk, és azzal fogjuk, rázzuk meg a kiszemelt ágat.  Ez a módszer is gépesíthető, erre szolgál a legegyszerűbb, baloldalt látott Carratu típusú ágrázó, ugyancsak olasz gyártmány, mint a Cifarelli-féle felszívó, ez is apró benzinmotorral működik. Ennek a gépnek létezik pneumatikus változata is.  A hagyományos török diószüretet a következő két úriember mutatja be nekünk. Látjuk, lehullott burkos diót szednek, de nem verték, hanem kis, kapaszerű szerszámmal rázták az ágakat. Ott van balra, a földön.    Kampót egészen hosszú botra is szerelhetünk, de sokkal kényelmetlenebb az ágak között mozogni vele.    Dióverés Franciaországban régen:     Dióverés manapság Magyarországon:   A dióverés világszokás. Kínai felvétel:   Ha valamiről híres Korea, az biztosan nem a fejlett diótermesztés. Koreai dióverés és a munka eredménye:     És nagy múltja is van a dióverésnek. 1755-ben írta Duhamel Du Monceau francia író: "De La Bretonnerie úr nem ítélte el a dióverés szokását. Szeptember közepe felé maga vette kézbe a dióverő póznát, nem félt, hogy leveri az ágakat, ha letörik, majd nő másik, ami pótolja a koronában, és egy másik évben bőven fog teremni."  Mellékelek egy francia képeslapot és egy angol muzeális rézkarcot a dióverésről.     Képzelje el tisztelt diófatulajdonos Kollégám, nemcsak a diófát verik!  A pekándiót is, Amerikában.   Kínában is.   Végezetül is csak azt tudom mondani, ne bántsuk a diófát, hanem Weöres Sándor gondolatait magunkévá téve tisztelettel közeledjünk hozzá.  "Vagy figyelj meg egy diófát: ha tépázod, kelletlenül és viszolyogva adja gyümölcsét; s ha szelíden, tisztelettel közeledsz hozzá, szívesen adakozni kezd és megpillantod a lefosztottnak látszó alsó ágakon a legelérhetőbb és addig észre nem vett diókat: ez a diófa tündére." (Weöres Sándor: Út a teljesség felé)
	A gépi betakarításról általában Mottó:  "Á la Sainte-Croix, cueille tes poires et noix."  (Szent Keresztkor - szeptember 14. - szedd a körtét és a diót.)  (francia közmondás)  A dió gépi betakarítására világviszonylatban igen különböző technikai megoldásokat fejlesztettek ki. A legfejlettebb technológiai sorral a kaliforniai termelők rendelkeznek, ahol a rázás, a felszedés, a mosás (esetenként vegyszeres fehérítés), szárítás munkaműveletei teljesen gépesítettek, egy hektárra 18-30 kézi munkaórát igényelnek. A fejlett amerikai technológiát Magyarországon a Juglans Hungária Kft lengyeltóti üzeme követi. Európa más országaiban is sok helyen hasonló technológiát alkalmaznak. Ez a technológia hatékony, de eszközigényes. Kezdő diótermelő üzemeknek se igényük, se pénzük a nagyértékű beruházásokra, ezért más megoldásokat is figyelembe kell venni, vagy maradni a kézi módszernél.  Mindig számolni kell a kézi és a gépi munka költségeit. Nemcsak a túlzott gépesítésnek, a túl nagy dolgozó-létszám foglalkoztatásának is megvannak a hátrányai.   Mindenképpen szólni kell viszont az olasz dióbetakarító-gép konstrukciókról, amelyek érdekes, változatos megoldásokat kínálnak, de vannak kanadai, francia és egyéb módszerek is.  Hazánkban a dióbetakarítás kérdéskörével Andor Domokos foglalkozott, aki a lengyeltóti tapasztalatokat dolgozta fel, és vannak információi a kapható olasz és francia betakarítógépekről is.  Gépi betakarítás előtt egyes nagyüzemek érésgyorsító kezelést alkalmaznak, szüret előtt 1-2 héttel 200-400 ppm-es Ethreles permetezés formájában. Ezzel az elhúzódó érés összébb hozható.  A diószüret megkezdése előtt a dióültetvény talaját el kell simítani, le kell hengerezni, füvesített művelés esetén pedig biztosítani kell a szüret előtti kaszálást, mégpedig lehetőleg úgy, hogy az előző kaszálás óta ne legyen ideje a gyomnak nagyra nőni, hogy a felszedőgépek munkáját ne nehezítse. A fűkasza után járjon tömörítőhenger.  A felület tiszta, gyommentes legyen. Mintaszerűen előkészített talajfelszín diószüret előtt:   Gépi betakarítás előtt, rázás előtt a dió mindenképpen előre hullik. Erre gondolnunk kell, kézi vagy gépi úton az előre hullott diót fel kell szednünk. Nemcsak azért, mert az ezután jövő gépek nagy taposási kárt okoznak, hanem azért is, mert az előre hullott dió víztartalma már kisebb, mint a rázotté. Nem szárítható együtt, mert vagy túlszáradás következik be, vagy nem lesz kielégítő a száradás. A harmadik oka az előszedésnek pedig az, hogy a léha, értéktelen szemek a szüret elején, a normális érés előtt hullanak le. Eltávolításuk az előszedéssel lehetséges.   A dióbetakarítás gépesítésében három nagyságrend különíthető el, nem beszélve a kézi diószüretről, valamint az azt megkönnyítő kisebb eszközökről (kézi motoros ágrázó, diófelszedő taliga, háton hordható motoros felszívó, stb.).  A legnagyobb diótermelők ernyős rázógépeket használnak, és kiegészítésként rendresöprő és felszedő gépeik is lehetnek. Ez a legnagyobb beruházásigényű, de legnagyobb teljesítményű betakarítás.  A közepes gazdaságok legcélszerűbb dióbetakarító gépe a seprőrendszerű önjáró felszedő.  A kisebb, de kézi erővel már nem győző gazdák pedig a szívórendszerű gépekkel dolgozhatnak sikerrel, amelyek ha vontatott kivitelűek, a legkisebb összegű beruházást igénylik.  Általában a gépek szüreti teljesítménye beruházási költségükkel nagyjából arányos. De nem mindig.  Bár elég sokféle dióbetakarító gép létezik, a diósgazdák mégis a mezőgazdasági gépgyárak mostohagyerekeinek tekinthetők. El vagyunk hanyagolva. A létező gyártmányokat magunknak kell felkutatnunk, előnyüket-hátrányukat nem közli velünk senki. Mivel a gépek kis szériában, sokszor egyedileg készülnek, drágák.  Nagyon észnél kell lennünk, amikor gépi technikát választunk, mert rá lehet fizetni.  Tanuljunk ezért egymástól, a kollégák hibáiból. És tanuljunk más diófélék termesztőitől, akik ugyanezzel a problémával küzdenek. Például a pekándió-szüret gépesíthetőségét érdemes megnéznünk. Rokonszakma, hasonló gondok.  A diósgazdák - nemcsak itthon, mindenhol a világban - találékonyságra vannak kényszerítve. Magunknak kell kigondolnunk a célszerű, olcsó megoldásokat, és ha kész gépet nem kapunk, magunknak kell legyártatnunk.  Kevés olyan mezőgazdasági gépgyár létezik, amelyik dióra szakosodott, és kizárólag a diószüret munkáira, valamint az azt követő munkákra gyárt gépeket, berendezéseket. Ilyen például az AMB, Franciaországban, Beaulieu-ben.   Persze, ők könnyű helyzetben vannak, a környékükön minden parasztgazda nagyban foglalkozik dióval, tehát tömegigény van a termékeikre, kénytelenek egyre jobb gépeket kínálni. A gyárban kizárólag olyan dolgozókat foglalkoztatnak, akik diótermesztő parasztgazdák gyerekei, vagy maguk is azok. Evidens, a környéken minden család érdekelt valamilyen fokon a diótermesztésben.    A gyárhoz saját tulajdonú dióültetvény is tartozik, ahol a termékek kipróbálhatók. Csak a gyárkapun kell kilépni, és máris a diósban vannak.     Rázás, rázógépek Mottó:  „Ez a század ilyen század -  mint egy szem diót, lerázat.”  (Buda Ferenc: Rigmusok...)  A diófa gépi rázása 1950-ben kezdődött, Kaliforniában, de 1965-ben már a kaliforniai dióskertek többségében rázva szüretelték a diót.  A dió rázását a kopáncs felrepedésekor (kovadásakor) kell kezdeni. Ha túl korán rázatjuk, a dió nehezen válik le a vessző végéről, ráadásul szinte kizárólag kopánccsal együtt.  A dióbél víztartalma is túl magas még ilyenkor, a szárítás gondot okoz, kivéve természetesen azt az esetet, ha francia mintára "friss diót" akarunk nyerni a dióbélből, aminek a technikája elvileg rendelkezésre áll, a száraz dióhoz hasonlóan.  Ha érés előtt az Ethrel-es érésgyorsítást alkalmaztuk, akkor ezek a hátrányos jelenségek elmaradnak, és egyszeri rázással jó minőségű áru kapható az érés korai stádiumában is. De hátránya az Ethrel-nek, hogy ha sok, a lombot is leviszi. Én nem ismerem, de állítólag ilyen az Etaphon is.  A burokrepedés szükséges mértékét különbözőképpen ítélik meg, általában akkor tartják jónak, ha a repedt kopáncsú diók aránya 40-70 %. 40-45 %-os repedtségnél a dióbelet körülvevő fásodó rekeszfalak (héjelválasztó szövet) már kemények és barna színűek, ami szintén az érettség jele. Rázásra az az ideális, ha a diószemek 70 %-án hajszálrepedt a burok. Ilyenkor már nemcsak a buroktalanítás végezhető el könnyen, hanem rázásra a dió is könnyen leválik, és a bél nedvességtartalma is megfelelő. Ekkor már nem 40-50, hanem 35 %-os a bél víztartalma, körülbelül.  A túl késői rázás sok előzetes hullással jár, mert a diófajták többsége hosszabb idő, hetek vagy egy hónap alatt hullajtja le dióját. De azzal a szakvéleménnyel már nem értek egyet, hogy a késői rázás férgesedéssel járna együtt. Meleg időben viszont a fán elképzelhető már a zöld burokban a dió túlmelegedése, a minőségromlás. Az érett dió bele már a fán is barnulásnak indulhat. A héjas dió ilyenkori minőségromlása egyrészt a kopáncsnak a dióra száradásában, másrészt a dióhéj barnulásában jelentkezik.  Száraz évjáratban, száraz szeptemberben előfordul, hogy a dióburok nem akar repedni, a dió rázásra még nem érett, ugyanakkor az idő meg halad. Ennek az állapotnak az szokott a következménye lenni, hogy a gépi betakarítás tervezett rendje, szervezettsége az első néhány csepp esőtől már felborul, mert a dióburok gyors repedésnek, a dió pedig hullásnak indul. És ha egyszer a várt eső megjön, a következmény az szokott lenni, hogy a dió tömegesen a sárba hull. A minőségi áru iránti követelményekről ilyenkor jobb említést se tenni.  A fa méretétől függően alkalmazandók a törzsrázó vagy nagyobb fáknál az ágrázó gépek.  A legegyszerűbb megoldású rázógép a köteles, excenteres rázógép. Ennél a gépnél a kötél megrántja az ágat, és az ág rugalmassága fejti ki az ellenkező irányú erőt. Nagyobb fáknál gond a kötél felakasztása a megfelelő ágakra.   Ez egy francia gép volt a képen, az AMB Rousset gépe. Magyarországon nem kapható, de idehaza megjelent két német gyártó kínálata is, a Bäuerle és a Feucht. Egészen kis teljesítményű traktorokhoz is jók.   További, kistraktorral működtethető köteles rázók:         Még az egyszerűbb megoldások közé tartozik a löködő rendszerű rázógép, ami nem fogja meg, hanem csak ütemesen löki a fatörzset vagy ágat. Hidromotoros hajtással. 50-60 cm-es vastag fatörzset is jól ráz.   Az AMB löködős rázógép mintegy 3 millió Ft-ba kerül, ami használhatóságához képest nem drága. Hátránya, hogy a kezelési pozíció kényelmetlen, egész nap hátrafele fordulva kell dolgozni. De létezik az AMB gyárnak olyan rázógépe is, ami megfogja a fát. A traktoroson kívül egy gyalogos dolgozó is kell hozzá, aki a rázóegységet kezeli. (Figyeljünk fel a munkavédelmi sisak használatán túl a vállvédőre is!)    A gép munkája fagykáros, 50 %-os termésmennyiségű évben:     Az ugyancsak francia Sommier rázógép is megfogja a fát.     Ugyancsak egyszerű megoldás, ha a hazánkban az egyéb gyümölcsfajok rázására leginkább elterjedt Schaumann rázógépet használjuk úgy, hogy csak löketjük a rázótoronnyal az ágat. A Schaumann cég már nem gyárt gépeket, de Martonvásáron működik egy gépgyártó vállalkozás, amelyik nagyon hasonló gépeket készít. A gép 27-30 cm-es vastagságú ágakig jó. Hátránya a Schaumann típusú gépeknek, hogy kicsi a teljesítményük. Napi 300 fával lehet számolni, ami 20 kg/fa termés esetén csak 6 tonna.  A ponyvás rázógép ponyvája kézzel húzható ki, négy ember kell hozzá. Maga a rázás csak néhány másodpercig tart. A ponyva mellé hullott diót külön fel kell szedni.      A ponyvát a dióval együtt a gép húzza vissza, a dió a gép szállítószalagjára ürül, ahonnan a szállítószalag mögé állított konténerbe gyűlik.   Hidromotoros meghajtású függesztett rázógép:     A gép fajtáját a dióültetvény kora is meghatározza. 30-35 cm-es törzsátmérőig a csonthéjasoknál használt rázógépek még jól alkalmazhatók. Idősebb ültetvényben speciális, traktorra szerelhető vagy önjáró rázógépek használhatók. Minden rázógéppel az a baj, hogy drága. Még az egyszerű, traktorra függesztett rázógépeket se kapjuk meg 5-6 millió Ft-nál olcsóbban. Hát még az önjárókat!             Gondoljuk meg tehát, a diótermesztés jövedelmezősége hány, milyen értékű gép beszerzését viseli el! Évente egy hónapnyi kihasználtsággal, géptároló-szín iránti igénnyel.   A rázás percenkénti 800-1200-as frekvenciával, 25-30 mm-es amplitudóval végezhető eredményesen. A fát nem károsítja. Egy-egy fát 2-20 másodpercig rázzunk. Ilymódon 90-98 %-os dióleválás érhető el.  Nem mindegy, a gép hol fogja meg a törzset. Ezt a gyakorlat alapján kell előírni a gépkezelőnek, mert ha magasabban fogjuk meg, nő ugyan a gyümölcsnél a kilengés, de csökken a leválasztó erő (az ún. "ébredő gyorsulás"), így romolhat a leválasztás hatásfoka. Figyeljünk munka közben! Másik diófajta is másként viselkedhet rázáskor.  Természetesen idős fákon egy-egy nagyobb ág rázása jöhet számításba, nem a törzs megfogása. És vannak speciális ágrázó gépek is.      Még ilyen ágrázó gép is van:   És milyen rázógépek vannak még?  Van a Sicma olasz gyárnak Mitos 80 típusú, dióra adaptált gépe, amit olasz ültetvényekben használnak is.   Van egy olyan rázógép is, amit John Deere traktor elejére szerelnek, és messziről rázza a fát. Ennél a gépnél a távolság miatt nincs taposási kár.  Ez is amerikai rázógép, Kaliforniában üzemel:   És van egy francia gyártmányú, Pellence típusú rázógép is, amiből Lengyeltótiban is láthatunk egyet működés közben, diószüretkor. Speciális, hidroakkumulátoros megoldású gép. A hidroakkumulátornak az a lényege, hogy az energiát gyűjti, és a rázáskor 3-4 percig 150 lóerőt képes leadni. Ez a gép 35-40 cm törzsátmérőig jó.  Rázógép bemutató Lengyeltótiban:      Rázás után:   Külön gond, hogy rázáskor már a gép előtt vannak lehullott diók, és a gép is ráz maga elé. Erre ügyeljünk. Vagy olyan gépet vegyünk, ami "nyomseprővel" rendelkezik, vagy a kisegítő személyzet - pl. két fő - söpörje el a gép elől a diókat, amint azt egy kaliforniai filmen magam is láttam.  2009-ben egy seprővel felszerelt rázógépet mutattak be Lengyeltótiban. Nemcsak a keréknyomból, hanem a traktor teljes szélességéből is elsöpri az addig lehullott diót. A gép előlről és hátulról:    A gép - figyelje meg tisztelt Kollégám, - egészen alacsonyan is meg tudja fogni a fát, és a rázókarokat magasba emelve is tud dolgozni. Nagy fákra is jó.     A diórázáskor használatos gépeket általában nem bordás, hanem ballonos gumikerekekkel szokták ellátni. Nem azért, mintha az kevésbé törné a diót, hanem azért, hogy a talajtaposást, tömörödést mérsékeljék. Ebből a szempontból a gyepesített talajfelszín előnyt jelent, mert kevésbé tömörödik.  A rázás ütemezéséről. Ha a dió felszedése nem bír az említett három napos késéssel lépést tartani a rázással, inkább a rázással álljunk le, minthogy a dió túl soká heverjen a földön. Így kisebb a kár.  Ha a rázásos dióbetakarítást egy ütemben teljesen el akarjuk végezni, a rázógéphez jelentős kézi dolgozó létszámot kell társítani. A ponyvás rázó előtt kézzel kell összeszedni a diót. Egy 3-4 fős csapatnak közvetlenül a rázógép előtt néhány fával járva kell az előzőleg lehullott diót ládába szedni, majd jöhet a rázás, a szállítószalag a ponyva behúzásakor a gép végében ugyancsak ládákba ürít, utánuk pedig a harmadik csapat következik, egy botos dióverő és két-három vödrös diószedő, akik már nem hagynak diót a fán és a fa alatt. Ennek a módszernek a képei:      És nem említettem, de egy pótkocsis traktornak munka közben az üres ládákat kell kiadagolnia, és a teliket felszednie.  Rázásos betakarítás esetén azzal számoljunk, hogy az összegyűjtött termés több mint 50 %-a levél, gally, szemét lehet, amit később kell eltávolítani. Ez az előző képen is látható volt.  A rázásos munkaművelet előtt hullott diót leginkább kézzel kell összeszedni. Mivel a diófa rázását az érés korábbi fázisában kell megkezdeni, a rázás előtt hullott dió mennyisége nem nagy. Minősége viszont annyira rossz, hogy nem keverhető a többi dió közé, külön kell kezelni, és külön válogatás után jöhet ki belőle kevés árudió.  Rázás Kaliforniában:   Rázógép használatakor ügyeljünk a mechanikai sérülés veszélyére. Törzsrázó gép okozta sérülés egy francia ültetvényben:     Rendresodrók Mottó:  „A dió is odahulla”  (Arany János)  Mint ahogy Arany Jánostól is tudjuk, a dió oda hullik, ahova.  A gépi felszedés előtt jó, ha rendre tudjuk söpörni.  Persze, lehet kézzel is, de nem ajánlott. Ugyan, mitől dolgozna hatékonyabban egy diósöprő mint egy utcaseprő?   De ha nincs rendresodró gépünk, bizony, Kaliforniában is előfordul, hogy kézzel kell a diót rendre söpörtetni:   Vannak rendresodró gépek. A munkájuk eredménye így néz ki:    Sőt, így, rekordtermés idején:   Például létezik egy kistraktorra szerelhető rendresöprő gép, ami igen egyszerűen működik. Egy végtelenített szalag forog a haladási irányra keresztben, és a szalagra szerelt seprűk sodorják ki oldalra a diót. Bolognában a novemberenként megrendezésre kerülő mezőgazdasági gépkiállításon látni ilyent, Scopatrici Molon néven. Hátránya, hogy olyan kistraktor kell hozzá, amelyiknek elől is van kardánja.  Másik megoldás az önjáró söprőgép. Az olasz Bosco cég gyárt ilyent. Az első egy gyalogkíséretű.   A másik típusuk pedig önjáró. Nézzük körül!          Olyan megoldást is látni, hogy ugyanaz a traktor hordja a rázógépet és a söprőt. A traktor elején van a rendresöprő gép, hátul pedig a rázó. Vagy a másik gép, amelyik elől söpör, hátul pedig fúj.  Nemcsak söpörni, fúvatni is lehet a diót. Szükségből permetezőgéppel is megoldható az oldalra fújás.
	Felszedőgépek Mottó:  „Szedd a diót, viseld gondját a kertnek”  (Rónay György: A közelítő tél)    Ponyvák, gyűjtőernyők A ponyvára rázott dió összegyűjtéséhez a legegyszerűbb esetekben nem kell gép, a ponyva kézzel is felhajtható.   Ha rengeteg ponyvához jutottunk ingyen, - máshogy nem éri meg, - a dióültetvény nagyobb területét is lefedhetjük szüretkor. Hegyoldalban is működik. Rázni se kell, elég összeszedni.   Ezeknél a ponyváknál könnyű a kézi összeszedés, nincs szükség felszedőgépre. De többségében nem ilyen az üzemi gyakorlat.  Az ültetvény 20-25 éves koráig jól alkalmazhatók a rázógépekhez kifejlesztett ponyvák, gyűjtőernyők. Használatuknak a koronaméret növekedése, a felfogási veszteség emelkedése szab határt. A használt ponyvák mérete 5,5 m, illetve 7 m szokott lenni, de van 9 m-es is.  A baloldalt látható géphez hasonló az olasz Berardinucci gyár saját belsőégésű motoros gyűjtőernyője. Ez a gép jól kombinálható a köteles rázógépekkel, a ponyvára rázott diót helyben ládába gyűjti. A teljesítménye 15 fa, óránként.  A ponyvás rázógépeket előtisztító egységekkel is felszerelik, amelyek a lehulló leveleket kifújják, a gallyakat eltávolítják, de a kopáncs egy része a gyűjtő göngyölegben (láda, zsák, rekesz, pótkocsi) marad.  A rázással egy menetben történő gyűjtés esetén jelentős veszteséget és többletmunkát okoz a földre hullott dió, amit a gép előtt össze kell szedni. Ezért külföldön egyre inkább az önálló felszedőgépek terjednek.  A jobboldalt látható, Guillot-Blanc (GB) gyártmányú gép például igényes, minőségi munkát tud végezni. A gépben pálcás hengeres burokleválasztó egység működik, ami a burkot a táblán leválasztja a dióról, és más rendszerekkel szemben a diósban hagyja. Ez azért is előnyös, mert a kopáncs jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz, amire a diósban szükség van.  Általában azok a felszedőgépek előnyösebbek, amelyek a dió közé került szemetet (por, rög, diólevél, dióburok, fű és gyom) minél előbb, még a diósban kiválogatják, és a helyszínen hagyják. Engelhardt Lajos találmánya a Schaumann rázógépre szerelt kisméretű pálcás henger, ami a helyszínen kiszórja a szennyeződés nagyját. A henger előtt egy ventillátor fújja ki a leveleket, könnyebb szennyeződéseket. Lovasberényben üzemel ez a gép.     Tehát házi megoldások is jók lehetnek.    Gyalogkíséretű felszedők A felszedőgépek használatának előfeltétele a gyepesített talajfelszín. Egyébként port, rögöt, sarat is felszednének a gépek.  Az önálló felszedőgépek traktorvontatásúak vagy önjáróak lehetnek. És érdekességként megjelentek a gyalogos, kézi irányítású apró felszedőgépek is, mint a mellékelt Bosco gyártmányú, kismotorral hajtott gép is. A Bosco gyár diófelszedő gépeinek sorozatából a jobboldali képen látható gép csak az első, a többi komolyabb. Már Budapesten is kaphatók.  Esetleg az tarthat vissza bennünket a Bosco-gépek vásárlásától, hogy elsősorban olivabogyó felszedésére szerkesztették őket. Igaz, dióra is hirdetik, de ahhoz előbb látnunk kellene ezeknek a gépeknek a munkáját.         A fentebbi gyalogkíséretű Bosco felszedő közelebbről:     A gyalogkíséretű gépekből a francia AMB-Rousset gyár háromfélét is gyárt, eltérő teljesítménnyel.      Hullott almára is használhatók ezek a gépek, ugyanúgy, mint a német Bäuerle cég gyalogkíséretű gépe. Műanyag dobozokba gyűjti a diót, amiket időnként ki kell üríteni, vagy cserélni.       Ebből a gépből kb. 5 db működik már hazai diótermesztő üzemekben, a tapasztalatok kedvezőek.  Hasonló, de egyszerűbb kivitelű és olcsóbb az ugyancsak német Feucht cég gyalogkíséretű diófelszedő gépe. Még csak most mutatták be, még nincsenek tapasztalatok.   De Feucht-ék és az őket képviselő mátészalkaiak engem is, - aki Andor Domokos nyomdokain járva tényleg elég sokat foglalkozom a dió gépesíthetőségével, - képzelje el tisztelt gépészkedő Kollégám, még engem is megtévesztettek. Vagy legalábbis megkísérelték. Feucht-gyártmányként reklámozzák a francia AMB-gépeket. Nemcsak az itt mutatott gyalogkíséretű felszedőt, hanem a diómanipulálás gépeiből is többet. Tessék csak összehasonlítani az előbb látott AMB-gépekkel!   Még hogy Auflesemachine! Ramasseuse a becsületes neve!    Szívórendszerű felszedők Az egyszerűbb önjáró gépek csak felszedik a termést, a válogatást később kell elvégezni. A jobbak - és drágábbak - a dió felszedése mellett a felszedett szennyező anyagokat különválasztják a terméstől. Kb. 95 %-os hatásfokkal csak a - kopáncsos, valamint kopáncstalan - diót gyűjtik be.  A legegyszerűbbek vontatott kivitelűek, szívó-elven működnek. Ilyen volt az Udine melletti Tonutti gépgyár gépe, amíg gyártották. Ennél a gépnél egy személy a traktort vezeti, a másik a gép gégecsövét viszi kézben, és azzal "porszívózza" össze a földről a diószemeket. A gép két szívócsöves változatban is létezett, működtetéséhez egy traktorosra és két "takarítóra" volt szükség. A gép csak a lombot távolította el nagyjából, a többi tisztítás későbbre maradt.  Valószínűleg azért hagyták abba a gyártását, mert az árához képest és a kézi munkaerő szükséglethez képest kicsi volt a teljesítménye.  Ugyanez lehet a hibája a Monchiero gyártmányú két szívócsöves vontatott felszedő gépnek is, azon túl, hogy elsődlegesen nem dió, hanem gesztenye felszedésére fejlesztették ki. A gép bonyolultságát is az okozza, hogy gesztenye héj-leválasztásra tervezték, nem dióra. De ajánlják, hirdetik diószüretre is, és Pesten is árulják.   A Tonutti- és a Monchiero-géppel azonos elven működik egy hazai gyártású, szívórendszerű, traktorvontatású gép is, de lényegesen egyszerűbb. Mondhatni, lecsupaszított változat. A gép ma már üzemszerűen működik, ha tisztelt Kollégámat érdekli, bővebb tájékoztatást személyesen adok, elég olcsó.   A következő képen pedig a felszedett dió ürítése látható.   Itt már az olasz Facma gyár kétcsöves, vontatott, szívórendszerű gépe látható, egy hazai bemutatóról. Az előző, hazai felszívóhoz képest annyival tud többet, hogy előtisztító egységgel is felszerelték. Budaörsön volt képviselete a gyárnak, de érdeklődés hiányában bezárták. Olaszországba, Latisanába kell utazni érte.    Vontatott, szívórendszerű felszedőgépek munkában:
	Szárítás Nemcsak a mosott diót kell szárítani, lehetőleg gyorsan, hanem minden diót, a kézzel a földről felszedettet is, mert a dió szüretkor - főleg, ha betartjuk a három napos felszedési szabályt - több mint 30 % vizet tartalmaz.  A kopáncsosan rázott - de már kopáncstalan - dió víztartalmát beszállításkor 40 %-ra becsülhetjük, ez egy szakmailag elfogadott irányszám. Ugyancsak 40 %-ra tehetjük a burkosan betakarított, friss dióként értékesített dió belének víztartalmát is.  A rázatlanul a fán megérett, burokból kibújt és földre hullott dióét pedig - azonnali felszedés és beszállítás esetén - 25-30 %-ra.  A cél a 10-12 %-ra történő szárítás. 12 %-nál már száraznak tekinthető, eltartható a dió. Ekkor mondják légszáraznak. A 12 % azonban a megengedett felső határ. Jobb, ha kissé szárazabb. Természetes úton a száradás 12 % víztartalomig történik. A mesterséges szárításnak se szabad 8 %-nál kisebb víztartalmat eredményeznie, mert akkor már romlik a bél állaga, a dióbél íze pörköltmogyoró-szerű lesz.  A kellőképpen ki nem szárított, 12 % feletti dió viszont veszít íz- és aromaanyagaiból, penészedhet, megromolhat. Akkor is penészedik, ha - kellő szárítás nélkül - gyorsan megtörjük, és abban reménykedünk, hogy a dióbél jobban szárad, mint a héjában. Ez a remény - hogy is mondta Csokonai? - többnyire csalfa, vak. Korán megtört dió bele:   Kaliforniában a 8 %-ra történő szárítás az általános. Mi ezt nem vehetjük alapul. Nemcsak azért, mert a túlszárított dió beltartalmi értéke csökkenhet, hanem azért is, mert nem vagyunk annyira gazdagok, mint a kaliforniaiak, hogy pazarlóan bánhatnánk az energiával.  A termelők többsége jelenleg még nem rendelkezik a dióbél nedvességtartalmának meghatározására alkalmas eszközzel.  Milyen is lenne az? C. Blache és A. Verhaeghe, a creyssei diótermesztési kutatóállomás kutatói szerint a dió esetében is jól alkalmazhatók lennének a más mezőgazdasági termékek,gabonák nedvességtartalom-meghatározására használt műszerek, amelyek a termelő gazdák számára is elérhetők. "Indikátor" néven nevezik ezeket a műszereket, amelyeknek működése a vizsgált anyag elektromos vezetőképességén alapul. A vezetőképesség pedig a nedvességtartalommal arányos.  Ha nincs házi műszerünk, hogyan tudjuk mégis meghatározni a dió víztartalmát?  Házilagosan, a tapasztalati módszert némi kis súlyméréssel és két százalékszámítással kiegészítve, vagy laboratóriumi úton. Előbb ez utóbbiról.  A hazai mezőgazdasági és élelmiszervizsgáló laboratóriumok gyakorlatában kizárólag az úgynevezett atmoszférás szárítás szerepel, ami azt jelenti, hogy a diót megdarálva szárítószekrényben magas, 100 C° körüli hőmérsékleten súlyállandóságig szárítják. Ekkor a dió víztartalma 0 %, és a szárítmány súlyából, valamint a kiindulási súlyból kiszámítható a minta víztartalma. Az atmoszférás szárítás egyébként azt jelenti, hogy a szárítás nem vákuumban történik.  Véleményem szerint az atmoszférás szárítási víztartalom-meghatározási módszer a dió esetében szakmailag elfogadhatatlan. Magasabb hőmérsékleten a folyékony halmazállapotú olajok (amelyek mennyisége nem hanyagolható el, mert a dióbél súlyának 70 %-át is kitehetik) kettős kötései felbomlanak, a szárítás során kémiai átalakuláson mennek át, és súlyuk is változhat.  A hivatalos, atmoszférás víztartalom-meghatározási módszert otthon, saját dióskertünkben úgy finomíthatjuk, hogy legalább 30 db dió súlyát megmérjük szárítás előtt, és a konyhai sütőben 3-4 óra alatt 100 C°-on leszárítjuk. A dió természetesen használhatatlanná válik, de a száraz súlyból a nedvességtartalmat visszaszámolhatjuk.  A legegyszerűbb víztartalom-becslési módszer természetesen a hagyományos, érzékszervi módszer.  Ha természetes úton, levegőn, nem pedig szárítóberendezésben szárítjuk a diót, akkor mondhatjuk diónkat kellően száraznak, ha szemre és fogásra a héja száraz. És nemcsak ma az, hanem már tegnap, tegnapelőtt is az volt. Tehát a szárítást addig kell folytatni, amíg érzékszervi úton már vagy két napja száraznak ítéltük. Azért szükséges ez a kétnapi biztonság, mert például természetes száradás folyamán nappal szárazra száradhat a dióhéj, de amíg van leadható víztartalma a bélnek, éjszaka a nedvesség újból kicsapódik a dióhéj felületén, és reggel "izzadtnak" találjuk a diót.  Van még egy természetes, egyszerű nedvességmeghatározási módszer is. Ha a szüret idején az első napon behozott dióból lemérünk egy kisebb necchálónyi mennyiséget, és leszárítás után újból lemérjük, akkor a száraz dió nedvességtartalmát 11 vagy 12 %-nak kalkulálva visszaszámolható a kiindulási állapot szerinti nedvességtartalom. Az ezután következő beszállításokkal is megismételhetjük ezt a módszert, és hamarosan tapasztalati úton, a beérkező dió érzékszervi vizsgálatával is meg tudjuk becsülni a víztartalmát, és annak megfelelően gondoskodhatunk hosszabb vagy rövidebb idejű szárításáról.  A száradt állapotról úgy is meggyőződhetünk, hogy a dióhéj már a fajtára jellemző könnyedséggel törik, a bélelválasztó rekeszek töréskor "reccsennek", a törés felülete éles és száraz.  A hirtelen, magas hőmérsékleten szárított diónak a varrata is szétnyílhat.  De most még nem tartunk itt. El kell döntenünk, hogy környezeti hőmérsékletű levegővel kívánunk-e szárítani, vagy melegített levegővel, mesterséges szárítókban.  Házikertben, egy-két diófával lényegesen könnyebb a helyzet. Ha az egy rétegben elhelyezett diót nappal kitesszük a levegőre, a szárítással nem sok gondunk lesz. Diószárítás Marokkóban és Németországban, mindkét esetben a háztetőn:    Házilag a diószárításra egyszerű módszereket alkalmazhatunk. Például felköthetjük a diószsákot a gerendára. Az egerek se fogják elérni.    Sőt, a mókusok se, akik szárítás alatt szívességből is végeznek nedvesség-ellenőrzést.   Diószárítás Bulgáriában:   A Baszkföldön:     És Németországban:       Az utolsó németországi képen a természetes száradásra egy kis fűtött levegős rásegítés is látszik, amikor a gazdasszony a kályha, kandalló mellé teszi száradni a kiskerti diót.   A hagyományos szárítási mód Magyarországon a falusi padlásokon egy rétegben történő kiterítés, néha átforgatás. De mostanában a parasztház is egyre kevesebb, és a parasztot is egyre nehezebb rávenni, hogy a diószsákot a vállára vegye.  Egészen kis mennyiség szárítása a mellékelt képen látható, speciális diószárító kosárban is lehetséges. Ez a kosár horvát múzeumi anyag, 1920-ból, Szlavóniából, Prkovci faluból.  A padláson szétterített dió fejlettebb változata, ha a diót esőtől védett betonpadozaton terítik ki egy rétegben, és szükség szerint, eleinte naponta lapáttal átforgatják. Magam Fejér megyében láttam ilyen szárítási módot.   De Koreában is fényképeztek ilyent. Figyeljük meg, a második rétegben csak kb. feleannyi diószem van, mint az alsóban, így a levegő a betonon fekvő diókhoz is hozzáfér.   Ha egy rétegben terítjük ki a száradni való diót, egy kisebb portán nagyon hamar elfogy a szárításra alkalmas felület. Ilyenkor mindenhol dió van, még a lépcsőn is.   Nem szabad viszont az egy rétegű diót napnak kitéve, pláne fekete fólián szárítani, mert akkor garantált a túlmelegedés, az olajsavak károsodása, az íz romlása. Ilyet egy igazi diósgazda nem csinál. Csak akkor szárítja napon, fekete fólián, ha azzal nyugtatja magát, hogy a dió nem emberi fogyasztásra, hanem kereskedőhöz fog kerülni.   Az itt mutatott, keletmagyarországi diószárítás a harmadik világ technikáját idézi. Fekete fólia nélkül így néz ki a napon száradó dió:    Ugye, élelmiszerhigiéniával foglalkozó kedves Kollégám, mennyivel olcsóbb így kezelni a leendő élelmiszert? Ezért vannak a feltörekvő országok versenyelőnyben, mert az európai fogyasztók csak az árat nézik.  A legegyszerűbb ez a török megoldás. A diót haza se viszik, hanem a természetben terítik szét, ahol van egy kis szabad hely.     A görögök is így tesznek, esetleg ponyvára terítik.   A hagyományoshoz hasonló, energiafelhasználás nélküli szárítás a színekben - vagy más, esőtől védett, szellős helyiségekben - történő szárítás, olyan rekeszeken, állványokon, amelyeken a dió átszellőzhet. Dehát a rekesz, az állvány már pénzbe kerül.  Én is így szárítok. A diót egy rétegben 10 cm-es műanyag gyümölcsös rekeszekbe helyezem (2 kg/rekesz), a rekeszeket egymásra rakva szellős helyre teszem, és a diót minden nap átöntöm, így forgatom. A szárítás kb. két hétig tart, és ha száraz a dió, nagyobb tartályban, vastagabb rétegben tárolható.     A képeken látjuk, nagyon fontos, hogy a rekeszek alulról is szellőzzenek. Ez ugyan nem, de rekeszes szárítás ez is:   Nagyobb mennyiségű dió esetén ez a szárítási mód helyigényes. Egy rétegben 1 m 2-en kb. 8,5 kg légszáraz héjas dió helyezhető el. 1 tonna dió 115-120 m 2 szárítási felületet igényel.  Természetesen, a szárítórekeszeket ahány rétegben helyezzük egymás fölé, a szárítás helyigénye annak megfelelően, annyiad részre csökken. És ha egy adag dió megszáradt, ugyanott szárítható a következő. De a 30-as gyümölcsös rekeszekből csak 6 sor, a 10-es rekeszből legfeljebb 12 sor (ha legalul egy üres rekesz van, hogy az alsó rekesz is szellőzzön) rakható egymásra kézi erővel, ezért a helytakarékosság korlátozott.       A szárítás végeztével a dió a gyümölcsösrekeszekben tárolható, továbbra is szellőzik.  Hasonló a "tálcás" szárítás, amit többek között Oroszországban, Franciaországban, Bulgáriában kultiválnak, minden olyan diótermesztő gazdaságban, ahol győzik kézi erővel a tálcák mozgatását. A tálcákon a diót vagy egy rétegben, vagy többsorosan, 8-10 cm vastagon helyezik el. A szárítóasztalok - tálcák - rácsos, illetve lyuggatott fenekűek. A szárítás első napjaiban naponta kétszer, azután naponta egyszer forgatják át a diót.   Francia adatok szerint az az ideális, ha a dió egy hét alatt leszárad, ennyi idő alatt nincs semmilyen minőségromlás. Hogy valójában meddig tart a szárítás? Amíg a diót száraznak nem találjuk. Ez egy héttől három hétig is eltarthat.  Tálcás diószárítás az Egyesült Államokban, 1941-ben:   Tálcás szárítás Hollandiában:     Tálcás szárítás Borsodban:   Ausztráliában:   És Argentinában:    Egy diótermesztő görög kolléga szárítótálcáival jóformán az egész úttestet is elfoglalta a háza előtt. Hát, igen, a diónál nincs fontosabb.   A tálcás szárítás szekrényes megoldással is kombinálható, ha nem számítunk nagy diómennyiségre. A következő, argentin megoldás szerint a tálcák fából készültek, a szekrény pedig vaslemezből, és a szárítás idején ha kisüt a nap, a szekrényben már meleg van. A levegő cserélődését az alsó és felső nyílások biztosítják.    A következő kép is kisüzemi módszert mutat. A zsákba szedett diót zsákban szárítják, a napon, a lovaskocsi platóján, amit ha jön az eső, csak betolnak a színbe. Vagy utánfutón, ömlesztve.    A természetes levegőn végzett szárítás nagy helyigénye miatt nagy ültetvényeknél csak a mesterséges szárító berendezések jöhetnek számításba, amelyek hideg - környezeti - levegősek vagy meleg levegősek lehetnek. A befúvott hideglevegős szárítás esetén nagyon durva közelítéssel óránként 0,2 % víztartalom-csökkenéssel kalkulálhatunk.  Egy réges-régi, primitív, ömlesztett diót szárító hideglevegős berendezés Ausztráliából:   Ha hideg levegős diószárítót létesítünk, arra mindig ügyeljünk, hogy az épület déli oldaláról szívja be a ventillátor a hideg levegőt, mert a szeptemberi diószárítási szezonban igen nagy különbség van ugyanannak az épületnek a két oldalán lévő levegőnek a hőmérsékletében és víztartalmában. A befúvott levegő víztartalma legfeljebb 40 % lehet.  A legegyszerűbb hideg levegős szárítóberendezés egy szűkülő légcsatorna, amelynek a felülete nyitott, és a felületére helyezhetők a dióval teli tartályládák, egymás mellé. A ventillátor teljesítménye 1200-1500 m 3 legyen óránként, a szárítási felület minden négyzetméterére. Ez az Európában elfogadott standard. Kaliforniában 2500 m 3-rel számolnak, négyzetméterenként.  A pontos méretezés természetesen a diórakat magasságától is függ.  A hideglevegős szárítóberendezést a következő irányszámok alapján méretezhetjük, 0,8 m-es diórakat-magasság és 2,5-szeres szüreti rotáció mellett:  Szárítandó mennyiség tonna	Felület m 2 2-4	4 4-6	8 6-8	10 8-10	14 10-15	20 15-20	27 20-25	33 Bármilyen szárítóberendezéssel dolgozzunk is, arra mindig ügyeljünk, hogy a diórakat magassága egyforma legyen, különben a száradás nem lesz egyenletes.  Kisüzemi, 900 kg kapacitású diószárító, kétoldalt két kürtővel, levegő-befúvó ventillátorral (a kék elemek):   A diótermesztésben hasznosíthatók más mezőgazdasági terményekre kifejlesztett hideglevegős szárítóberendezések is. A gyakorlatban természetesen nem hideglevegős, hanem meleglevegős berendezéseket találunk, mert a legtöbb mezőgazdasági terméknél a gyors leszárítás a cél. De ha ezeken a fűtést kikapcsoljuk, és hideglevegős befúvást alkalmazunk, diószárításra is alkalmasak. Azért kell a fűtésüket lekapcsolni, mert nem a dióra van méretezve, a dió lassabban adja le a vizet, de azt hagyományos szárításkor is leadja. A fűtés a dió károsodásával járhat, és drága is.  Ilyen, felhasználható szárító lehet például egy tökmagszárító, ami gyakorlatilag két, egymásra helyezett hatalmas láda. Az alsóba fújják a szárító levegőt, minden irányban zárt, csak felfelé apró lyukú rácsos. A felső láda fölül nyitott, abba terítik a tökmagot vagy diót, legfeljebb 50 cm-es rétegben, és időnként lapáttal átforgatják.  Másik lehetőség lehet egy meggyaszaló. Ez hosszú légcsatornából áll, amiben csőrlővel húzott, soktálcás kocsik haladnak a befúvott levegővel ellentétes irányban. Egy-egy kocsi tálcáin akár 300 kg dió is kiteríthető egy rétegben, egyszerre 3-4 tonna dió is szárítható.  Próbálkozhatunk dohányszárítóval is, fűszerpaprika szárítóval is. A diótermesztők találékonyak, mindegyiket kipróbálták már.  Tökmag, meggy, dohány, fűszerpaprika. Létezik olyan diós kolléga, aki egyikkel se foglalkozik?  Ha igen, neki is le kell szárítani a dióját. Egy zempléni diótermesztő kolléga a háztartási vegyes tüzelésű kazánját használja erre. Fahulladékkal tüzel, és a termelt meleg víz hőjét egy ventillátoros hőcserélő alacsonyan húzódó csatornába fújja, ami fölött vannak a dióval teli tartályok. A meleg levegő a dióval teli tartályokon keresztül száll fel. A berendezés az épületen kívül helyezkedik el, így a nedves levegő egyből eltávozik. Szellemes, praktikus megoldás.   A ventillátor, a hőcserélő (olyan, mint egy nagyobb méretű teherautó hűtője), a meleg levegő szétterítését végző köztag (a felső részén hőmérővel), utána pedig az első szárítótartály:   A tartályt az oldalsó nyílásokon fogja meg a targonca villája, és emeli a helyére. Itt a szárítótartály belseje látszik. A tartály 20x40 mm-es zártszelvény vázból és lemezborításból áll. Szárítás után a tartályt targoncával emelik tartályláda fölé. A száraz dió ürítése az alul látható pillangó-lapokkal történik, amelyek kívülről nyithatók.   A meleg víz hőcserélőbe vezetésére és a lehűlt víz visszavezetésére 1 collos gumicsövet használnak.   Érdemes lenne kipróbálni ennek az ötletnek a hőcserélő nélküli változatát is. Ha a melegvizes csövet a konténerek alatt vezetjük oda-vissza, és a levegőcsatorna oldalán engedjük be a hideg levegőt, talán működne villanyenergia használata nélkül is.  Lehet, hogy ez az ötletem nem válna be, de a fenti berendezés továbbfejlesztése során egy másik ötletet megvalósítottak. A szárítótartályokat lefedték, a szárítót zárt rendszerűvé alakították, és a nedves, meleg levegőből mint egy hűtőgép esetében, a vizet kicsapatták. A még meleg levegőt pedig visszavezették, szárítani. Ez nem az én ötletem volt, mégis működik.  A nyesedékre, a megújuló energiaforrásra a jövőben jobban kell számítanunk, mert a gáz drága. Pálházán kívül már fatüzelésű szárítókat láthatunk Lovasberényben, Pécsett, Balatonbogláron is. Lovasberényben azzal az energiával is takarékoskodik a diósgazda, ami a fatüzelésű, szalmatüzelésű kazán gyors hőmérséklet-felfutásából adódik. Melegvizes puffertartályt épített a rendszerbe, és amikor a kazán tüzelésével leállnak, a szárító még órákig mehet a puffertartály hőjéről. A tartály 10 m 3-es, de a kétharmada is elég lenne.  Ha azt akarjuk, hogy a diószárításra használt betonfelületen épített vagy a betonfelületbe bemélyedő csatorna ne zavarja az ott folyó egyéb munkákat, akkor a meleglevegős csatornát a betonba is beleépíthetjük, amint a következő képen látszik. Csak egy nyílás bontja meg a sima felületet, amire konténer helyezhető, akár több is egymásra. Ez is az előző megoldás egy változata.   Az igazán nagyüzemi diószárítási módszerek hatékonyak, de nagy beruházást és nagy energiafelhasználást igényelnek.  A valódi meleg levegős szárítás nem mai találmány, nem is a szocialista, állami gazdasági rendszer maradványa. 1929-ben kezdték alkalmazni Kaliforniában, a világ többi része csak később állt rá. A diótermesztő nagyüzemek módszere.  A meleg levegős szárítókban olaj vagy gáz égetésével, egyes országokban elektromos melegítéssel, és minden esetben ventillátoros hőbefúvással 25-40 óra alatt szárad meg a dió. Az energiafelhasználás magas (5200-7600 KJ/1 kg víz), viszont időben leszárad a dió, és jóval kevésbé hely- és épületigényes, mint a környezeti levegős szárítás.  A meleg levegős szárítók alkalmazásakor azonban nem szabad elfelejteni, hogy egyes diófajtáknál túl magas szárítási hőmérséklet, túl gyors vízleadás hatására a dióhéj szétnyílhat.  Nagyobb diótermelő és diófeldolgozó cégek komplett diómanipuláló gépsorral rendelkeznek, mint például a Juglans Hungária Kft, Lengyeltótiban,vagy a Tranzit-Dió Kft, Jánkmajtison. Mindkét gépsor mosásra, szárításra, tisztításra, válogatásra ad igény szerinti lehetőséget, nagy volumenben. Az alábbi képek nem a fenti, két legnagyobb hazai üzemben készültek, de egy diófeldolgozó gépsor részleteit mutatják.     A másik, több kézi munkát igénylő megoldás, amit Baktalórántházán, a diófelvásárlással, -importtal és -feldolgozással foglalkozó Rosava Bt telephelyén láthatunk, hogy a diófeldolgozás saját gyártású gépeit nem gépsorban, hanem külön-külön, önállóan helyezik el, és kézzel végzik az anyagmozgatást.  Franciaországban ha a beérkező dió víztartalma magasabb 28 %-nál, előszárítást alkalmaznak, legfeljebb 30 C°-on. A tényleges szárítás 28 % alatt következhet, 35-40 C°-os levegővel.  Hátrányos tulajdonsága a diónak, hogy a szárítási hőmérséklet nem más szárítandó magvaknál megszokott hőmérsékletre, mert 40 C° a dióbél károsodik. Ez rontja a hőlégbefúvásos diószárítás hatásfokát.Ami a szárító levegő maximális hőmérsékletét illeti, 40-42 C°-ot, Bulgáriában 35-40 C°-ot, Svájcban 35 C°-ot javasolnak.  Francia és kaliforniai adatok alapján a cserélődő légmennyiség és a levegőáramlás sebessége 1200-2400 m3/m2/h, illetve 0,35-0,65, de leginkább 0,42 m/s.  Ezekhez a légsebességekhez Franciaországban 0,8-1 m-es, Kaliforniában 1,2-1,8 m-es rakatmagasságban helyezik el a diót.  Egy kiló dió szárításához - gázolaj esetén - 5-15 Ft az energiaköltség. Hát, nem valami energia- és költségtakarékos.  A nagyobb diótermelő üzemek gyakorlatában a diószárítás tartályokban történik, és helyes tervezés esetén a dió az egész tartályban egyenletesen szárad, a befejeztével a víztartalomban nincs 5 %-os különbség. Ha technikailag lehetőség van a szárítás ideje alatt a dió keverésére, a szárítás végeztével a diótételben nem nagyobb a nedvességtartalom-differencia, mint 2 %.  A gyakorlatban ez nincs pontosan így. A szárító tartályban a diók sűrűn helyezkednek el, egymáshoz érnek. Ezért a vízleadás a diók felületén nem egyenletes, ahol összeérnek, nem szárad úgy, mint ahol éri a levegő a dióhéjat. Időbe telik, amíg a dió zártabb részéből is áthúzódik és leadásra kerül a nedvesség.  Ezért újabban, hogy a dió gyorsabban, kisebb energiaköltséggel száradjon, olyan szárítókat terveznek, amelyekben a diók keveréséről valamilyen szerkezet gondoskodik, például egy központi, függőleges csiga, ami felfelé mozgathatja a diót, és időnként - pl. óránként két percet - kever egy keveset a diórakaton. Ekkor a dió helyet változtat, jobban szárad.   Maga a száradás hogyan megy végbe? Nagyon lassan. A dió nem búza vagy kukorica, kívülről szinte légmentesen zárt héj borítja. A belül lévő, 1 dkg-ot megközelítő súlyú dióbél akár 40 %-os nedvességtartalmának a héjon keresztül kell eltávoznia, amíg légszáraz állapotba nem kerül. Ez azért megy olyan lassan, mert a dióhéj pórusai, láttuk, a hajszálnál vékonyabbak. A szárító levegő a dióhéj felszínét éri, és az onnan leszárított nedvesség helyére lassan diffundál a belső.  Hogy milyen egyéb szárítók kaphatók még? Azt már említettem, hogy a francia GB cégnek komplett technológiai sora van, a szárítást is beleértve. Az ugyancsak francia az AMB Rousset tartályos szárítójáról két képem van. Ennek az a specialitása, hogy rácsos tartálya van, a rácstól felfelé eső részben előszárítás folyik, alatta pedig tényleges szárítás. Aztán leereszthető.      Az olasz Filli Zaffrani cég pedig diószárításra átalakított gabonaszárítót gyárt.  A francia Guillot-Blanc cég diómosó-szárító gépsora kisebb diótermelő üzemek számára, amely ma már itthon, Osliban is látható, nemcsak a következő kép szerinti, franciaország-beli gyári telephelyen. A szárító fontos eleme a közepén felfelé mozgató csiga, ami keveri a diót. És hogy a mozgatástól a dió ne törjön, a gép fala nem vasból, hanem ponyvából készült.   Egészen kicsi diós gazdaságok számára konstruálta az olasz Rivmec gyár a következő szárítót. Fűtött levegő kell ennek a működéséhez is, és egy villanymotor keveri ebben is a diót. Hasonlít a megoldás a francia GB konstrukcóra, de kisebb.   Vannak újabb, hazai tervezésű szárítók is, diós nagyüzemek részére. Lengyeltótiban már üzemel három ilyen szárítótartály, amelyek zártak, gázüzeműek. A nedves dió betáplálása fölül történik, a szárazat alul ürítik. Ugyanilyenek épültek 2006-ban Jánkmajtison is. És azóta több helyen több is.    A nedves dió fönt, szállítószalagon érkezik, és terelőlap állításával lehet szabályozni, hogy melyik szekrénybe kerüljön. A szekrény fölső kamrájának az alja rácsos.   Az alsó kamrában egy szárazabb adag van, amit ha a leeresztőnyíláson konténerbe eresztettünk, a fölső rácspadozat egyszerű elforgatásával a fölső adag kerülhet alulra, addig fölül szárad.   Hasonló tartályos szárítókat Franciaországban is alkalmaznak, ott a Sommier gyár készít ilyeneket.   Az ilyen nagyméretű, többemeletnyi magas szekrényes diószárítókat Kaliforniában modulrendszerben is gyártják. Látjuk, egymás mellé helyezve a szárítókapacitás növelhető.   Sőt, a következő képek tanúsága szerint azt is propagálják, hogy a szárító a dióültetvény mellett, a szabadban is elhelyezhető. Itt is, mint a zárt csarnokban elhelyezett gépnél, környezeti levegőt nyomnak a berendezésbe, tehát nem használnak hőenergiát. Persze, Kaliforniában, az örök napfényben.       Idehaza viszont a diós nagyüzemek nem tekinthetnek el attól, hogy fűtsék a szárító levegőjét.    Gázzal is fűthető, ahogy a legnagyobbak csinálják, de etekintetben a divatot követve megújuló energiát is használhatunk (Pécs, Lovasberény, Pálháza). A megújuló energia leginkább mezőgazdasági és erdei eredetű melléktermék, szalma, gally, tüzifa, dióhéj.  A gázüzem előnye a pontos szabályozhatóság, amennyi meleg kell, annyi adagolható. A megújuló energiának nincs ilyen előnye, mert például a dióhéj hirtelen lobban be, felnyomja a vegyes tüzelésű kazán vizét, és ugyanolyan gyorsan le is lohad. Ha nem akarjuk a kazán levegőjét lefojtani, ezzel a rendszert hatékonyságromlásra és füstölésre bírni, akkor a kazán és a szárítóventillátor hőcserélője közé puffertartályt kell beépíteni. Ennek előnye, hogy a fűtés befejezése után még órákig működhet a szárító. Ha hőmérőket (érzékelőket), csapokat és szivattyúkat is beépítünk, az üzem folyamatos működése önműködően szabályozható.  Ha nagybálás szalmára is alkalmas 300 kw-os vegyes tüzelésű kazánunk van, 12 m 3-es puffertartály indokolt.      30 kw-os, háztartási méretű kazánhoz a tizede is elég.  Végül, ha végeztünk a szárítással, tárolhatjuk a diót. A szárított dió szellős, hűvös, száraz helyiségben 1-2 évig minőségromlás nélkül tárolható, 60-80 cm-es rétegben, forgatás nélkül is. Ha az egerek és a raktári molyok is úgy akarják.  Mindenesetre szellősen tároljuk a diót. Rekeszben, zsákban.   Vagy ha több diónk van, vasvázzal erősített léctartályban.
	Buroktalanítás, mosás Mottó:  „Kihasadt a dió  Zöld zakója,  Nem csoda, viseli  Tavasz óta”  (Pákolicz István: Dió)  A rázott dió 60-90 %-ban is tartalmazhat zöld burkot, így a kopáncstalanítás kérdésköre nem kerülhető meg.  A buroktól a diót gyorsan meg kell szabadítani, gyakorlatilag azonnal, a felszedést követően. A burok a dió héját is elsötétítheti, akár meg is feketítheti, vagyis értékesíthetetlenné teheti. További gond, hogy a burokban a dió nem szárad, penészedhet. Ha magas a hőmérséklet, a kopáncsos dió bele sötétebbre színeződik, mert kísérletek szerint a napra kitett burkos dió bele kb. 5 C°-kal melegebb, mint a mellette levő héjas dióé.   Buroktalanítás szempontjából a dióhéj felszíne befolyásolja a kopáncs leválaszthatóságát.  Először a kézi módszerekről. Egy kisebb, egydiófás diósgazda kollégám a világ túlsó felén egészen egyszerűen oldotta meg a buroktalanítást. Munkára nevelte a gyerekeit.     Persze, ezt Magyarországon nem lehet megtenni, ez koreai gyakorlat. Ott dolgoznak, Samsungot, Hyundait, stb.-t gyártanak.  A kisebb diósgazdáknak, - akik azért mégis többen vannak, - unalmas és idegen lenne a gépi buroktalanítás teljes fejezetét végigolvasniuk. Ugorják át. Nekik elmondom, hogy három hektáros szomszéd diótermesztő kollégám nem gépesített, hanem leöntötte a burkos diót egy halomba, és köréültette a napszámosokat. Megszámoltam, 16-ot. És egy hétig kopácsoltak.  Kézi módszerrel a kopáncstalanítás valóban szűnni nem akaró kopácsolást igényel. Ezt el kell kerülni, mert estefelé a szomszédok átszólnak, hogy szűnjünk meg. Ezért a munkát gépesíteni kell, csendesebbé és termelékenyebbé tenni.  Gépi buroktalanítás esetén a varrat nem kellő zártsága hátrányos. A varrat szilárdsága a két féldió héjkarimáinak illeszkedő felületénél kialakult kötőanyag (fajtára jellemző) minőségétől függ. Kívánatos a minél zártabb kötöttség, ebből a szempontból a hazai fajták jók. Ha a varrat nem jól zárt, a kopáncs-eltávolító gép a diót szétrepesztheti.  Rázott dió gépi buroktalanításakor olyan problémával is találkozni, hogy a burok oly erősen ül a héjon, hogy leszedése jelentős diótöréssel jár. Az ilyen diókat kell fülleszteni, vagyis egy napra halomban, rakásban, fóliával letakarva melegen, párásan tartani, utána újból felönteni a gépre. Vannak szerzők, akik 2-6 napi, 45-60 cm-es rétegben történő füllesztést ajánlanak a nehezen leváló kopáncsú diók kezelésére. A füllesztés mindenképpen a bél sötétedésével, minőségromlással jár.  A gépi buroktalanítás hazai etalonja a Juglans Hungária Kft gépsora lehet, amit a szeptemberenként megrendezett diófesztivál alkalmával működés közben is tanulmányozhatunk.  A konténerben beszállított rázott dió:   A dió fogadása a gépsoron:   A dió felhordása a buroktalanítóhoz:   A buroktalanítás gépesítésére különböző elven működő, de általában stabil, beépített gépeket fejlesztettek ki. E gépek változatos áteresztőképességűek, általában folyamatos üzeműek. Például ilyen a Lengyeltótiban működő gép is: Egyik végén állandóan érkezik a burkos dió, a másik végén megy ki a procedúrán átment dió, ami közben egy dörzsölést kapott. Ezt követi a leválasztás munkáját befejező és mosó gép. Egy fekvő hengerből áll ez a gép, aminek a palástja hézagos, gömbvasakból áll. A gömbvasak között potyog ki a levált burokmaradvány. A leválasztást nemcsak az segíti, hogy a diók a forgó hengerben forognak, dörzsölik, ütik egymást, hanem a henger állandó vízsugárral való mosása és a henger belsejében enyhe spirálban végigfutó néhány laposvas-borda is, amely tereli, emeli a diótömeget.  Ha a mosó-buroktalanító hengerben nincs laposvas-borda, az se baj. Kielégítő munkát lehet nélküle is végezni. Ebben az esetben a henger egyik végét kissé megemelik, és a dió a saját súlyánál fogva halad előre.  A lengyeltóti gép felső felöntőgarata a következő képen látszik.   A francia diótermesztők üzemmérete, gyakorlata áll a legközelebb mihozzánk. Egy alsó-középkategóriás diómosó, buroktalanító berendezés rajza Franciaországból:   A mosó-buroktalanító henger fogadógaratja a ráöntött diót fokozatosan engedi a hengerbe, ahol vízsugár mossa, közben a henger forgása miatt a burkos dió a henger pálcáira hull, és a burok nagyja leválik. A hengerből folyamatosan ürül a dió egy válogatószalagra, ahol a burkosan maradt dió kézzel kiszedhető, és vagy az écaleuse nevű buroktalanító gépbe kerül, vagy később újra felönthető lesz. A buroktalan dió kerül a szárítóba. A képen a ferde aljzatú szárítókamra is, és a konténeres szárítási rendszer konténere (pallox) is feltüntetésre került. Két külön rendszer.  A gépsor úgy van megszerkesztve, hogy a folyamat során a dió a saját súlyánál fogva, gravitációs úton kerül a következő gépre. Már az első beöntésnél, de később, a gépek kapcsolódásánál erre figyelemmel kell lennünk. Ha sík terepen dolgozunk, felhordó szalagok közbeiktatása lehet szükséges, de sokkal jobb lenne, ha a meglévő terepviszonyokat kihasználva, vagy mesterséges terepet építve felhordószalagok nélkül tudnánk a folyamatot végigvinni.  A mosóhenger 70 cm átmérőjű, 2-3 m hosszú. 500-1000 kg diót is képes óránként átereszteni. A henger pálcái különböző típusú vasakból készíthetők. A gömbvas lágyabb munkát végez, a szögvas és a bordás betonvas keményebbet.  Ez a gépsor négy ember munkáját igényli. Egy kell a dió felöntéséhez, a konténer elszállításához, a szárító kezeléséhez, ketten a kézi válogatást végzik, és egy személy az écaleuse-t kezeli.  Hasonló elven működik, de ennél a gépnél kisebb a francia AMB-buroktalanító, ami egyébként a hazai forgótárcsás buroktalanítók mintapéldája. Állítólag létezik ebből a gépből szakaszos üzemelésű is, de én még csak folyamatos üzeműt láttam, alul, oldalt van egy kiömlőnyílás. A teljesítménye ettől nagy.   Önálló buroktalanító gépsor képe:   A felhordó azért kell, mert kézi erővel nem lehet magasra emelni a burkos dióval teli gyümölcsösládákat, vödröket. A buroktalanítón két nyílás van, alul főleg a mosóvíz távozik, ami a burok leválasztásához kellett, oldalt pedig az elvileg buroktalan dió megy át a pálcás leválasztó hengerbe. A képen látható henger ugyan laposvas bordával ellátott, de a gyakorlatban nem bizonyult elég hosszúnak, nem minden burokmaradványt választ külön.  A buroktalanítóban egy álló drótkefés tárcsa alatt bordázott vaskorong forog. A kefék vágják le a burkot, a korong bordái kifelé sodorják a diót. A gép kiszerelt - szezon végére alaposan elkopott - drótkefés tárcsája:   Ahogy a rendszerváltást követően telepített kis-középüzemi diósok egyre többet teremnek, tulajdonosaiknak előbb-utóbb gondolniuk kell a diószüret gépesítésére (rázás, felszedés, buroktalanítás, szárítás, stb.). Nemcsak importból lehet ezeket a gépeket beszerezni, már hazai gépgyártó is sorozatban gyárt ilyeneket, az első gépek már üzemekben is láthatók. Egy kis-középüzemi diómosó-buroktalanító, még a teljes felszereltség előtt, de a működés elve, a csigavonalas továbbító és a szögvas-palást jól látható.    Buroktalanító-mosó pálcás henger gyártás alatt:   De sok más megoldás is létezik, a technikai próbálkozások kora még nem zárult le. Például egy törökországi elgondolás:   Két tárcsa van a medencében, amelynek rácsos az alja. Az első ledörzsöli a burkot, a második előtt mosóvizet kap a dió, és a második tárcsa tovább tisztítja.  Törökországban olyan buroktalanító gépet is lehet kapni, amit benzinmotor hajt, így a buroktalanítás a dióültetvényben elvégezhető. Természetesen, kisebb üzemeknek való, ahol nem konténerbe gyűjtik a diót, mert kézzel kell a gépre felönteni.   Ilyen gép házilag is barkácsolható, a kép szerint:   A még kisebb diótermesztőknek nem szükséges speciális dióburoktalanító gépet vásárolni vagy készíttetni. Egyszerű betonkeverővel is megoldható a munka, ahogy azt Tony Wilson újzélandi diótermesztő is hirdeti.  Buroktalanító gép Chilében:   Lássuk a legnagyobbat: Buroktalanító gépsor Kaliforniában:   Kaliforniában se mindenki a csúcstechnikát alkalmazza. Az átlagos birtokméret 20 ha körül van, ekkora diós üzemnek elég a következő képek szerinti buroktalanító.  A dió felöntési helye nem látszik. A gép lelke a széles lánc-asztal, ami előre hozza a diót, és közben a fölötte elhelyezkedő sűrű kefe-erdő rázkódása dörzsöli le a dióburkot. A buroktalan dió elől hull ki.     A diót azonban még egyszer meg kell mosni, mert felülete festékanyagot kapott a zöld buroktól. Ez rövid idő alatt megvan, mert a dió csak 1-3 percig tartható vízben anélkül, hogy héja vizet szívna fel. Ez a második mosás már igen alacsony vízigényű, 100 kg dióra csak 2-4 l mosóvíz kell.  A kétszeri mosás azért is gyakorlat, mert a dióültetvények nem füvesek, a dió igen koszosan érkezik be. Az első mosás csak a piszok nagyját viszi le.     Ha csak kicsit is esős a szüret ideje, fűvel nem takart talajfelszínű dióskertekben mindenképpen szükség van a dió mosására, mert a beszállított dió így néz ki:   A mosógép is lehet szakaszos vagy folyamatos üzemű. Itt egy folyamatos üzemű diómosó képe Lengyeltótiból.   Ezek pedig az AMB gyár folyamatos üzemű mosói.     Hasonló, folyamatos mosót a Guillot-Blanc cég is gyárt, egy hazai üzemben is látható, és állítólag igen jó munkát végez.  Sommier típusú mosó fix és mobil kivitelben:     Sokan vegyszerrel mosnak, 0,25 %-os szódás oldattal, utána öblítenek. A mosóvíz-igény magas, mosásonként legalább 2,5 l/kg, és ivóvíz minőségű vízzel szabad csak mosni, tehát a víz csak egyszer használható fel.  A buroktalanítást, mosást követő szárítás megkönnyítésére is vannak ma már kezdeményezések. Lengyeltótiban szivacsbetéttel itatják le a dióról a fölösleges vizet, Pálházán pedig kefesort állítottak be. Tapasztalat szerint a szivacs a hatékony, akkor is, ha évente cserélni kell. A szárítási költség csökkenésében bőven megtérül.    A kefe- és szivacssor vége:   Kefés és szivacsos hengerek ugyanabban a gépben egymás után helyezkednek el Lovasberényben. Azt nem láttam, de ilyen gép lehet.   A hengerekről egy nagy ventillátor fújja le a vizet.   Olyan, hazai megoldás is van a diómosásra, hogy a forgó hengeren belül egy dobot helyeznek el, aminek a felülete érdes, reszelős, ezen hatékonyabb a burokleválasztás és a mosás.  A dió mosásához nem használható másmilyen, csak ivóvíz minőségű víz. Nem olcsó, sőt, a megyei vízmű vállalat monopolhelyzete és indokolatlanul költséges működése miatt kifejezetten drága. És van még egy gond a dió mosásával. A zöld burok fenolos is, savas is (5,5 pH-ról számoltak be), szennyvíz-szempontból. Ez közegészségügyi, környezetvédelmi kérdés is.  A száraz dió súlyának háromszorosát-ötszörösét számolhatjuk a procedúra során felhasznált víz és az elvezetendő szennyvíz mennyiségét tekintve. Nálunk 2-3 l/kg vízzel kalkulálnak, Franciaországban 5-8 literrel. Jobbra diós kisgazdaságok részére gyártott szakaszos üzemű francia diómosó látható.  A diótermést nemcsak a rázásos betakarításra ráállt diótermelő üzemek, hanem sokszor házikerti diósgazdák is mossák. Azok, akik igényesek a dió tisztaságára. Például így szokták Svájcban is. Nem kell attól félni, hogy a dió alapi nyílásán a belseje tovább nedvesedik. Rövid idejű mosás során nem jut be víz a dióhéjon belülre. Például ha egy, a mellékelt kép szerinti egyszerű rácsos kereten locsolócsővel vágatják.  Ha a legegyszerűbb diómosást láttuk, nézzük meg a legnagyobb beruházásigényűt is, hasonlítsuk össze a kettőt, és lehetőségeinknek megfelelően válasszuk ki az üzemméretünknek és a pénztárcánknak leginkább megfelelőt. Diómosó és -szárító gépsor Kaliforniában:   A buroktalanítás piszkos munka. A maradványokkal teli mosóvíz csak néhány pillanatig zöld, utána megfeketedik. A vizet a talaj nem nyeli el, az ülepítőmedencék sorra telnek, lassan szikkadnak. Kiöntéssel fenyegetnek, mint a vörösiszap. Csak ez fekete.    A buroktalanítás utáni hulladék:   Különleges, friss dió előállítására az úgynevezett Barton típusú berendezéseket, azok utángyártott változatait használják. Tudjuk, a friss dió olyan dió, aminek magától még nem jön le a burka. Erre a problémára találták ki az olyan álló hengert, aminek az alja forog, a fölötte levő tárcsán pedig drót-tüskék vannak. Ezek valósággal lehántják a még szilárd zöld burkot.  Nagyon hasonló gépet Franciaországban is gyártanak ilyen célra. Mint egy nagyméretű hagyományos forgótárcsás mosógép, úgy működik. A burokmaradványokat a hengerpalást rücskei dörzsölik le.        A másik francia gépgyár, a Sommier hasonló berendezését munka közben fényképezték.        Természetesen ezután a gép után is gyors mosásnak kell következnie, és a friss diót azonnal hűtőbe kell betárolni, és a vevőhöz is hűtőkocsival szállítani.
	Tervezzük meg saját diószárítónkat! Tisztelt gépész Kollégám, vagyunk mi is annyira kreatívak, mint az előbb említett külföldi diószárító berendezések gyártói. Tervezzük meg magunk a szükséges diószárítónkat! Ilyent, mint amit a képen látunk.    Utána pedig gyártassuk le a helyi legügyesebb lakatossal. (Ha nem ismer ilyent, tudok kivitelezőt ajánlani.)  Abból indulunk ki, hogy a szárító a szüret utáni munkák gépesítésének kulcs-eleme, hat a többi munkaművelet gépesítésére is.  Mik a követelmények egy jó diószárító iránt?  Először is, legyen védett a hidegtől. A dió melegben jobban, hamarabb szárad, a lehűlés energiaveszteséggel és pénzveszteséggel egyenlő. Másodszor akkora legyen, amekkora nekünk kell. A kisebb nem elég, a nagyobb pedig drága. A szárító környezete legyen jól szellőzött. A dióból sok nedvesség távozik a levegőbe, - mondjuk, dió-tonnánként 200 liter! - a nedves levegőt el kell vezetni, helyébe szárazat engedni. Elhelyezése ne akadályozza az anyagmozgatást - feltöltés, ürítés, - és a közlekedést. A hőmérséklet és a nedvesség ellenőrzését. Követelményeink vannak már, most a szárító típusának a kiválasztása következik.  Ha henger alakú, középen csigás szárító az elképzelésünk, mint amilyen például a francia GB cég bemutatott szárítója, igazán egyszerű dolgunk van. Úgy teszünk, mint az egyik tiszaújvárosi diótermesztő kolléga, írunk a cégnek, tervrajzot kérünk tőle, és annak alapján itthon legyártatjuk.  A másik lehetőség a 45°-os rácsos aljzattal ellátott szárítószekrény (jobbra). A dió betermelése fölülről történik, ürítése elől, alul, egy ajtó megnyitásával.  Esetleg billentéssel segíthető az ürítés.  A harmadik a szellőzőcsatornás rendszer, amit a következő kép mutat. A képen két változat látszik. A szellőzőcsatorna készülhet betonból, ez akár a padlószint alatt is futhat, vagy kiemelve, mint a képen. A csatorna fölé egymás mellé helyezhetők a diót tartalmazó konténerek, amelyek alja rácsos. Ha nem készítünk betoncsatornát, maguk a konténerek is kialakíthatók úgy, hogy alsó részük képezi a csatornát. Mindkét esetben targoncával, emelővillával mozgathatók a konténerek. A csatorna 10-15 m hosszú legyen, és akár négy konténer is elhelyezhető rajta.  Vagy válasszunk tornyos rendszert, amiben 2-3 szinten szárad a dió, szintenként elhelyezett tálcákon. A tálcák lentről lánccal mozgathatók, billentéssel leüríthetők. A dió egy-egy ürítéskor egy tálcával lejjebb kerül, és az egyre szárazabb dió egyre szárazabb levegővel találkozik, az ellenáram elve alapján. Ez a leginkább energiatakarékos, de sajnos, betáplálásához felhordószalag nélkülözhetetlen. Levegő rengeteg kell hozzá, 2000 m 3 óránként, négyzetméterenként. Viszont a teljesítménye is a legnagyobb, több, mint 15 tonna dió egyszerre megszárítható egy tornyos szárítóban.  Ez eddig négy típus volt. Létezik még olyan is, amelynél a meleg levegő részben visszavezetésre kerül, energiaspórolási céllal. Vagy olyan, amelynél a légáram visszafordítható. És a korábban említett egyéni elgondolások, a szilvaaszaló, a dohányszárító, stb.  A technikai megoldások keresése közben egyről ne feledkezzünk el, a szárítani kívánt dióról. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 C°-ot, és ha diófajtánk olyan, amelyik erős, gyors szárításkor csőrös szétnyílásra hajlamos, a hőmérsékletet eleve alacsonyabbra tervezzük. A magyar fajtákról nem ismerek olyan leírást, ami szerint szétnyílásra hajlamuk lenne, de biztos ami biztos, néhány kilónyit szárítsunk melegen, akár a sütőnkben is.  A célszerű szárítótípus kiválasztása a szárítani kívánt dió mennyiségétől is függ. Alapadatként arra számíthatunk, hogy a szárító üzemeltetése iránt lökésszerűen fog az igény ősszel jelentkezni. Egy-egy gazdaságban nyilván csak egynéhány diófajta terem, minden fajtának jellemző érési ideje van. És megnöveli a szárítókapacitás iránti igényt, ha géppel szüretelünk, mert akkor egyszerre sokat hozunk be.  Ezek figyelembevételével úgy helyes kalkulálnunk, hogy a várható éves összes termés negyedrészét szárítjuk le egyszerre, vagyis a szárítókapacitásunkat négyszeresen tudjuk egy évben kihasználni.  Ehhez már csak azt kell hozzászámítanunk, hogy a dió átlagos köbmétersúlya szárazon kb. 300 kg, és már tervezhetjük is a szükséges szárítókapacitást köbméterben, és a köbméterigény alapján a szárítókamrák mérete is kialakítható.  A következő táblázat illusztrálja az elmondottakat, kézi és gépi diószüret esetén.    Válasszuk meg a körülményeinknek megfelelő energiaszolgáltatást. Gáz, villany, gázolaj, tüzifa fűtőértékének összehasonlítására van adatom, de más energia is számításba jöhet, kalkuláljunk az aktuális és várható energiaárakkal, beszerzési lehetőségekkel.  1 kg propán-bután gáz energiája megfelel 12,8 kW elektromos energiának, 1,3 liter gázolajénak, vagy a fa fajtájától függően 3-6 kg tüzifa energiájának.  A szárítás hőszükséglete 6500-8500 kcal, vagyis 7,5-10 kW dió-köbméterenként.  Például 4 m 2 szárító-kamra alapterület és 80 cm rétegvastagság esetén 32 kW energiával szárítható meg a dió.  A meleg levegőt ventillátorral nyomatjuk át a diórétegen. Egy méter magas diórétegen 1500-2000 m 3 levegőt kell óránként átfúvatni. A például hozott diómennyiség ventillátor-teljesítmény iránti igénye tehát legalább 4800 m 3 óránként, ha 1500 m 3-rel számolunk. 2000 m 3-rel akkor kell számolnunk, ha szárítónk többszintes.  A ventillátor nyomásigénye pedig 1 méter dió rétegvastagságra 35 vízmilliméter, vagyis a példa szerinti 80 cm-re 28 mm.  Azért kell ennyi levegő, mert ha a szárító levegő lassan halad át a diórétegen, az alsó diókból felvett vizet kicsapathatja a felső diókra.  A légáram helyes sebességéről műszer nélkül, egyszerű módszerrel győződhetünk meg.  Vegyünk egy A/4-es, 80 g/m 2 súlyú gépírópapírt, vágjuk félbe, és fektessük a dióréteg tetejére. Akkor helyes a légáram sebessége, ha 2-5 milliméterre felemelkedik a fél-papír. Ekkor a légáram 1000m 3/m 2 óránként. Ha a félpapírt kettőbe hajtjuk, így a két negyed-papírt emeli meg 2-5 mm-re a levegő, a légáram 2000m 3.  Nagyobb se legyen a szélerősség, mert az energiavesztést okoz.  A dió akkor szárad, ha a szárító levegő relatív nedvességtartalma legfeljebb 40 %. A relatív nedvességtartalom azt jelenti, hogy az adott hőmérsékleten a levegőben levő víz hány százaléka annak a víznek, amivel a levegő annyira telített, hogy többet nem tud befogadni, és a levegőben levő víz már kicsapódik. A relatív negvességtartalom minden hőfokon más, a meleg levegőben megtartható víz a sokszorosa a hideg levegőének. Általában azt mondhatjuk, hogy a diószárítás körülményei között 1 C° hőmérséklet-növelés 5 % relatív nedvességtartalom csökkenéssel jár.  A levegő 15 C°-on 10,9 g vizet képes megtartani, tehát 15 C°-on 10,9 g a 100 %. 25 C°-on 20,7 g, 35 C°-on 37,6 g.  A hőmérséklettel egyidejűleg mért relatív nedvességtartalom mérésére egészen olcsó digitális készülékek kaphatók, a környezeti levegő relatív nedvességtartalmából is kiszámíthatjuk a száradó dión áthaladó levegő relatív nedvességtartalmát, de a szárítón belül is mérhetünk.  Fordítva is számolhatunk. Ha az őszi esős, ködös diószüreti szezonban 18 C°-ot és 95 % relatív páratartalmat mérünk, akkor a 40 %-os páratartalom eléréséhez (95-40)/5=11 C°-os hőmérséklet-emelés szükséges, vagyis 29 C°-osnak kell lenni a szárító levegőnek.  És hogy egy kicsit bonyolítsuk, a vizesen bekerült diót előszáríthatjuk, a tényleges szárítás előtt. Az előszárítás nem a dióbél száradását célozza, hanem a felesleges nedvesség eltávolítását a dió héjáról. Rövidebb ideig, alacsony hőfokon történhet, pl. 25 C°-on. Vagy ha diónk héja szétnyílásra hajlamos, 20-22 C°-on.  Ha szárítószekrényünket, fűtőberendezésünket, ventillátorunkat a fentiek szerint méreteztük, mennyi idő alatt szárad meg a berakott dió?  Ez a berakott dió nedvességtartalmától függ, ami pedig attól, hogy a dió mennyire érett, magas víztartalommal ráztuk-e le, vagy megvártuk, amíg a fán részben megszárad. És attól, hogy dióéréskor mennyire esős az idő. A következő francia táblázat csak hozzávetőleges, mert a magyar gyakorlatban szárazabb diókkal számolhatunk.    Most már finomíthatjuk igényeinket, egyéni elképzelés alapján. Az előszárítást már említettem, a használt levegő visszavezetését még nem. Ha olyan berendezést építünk, hogy a levegő visszavezethető legyen, arra csak a szárítási idő második felében kerítsünk sort.  Ha elkészült diószárító berendezésünk, hozzákezdhetünk a szárításhoz. Fordítsuk figyelmünket újból a dió felé.  Akkor lesz eredményes a szárítás, akkor kapunk szép dióbelet, ha egy tartályba egyszerre egyforma diót tárolunk be. Ha fajtára nem is egyformát, de nagyjából azonos nedvességűt, ami azt jelenti, hogy egy időben betakarított, a földön legfeljebb két-három napon át kint aludt diót, amit beszállítás után várakoztatás nélkül raktunk a szárítóba.  Megszárítottuk tehát a diót. Mikor mondhatjuk száraznak? 12 % nedvességtartalomnál. A nedvességtartalmat megbecsülhetjük magunk is, de mérhetjük is, ha már rendelkezünk elég tapasztalati adattal, diófajtánként. Adott térfogatú dió súlyából következtethetünk a víztartalmára, a francia kutatók 10 liter dióra adják meg a diósúlyt, a víztartalom függvényében, saját fajtáikra. Ez függ a fajta jellemző alakjától, nagyságától. De műszerek is léteznek, amelyek az elektromos vezetőképességen alapulnak. Ezeket gabonák nedvességtartalmának mérésére fejlesztették ki, de hozzávetőleges eredményt a dióra is adnak. És még egy módszer: A dió akkor érte el a 12 %-os szárazságot, ha a megtört dióban a belső válaszfal hajlításra már eltörik.  Bármennyire is egyszerűnek látszik, a diószárító üzemeltetése mégse veszélytelen. Ha illetékes szakhatóságok nem is írnák elő számunkra, azért legyünk figyelemmel a következő biztonsági szempontokra, tartsuk be azokat.  Ha gázzal fűtünk, minden, a gázüzemű készülékekre vonatkozó szabályt gondosan tartsunk be. Például a tömítettséget, palackos gáz esetén a hajlékony gázcső maximális hosszát. Ha üzemi helyiségünkben más tevékenységet is végzünk, a diószárítás idejére azt függesszük fel, az éghető anyagokat a szárítás idejére vigyük ki a helyiségből. Még a dióhéjat is. A szárító közeléből minden anyagot, külön figyelemmel a tűzveszélyes, robbanásveszélyes tüzelőanyagokra, üzemanyagokra, távolítsunk el. A szerszámokat, berendezéseket is, amik nem odavalók. A diószárító helyiség állandóan tiszta legyen. A dohányzásról nem kell szólnom, élelmiszer-előállításnál annak nincs helye. A száradó dió maga is tűzveszélyes. Tűzoltókészülék álljon állandóan elérhető közelségben.   A héj fehérítése Én nem értem, hogy miért, de a dió kereskedelmi értékét növeli, ha a héj színe világos. Talán a nyugati, fehér fogyasztók értékítélete miatt, akik a fehér kultúrkörben szocializálódtak. (Ami - aki - fehér, az többet ér, mint a nem fehér.) És nem ismerik a dió természetes színét.  A világos héj elérése érdekében egyes technológiák szerves részét képezi a fehérítési eljárás is.  A szárítás előtti fehérítésnél a diót 2 %-os nátriumhidroxid, vagy 1,5-5 %-os kénsavas - más források szerint kénessavas - oldatban mossák rövid ideig, ezután leöblítik és szárítják. Vagy zárt helyen - esetleg hordóban - kénlap égetésével kénezik. Hülyeség - szerintem. A kénezés a sérült, nem ép héjú dióra káros is, ízelváltozást okoz.  Argentinában pedig nátriumhipokloriddal - azt mondják, van ilyen vegyszer, én nem tudom - fehérítik a diót.  Indiában is általános a dió fehérítése, mert a diókopáncs jellemző barna foltokat hagy a dió héján. A mosást is kosarakban végezték, és a kosarakban lévő diót mártják vegyszeres oldatba. A fehérítést 10 másodpercig szódás-meszes oldatban, majd 1 másodpercig gyenge kénsav-oldatban végzik. A fehérítés eredményeként a dióhéj felszíne sima, krémes, kellemes színű lesz.  Vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a fehérített héjú dió belén vegyszermaradványok találhatók. Úgy gondolom, ezek károsak az egészségre, de legalábbis nem képeznek a fogyasztó számára értéket. Ezért a magam részéről a fehérítéstől tartózkodom, és erre biztatom tisztelt diótermesztő Kollégámat is.  Fehérített olasz és fehérítetlen hazai dió összehasonlítása következik. Tisztelt diófogyasztó Kollégám, Ön melyiket venné meg?   Szárítás után is van lehetőség a dió fehérítésére. A száraz, válogatott diót 2 %-os nátriumhipoklorid (NaOCl) oldatban, vagy elektrolízis által felszabadított nascens klór tartalmú konyhasóoldatban - 30-50 másodpercig - kezelve mellékíz nélküli világos árut kapunk. Olyant, aminek a színe még természetesnek hat, és egyöntetűbb, mint a kezelés előtt. És nincsenek a dión fekete foltok.  Fehérített görög dió:   A vegyszeres kezelés után gyors átöblítés és utószárítás szükséges.  Hát, így vegye meg az igényes fogyasztó a világos héjú diót, hogy nem tudja, milyen vegyi anyagokkal kezelték, hogy magas igényét kielégítsék!    A dió válogatása, osztályozása Ha azt akarjuk, hogy szép árudiónk legyen, a diószüret teljes ideje alatt, továbbá a szárítás, manipulálás, előkészítés alatt állandóan válogatni kell. Ha kézzel szedjük össze a diót, a válogatás ott kezdődik, hogy a szemmel láthatóan beteg, fekete kopáncsú diót fel se szedjük. Szedés után még kint a dióskertben is válogatunk, a szedők közül egyet azzal bízunk meg, hogy a többiek által összeszedett rossz diót - és a közé került levelet és egyéb szennyeződést - dobálja ki.  A szárítás során, a tárolás során a gondos diósgazda ahányszor a dió közelébe kerül, a csúnyább, rosszabb, apróbb szemű diót mindig kiszedi a többi közül, és külön szárítja, tárolja.  Legtöbbször külön válogatási munkaműveletet is be kell iktatnunk a munkák sorába.  Rázóasztalos válogatási technika, archív francia fotókon:      Osztályozni pedig akkor kell a diót, ha héjasan hozzák forgalomba.  A nagyobb termelők a dió letörésére, letöretésére, a bél kiválogatására képtelenek, mert rendkívül munkaigényes.   A nagyüzemek helyesen is teszik, ha héjasan értékesítenek, ameddig a piacon a héjas dió elhelyezhető. A gyakorlatban ez az exportpiacot, a német piacot jelenti. A jómódú német fogyasztónak nem derogál magának megtörnie a borozgatáshoz vagy házi felhasználásra vásárolt diót.  Nem így a magyar fogyasztó. Az nem vesz mást, csak dióbelet. De a diótörésről majd később. Előbb próbáljuk meg héjasan eladni, ha megveszik. Ehhez kalibrálni kell.  Felöntés:   Régen így kalibrálták a diót Franciaországban:   Kalibráló gépet egy ügyes mester házilag is tud készíteni. Baktalórántházán láthatunk ilyent. A lényege egy rázóasztal, amin a kalibrációnak megfelelő lukak vannak. A felöntött dióból a méretnek megfelelők az asztal végén gyűlnek tartályba, a kisebbek áthullanak. Több rostalap helyezhető egymás alá.  Ha nincs kalibráló gépünk, - a kisebb termesztőknek minek is lenne, - szemre is kalibrálhatunk, amint a jobboldali, törökországi felvétel mutatja. A kisebb diókat kapkodjuk ki a méretben megfelelők közül. A gyakorlatban ritkán kell a kép szerinti méretellenőrzést elvégezni, gyorsan hozzászokik az ember szeme a mérethez.  A héjas dió iránti kereskedői igény lehet például 25 mm, 25-30 mm, 30-35 mm és a 35 mm fölötti osztályozás. Létezik 28 mm+, 30 mm+, 32 mm+ és így tovább 2 mm-enként, 38 mm-ig, szóval, van ilyen kereskedői igény is, ami azt jelenti, hogy az egyes osztályokban a megadott méretnél kisebb dió nem lehet, csak nagyobb. Egy a biztos, a kereskedő határoz meg mindent, a termesztő csak alkalmazkodik.  A hazai fajták diójáról nincs olyan részletes kimutatásunk, mint amilyent Kaliforniában évente készítenek az ottani diókról. Átlagban azt mondhatjuk, a mi diónk valamivel nagyobb 30 mm-nél, így jó, egyöntetű áru előállítására alkalmas. A hazai nemes dió méretével nem vagyunk versenyhátrányban a kaliforniai dióval szemben, hiszen ott az átlagos méret 1990-2000. között 31-32 mm volt, kevés évben, helyen és fajtánál haladta ezt meg.  Az osztályozást a válogatás előzi meg, amikor a dióból kiszedik a törött és nem szép darabokat. Ha gépesítik, a válogatásra hosszú, lassú szalagú asztalokat használnak, vagy rostaszerkezeteken, illetve megfelelő furatú osztályozó hengereken szokott a válogatás történni.  Most látom, belelendültem a héjas dió válogatásának témakörébe. Kár volt. Igazából majd a dió áruvá készítése fejezetében fogom tárgyalni, ez csak a bevezetés volt.  32 mm+ méretre osztályozott Milotai 10-es dió:
	Seprőrendszerű felszedők Mottó:  "Entre les deux fetes de Notre Dame, il faut ramasser les noix!"  (A két Mária nap között fel kell szedni a diót.)  (francia közmondás)  Jobbak - drágábbak is - a seprőrendszerű felszedőgépek. Olasz gépgyárak többfélét is gyártanak. Van olyan, amihez előbb rendre kell söpörni a diót, és van, amelyik bizonyos szélességről maga söpri össze, nemcsak a felszedést végzi. A seprőrendszerű gépek csapadékos időjárás esetén, sárban rosszul dolgoznak.  A seprőrendszerű gépek leggyakoribb közös eleme az elől keresztben álló henger, amelyen forgó gumipálcák sodorják a diót. Rásegítésként oldalról kerekes vagy futószalagos seprő is dolgozik. Van olyan seprőrendszerű gép is (Facma), amelyikről hiányzik a henger, és a seprőkerekek egy szívócsőhöz terelik a diót.   A seprőrendszerű felszedőgépekből létezik traktorvontatású, és létezik önjáró. Nekem az önjárók szimpatikusabbak, de előbb mutatok egy példát az előbbire, a francia AMB gyár termékére. Mivel vontatott gépről van szó, a taposási kár elkerülésére a traktor elé is seprőt szereltek fel.     Seprőrendszerű önjáró felszedőgép munkában Kaliforniában:    AMB típusú felszedő:     Nézzük meg alaposabban az AMB-gépet!       RGV 1700 típusú felszedő:   Ugyanaz munkában Grenoble vidékén:     RGV 2002 típusú felszedő, oldalsó fúvóval ellátva:   Végül egy igazán széles munkaszélességű AMB-gép:   Egy sor olasz gépgyár is gyárt diófelszedő gépeket, közülük többet (Monchiero, Bosco) a budapesti Penda Kft. forgalmaz.   Magyarországon, Budaörsön is volt képviselete a Rómától északra, Viterbo mellett, Vitorchianoban működő Facma mezőgazdasági gépgyárnak. Maga a gyár nem nagy, de szívórendszerű diófelszedője figyelemre méltó. A gyárat nem egyszerű megtalálni, mert címével ellentétben nem Vitorchianoban, hanem az autóút túloldalán egy közeli községben települt, és egyetlen tábla sincs kitéve, még az épületre se. Talán röstellik, milyen egyszerű módon folyik a gépgyártás.  A Facma gyár Cimina 180 típusú seprővel kombinált szívórendszerű felszedőjén figyeljük meg, hogy a gép oldalán lefelé tartó zöld cső az elől felszívott levegőt fújja ki, ezáltal bizonyos rendrefújást végez, de legalább a fasorból kifújja a diót.     Maga a gép szimpatikus, de kissé drága. És őszintén, az se növeli a bizalmat, hogy egy véletlenszerű időpontban két diófelszedőjük is garanciális javításra várt a gyárudvaron.   Továbbfejlesztett Facma felszedő 2009-ben:        És további gyári képek, hátha kedvünk támad megvenni. Hát, kedvem nekem is volna, azért érdeklődtem Budaörsön is, Vitorchiano-ban is, de végül letettem róle. Pénzhiány miatt.        Csak a teljesség kedvéért, létezik a gyárnak vontatott kivitelű, oldalazó seprős gépe is.   Az olasz gépgyárak közül a Neivében működő Rivmec gyár egyszerűsített megoldással állt elő. Kétféle felszedőgépe is van, mindkettő a kisméretű olasz kertitraktor-család - amelyből legalább öt gyár készít eltérő típusokat - számára készült, és előnyük, hogy a gép a traktor előtt halad. Egyik felszedője első kardánnal ellátott kertitraktorra szerelhető, a második pedig megfordítható ülésűre.     Mindkét gépnek az a hátránya, hogy az egyszerűsítés miatt diólevéllel szennyezett termést szed fel, és se a levelet, se az előzetesen lerázott dió burkát nem távolítja el.  A betakarított dió tisztítására külön tisztítógépet szerkesztettek, amit - megelőzve a későbbi tisztítók ismertetését - itt mutatok be.   Egy újabb, 2009-es változat a megfordítható ülésű olasz kertitraktorra adaptált felszedőre:   A német Bäuerle cég hullott alma felszedőgépe kevés átalakítással dió felszedésére is jó, már így is forgalmazzák. Háromhengeres, 30 lóerős dízelmotorja elektronikus befecskendezésű. Hajtása, kormányzása hidromotoros. 2-2,5 m szélességben szedi fel a hullott diót, amit egy hátsó, emelhető, billenthető tartályba gyűjt. A földről felszedett diót rázórostélyos továbbítás tisztítja meg a diólevéltől, a szennyeződésektől.        Az előző képeken egy gépkiállításon volt látható az önjáró Bäuerle diófelszedő. Itt pedig egy bemutatón látjuk, munka közben. Amit nem látunk, az az, hogy éjjel sok eső esett, a dióültetvénybe nem lehetett kimenni, ezért a bemutató céljára két konténernyi diót öntöttek ki, füves területre. Bár a dió olyan sűrűn feküdt a földön, hogy a gép helyenként szinte csak túrta, nem győzte felszedni, de másodszori átjárásra már sikerült. Megbírkózik tehát a nagy terméssel is. Egyébként is a forgalmazó úgy ajánlja, hogy diófelszedés előtt rázzuk meg a diófákat, akkor hatékony a gép munkája.          Bäuerle gépek a kereskedő udvarán:   A gép mintegy hatmillió forintba kerül, a Bartifarm forgalmazza. Olcsóbban is vehetünk önjáró német diófelszedőt, már kapható a Feucht cég gépe. Szilvafelszedésben már kipróbálták, dióban még nem. Mátészalkán forgalmazzák.   Újabb, általam még be nem azonosított önjáró diófelszedők:           Hát, felszedőgép-kínálat, az van. Végül egy táblázat a 2009-es olaszországi vásárlási lehetőségekről:   Tisztelt diótermesztő Kollégám, drágák a diófelszedő gépek. Ne vegyünk tehát feltétlenül új gépet. A mellékelt, Grimo gyártmányú használt önjáró diófelszedő éppen most eladó, amint azt kanadai újsághirdetésben olvashatjuk.  Azt mondják hozzáértők, a teljesen gépesített diószürethez nagyobb ültetvényben is elég 6 dolgozó. Egy az előszedő géppel szedi össze a diót, egy a rázógépen ül, egy a felszedőn, és kell három kézi munkás arra, amit nem szed össze a gép.  Két azonosítatlan gyártmányú önjáró diófelszedő gép képe következik, Törökországból. Az első szívórendszerű, a felszedéshez rendresöprést igényel. A második pedig mechanikus, seprős elven működik.     Egy ismeretlen, kaliforniai felszedőgép:   Egy házilag barkácsolt ausztrál diófelszedőgép. Látjuk, a diófelszedők nem mai találmányok. Ez a gép is még a színes fényképezés feltalálása előtt készült. És nézzük meg a hölgy frizuráját!   Tisztelt Kollégám, a diótermesztők nem olyanok, mint a kukoricatermelők. Nem feltétlenül jobbak, én is ismerek olyan diótermesztő Kollégát, aki nem üti meg egy szántó-vető parasztember színvonalát. Nem, a különbség létszámbeli.  A kukoricatermelők ugyanis sokan vannak. A világ legnagyobb mezőgazdasági gépgyárai szolgálják ki őket, míg ugyanezen gyárak számára a diósgazdák nem jelentenek felvevőpiacot. Nem is vesznek észre minket a mezőgépgyártók. Kevesen vagyunk, elszórtan, és termesztési, gépesítési elgondolásaink is különböznek.  A diótermesztők tehát rákényszerültek a találékonyságra. Egyszerű, olcsó gépi megoldásokat kénytelenek keresni és alkalmazni. Mint a jobboldali képen látható amerikai diósgazda is, aki egy használt pekándió-felszedő gépet alakított át diófelszedésre, és munkájának eredményéről tart helyszíni bemutatót.  A makadámia-dió - ami egyébként nem igazi dió, ezért kívül esik stúdiumunkon - termesztőitől is lehet tanulnunk. Milyen egyszerű és praktikus ez a diófelszedő! A kép alapján egy ügyes gépész itthon is szerkeszthet hasonlót.  Használatához fordítható ülésű traktor kell, így a traktor kereke elől felszedi a diót. A traktor hidraulikája emeli vagy süllyeszti a gépet, de oldalt apró járókereke is van. A diót rugós pálcák sodorják egy vízszintes asztalra, ahonnan egy lapátokkal ellátott szállítószalag hordja a felhordó csigára. A dió közvetlenül tartályládába gyűlik, amit targonca kezelhet. A munkagép mozgó részeit hidromotor hajtja.  Emberi kéz csak a traktor vezetéséhez kell.    Beszállítás, stb. Tisztelt diószedő Kollégám, a dió összeszedésével akkor végezhetünk, ha az utolsó szem diót is összeszedtük. Hogy melyik az? Ez.   Azért kell jól megnéznünk, hogy felismerjük. Mert csak addig kell dolgoznunk, amíg ezt meg nem találjuk.  Jobb ötletem van. Kezdjük ezzel.  Szóval, végeztünk. Már csak haza kell vinni.  Jaj, ne siessünk annyira! Láttuk, mennyi szemetet, koszt is összeszedtek a felszedőgépek. Ezt mind haza akarjuk vinni, és kommunális szemétként elszállíttatni? Vagy külön rakodással, fuvarral visszaszállítani a dióültetvénybe?  Van, aki más megoldást választott, és szerkesztett egy traktorvontatású tisztítógépet, ami a dióültetvényben kifújja a falevelet, port, gallyakat, stb. a dió közül, sőt, a válogatószalagon kézi munkával a rossz dió kiválogatására is lehetőség van.    Külön felhívnám a figyelmet a rácsos kürtőre, ami nagy ötlet a gépen. A gyakorlatból ismerjük a ventillátoros diótisztítás nagy hibáját, azt, hogy a gépkonstruktőrök elfeledkeznek a gép mellett dolgozókról, és a szabad levegőbe fúvatják a szemetet. Itt a rács a levegőt kiengedi, a szemét pedig a kürtő végén gyűlik össze.  Tehát haza kell vinni a diót. Nem mindegy, miben visszük. Itt érkeztünk el a diótermesztésben, feldolgozásban használatos göngyölegek témaköréhez.  Azért kell erre előre gondolni, mert az a praktikus, ha a diószüret során kint, a diósban, továbbá a beszállításkor, és bent a telepen a szárítás, tárolás, feldolgozásra való anyagmozgatáskor azonos típusú göngyöleget használunk.  Az ültetvényben összeszedett dió zsákban, rekeszben, tartályládában vagy ömlesztve pótkocsin szállítható be a további feldolgozás helyére.  A diótermesztő nagyüzemek - és ki ne szeretné magát a nagyok közé sorolni - tartályládával dolgoznak.     A felszedőgépről tartályládába ürül a dió, bent a telepen ládabuktató önti fel a gépsorra, és a szárítóból kiszedett dió is tartályládában tárolható, amiből hat emeletnyi is egymásra rakható. Nemcsak élőmunka-kímélő, hanem helytakarékos módszer is.    A manipulálás munkafázisai is úgy vannak megszerkesztve, hogy a gépek a tartályládák méretéhez igazodnak. Például a hengeres diókalibráló gépek palástján áthulló kisebb dió tartályládába hull, tehát az osztályozóhenger alsó magasságát ahhoz kell méretezni.  A tartályládás diókezelés esetenként a göngyöleg nélküli, ömlesztett dió kezelésével is kombinálható, pl. beszállításkor, de ömlesztett dióval inkább az foglalkozik, akinek még nem jutott pénze göngyölegre. És például sima betonfelületen szárít, és van pénze a dió átlapátolásának kézi munkáját megfizetni.  Ömlesztett dió beszállítása pótkocsin, utánfutón:     A kisebb diós gazdaságok számára az egyéb gyümölcsökre is használatos gyümölcsös rekeszek használatát ajánlom, különösen azoknak, akik más gyümölccsel is foglalkoznak, és a göngyöleg úgyis rendelkezésükre áll. 30-as, esetleg talán 20-as rekesz jöhet számításba, de vékony rétegű dió szárítására a 10-es rekesz is nagyon praktikus.   A mozgatás, átöntés, felöntés, stb. kézi erővel történik, de nem nehéz, mert egy 30-as rekesz száraz dió legfeljebb 13-14 kg, plusz a rekesz kétkilós súlya. Egész nap se fárad el, aki ezzel dolgozik. A 30-as rekeszből 6 emelet rakható egymásra, sima betonfelületen egy kampós húzóvassal könnyen mozgatható egyben. A rekesz alapterülete 40 x 60 cm, vagyis a szabvány, 80 x 120-as euro-raklapon négy darab helyezhető el, és a rekeszoszlopokat fölül összefogva raklapemelővel is szállítható.  Végül, a rekeszek alja, oldala szellős, erre a célra méretezett szárítószekrényben a dió rekeszestől szárítható. Sőt, ha nem tesszük szárítószekrénybe, oszlopban tárolva is jól szellőzik.   A zsákos diókezelés a legkevésbé praktikus, szerintem. Pedig de sok helyen látni!  A raschel-zsákkal az a baj, hogy olyan, mint az ellenzéki sajtó. Ha nem fogjuk be szorosan a száját, csak kibuggyan belőle valami, ami nem kéne. És ha megsértjük, ami elkerülhetetlen, akkor megállíthatatlanul ömlik belőle. Csak győzzünk utána takarítani.   Kaliforniában a betakarított dió tárolásának teljesen nagyüzemi, automatizált módszereit alkalmazzák. Például így:
	Neveléskori metszés Mottó:  „Mióta nem láttalak, mióta!  De nagyra nőttél, derék diófa!  Alattad jobban esik az óbor.  Szigliget csonkja csillagot csókol.”  (Utassy József.)  A diófának - hosszabb termőre fordulási ideje miatt - hosszabb a nevelési időszaka, mint más gyümölcsfáknak. Egy német diónemesítő úgy fogalmaz, hogy a diófának jellemzően hosszú a fiatalkora.  A nevelés idején az a termelő célja, hogy nagy növekedést, jól fejlett törzset és ágrendszert érjen el.  A szabad törzsmagasságot, ami alatt nem hagyunk meg ágakat, minden termelőnek magának kell meghatároznia. Talán a 130 cm-es törzsmagasság a legáltalánosabban alkalmazott magasság, efölött a diófa elágazhat, és központi tengelye is tovább nőhet. Ha a termő dióültetvényben a diót a későbbiekben rázógéppel tervezzük lerázatni, arra számítsunk, hogy eleinte a törzset, később a vázágakat kell a rázógéppel megfogatni, és rázatni. Ebből a szempontból talán a 130 cm-es törzsmagasság a legmegfelelőbb.  Az én szempontom más. Termőkorban sem kívánom a diófát rázatni, hanem a betakarítást inkább úgy ütemezem, hogy a lehullott diót többször szedem össze. Fontosabb számomra, hogy gyomirtás céljából traktorral a fa közelében is tudjak járni, ezért azt tűztem ki célul, hogy 2 m alatt nem hagyok meg ágakat. Ültetvényemben a jobb termőhelyű részeken az elképzelésem eddig jól bevált, 2 m fölötti elágaztatással a fák jól fejlődtek, szép koronát fejlesztettek. A rosszabb talajú részeken viszont az alacsonyabb oldalágak korai lemetszése miatt a fák fejlődése lelassult, a kellő lombfelület hiánya miatt visszamaradtak a fejlődésben. Valószínű, módszerem úgy javítható, hogy néhány évig megtartjuk az alsóbb elágazásokat is, és több év eltelte után fokozatosan tisztítjuk föl a törzset, de mindig csak az ágak kis hányadát távolítjuk el.  A magas, 2 m-es törzsmagasságot megcélzó diótermesztő az első-második évben csak egy hajtást hagyjon meg, és azt 10-15 cm-enként kösse a karóhoz.  Egy diónemesítő azt ajánlja, az első évben senki ne metssze le az elágazásokat. A második év végén kezdhet a termesztő metszeni, a törzs kialakítása céljából. Akkor 80-100 cm magasságig lehet feltisztítani a törzset.  Az én neveléskori metszési módszeremnek még egy hibája van. Célomat, hogy kistraktorral a fa közelében is el tudjak járni, azért sem érem el, mert a magasra metszett diófa se enged közel magához termőkorban. Ágai a tavaszi kilombosodás után már a lomb súlya alatt is, de még inkább a növekvő zölddiók súlya alatt nagyon lehajlanak. Sokszor a traktor kereke alá is fekszik egy-egy terméssel szépen berakódott ágrész.   Bár a 2 m-es szabad törzsmagasság megcélzásakor nem támaszkodtam szakirodalomra vagy szakértőre, - ezt úgysem ajánlotta volna senki, - utólag mégis találkoztam hasonló elképzeléssel. Egy oroszországi diófaiskola eleve 2 m magas egyenes törzsre oltja a nemes diót.     Igaz, nem diótermesztési céllal, hanem díszfaként árusítják az ilyen magasra oltott csemetéket.  Azért ha ilyesmin gondolkozunk, nem árt, ha figyelembe vesszük, hogy minél magasabb a szabadon hagyott törzshossz, minél magasabban indulnak az oldalágak, annál később várhatunk a diófáról érdemleges termést. Holczer István ezt úgy fogalmazta meg, hogy minden 20 cm-es törzsmagasság-emelés 1-1 évvel késlelteti a termőre fordulást.   A diófa ugyanis természeténél fogva gömbkoronát nevel, elágazásait alacsonyan indítja, gyakran mint egy nagy bokor, úgy néz ki. Az igen alacsony törzsű diófákon található a legnagyobb lombtömeg, ezek fejlődnek a leggyorsabban.  Az első metszési probléma - hogyan metsszünk? - a kiültetett csemeténél jelentkezik. Kétféle álláspont van. Az egyik az, hogy sehogy, mert a csemetének a csúcsrügye a legnagyobb rügye, abból várható a legjobb növekedésű hajtás. Ennek az álláspontnak csak az a hibája, hogy átültetéskor a csemete elveszti gyökérzetének egy részét, így a gyökérzet és a lomb nincs arányban egymással, a csemete nem tudja kihasználni a csúcsrügyben rejlő növekedési lehetőséget.  Ültetés után, visszametszés előtt.   Komoly diótermelő szakemberek szerint viszont - bármennyire is sajnálja az ember - a kiültetett csemetét térdmagasságban kell visszametszeni, egy életképes olyan rügyre, amely az uralkodó szélirány felé néz. Ezt csinálják Kaliforniában és Franciaországban is. Csináljuk mi is, főleg, ha oltványunk nem ideális. Ekkor az előjövő hajtás szép lesz, amit ajánlatos lesz karóhoz kötni.  Eszerint az álláspont szerint így lesz a legerőteljesebb az első éves növekedés, mert ezzel a metszéssel helyreállítottuk a csemetekerti kitermeléskor fellépett gyökérfelület-károsodás miatt megbillent gyökérfelület-lombfelület egyensúlyt. Az első éves csemete gyökérzete ugyanis nem bír annyi vizet felszívni, mint a hasonló korú, csemetekertből ki nem termelt csemete.  Most nézzük meg az előző képen látott, több mint 2,5 m magas csemetét, térdmagasságban visszametszve. Így már arányban van gyökérzetének kiterjedése a kihajtó lombfelülettel.      Szentiványi professzor egy előadásában egyszerű gyakorlati módszert ajánlott, aminek segítségével bárki meggyőződhet, hol kell az elültetett diócsemetét az első tavaszon visszametszeni. Nem biztos, hogy térdmagasságban, hanem olyan magasan, ahol már elég tartalék tápanyagot tartalmaz a diócsemete törzse ahhoz, hogy egészséges hajtást indítson.  A módszer tényleg egyszerű. A csemetét ha elmetsszük, a metszési felületet kenjük be jódoldattal. Ahol világos, ott nincs elég keményítő, ahol sötét, ott már van. Lefelé haladva.  Gyakorlati tapasztalatok szerint is jó hatású a fiatal diócsemete visszametszése. Nézzük meg a következő két képet. Az elsőn egy első éves, kertbe kiültetett diócsemete látszik, májusban. Látszik, hogy több hajtást indít. A gazdája májusban hajtást válogatott, metszett. Az eredmény a második képen látszik, a nyári szép hajtásnövekedésben.     Van úgy, hogy sajnáljuk a diócsemetét térdben elmetszeni. Ez esetben tegyünk engedményt, és kicsivel följebb vágjuk el. Egy amerikai szakíró szerint a csemete 1/3-át mindenképpen vágjuk le.  És hogyan válasszuk ki, melyik rügyre metsszünk?  Nyakas rügyet nem szabad választani. Talán nem kell elmondanom, milyen a nyakas rügy, hiszen tisztelt Kollégám ugyanúgy ismeri, mint én. Szemre szép, egészséges rügy, csak az a baj, hogy a rügy a vesszőhöz való csatlakozásnál elvékonyodik. Az ilyen rügyből kitörő hajtás nagy valószínűséggel le fog törni.  A visszametszés a kiválasztott rügy fölött 1,5-2 cm-rel történjen. Ugyanakkor ha elágazások is vannak a csemetén, azokat is ajánlatos lemeteszeni. Ezért véleményem szerint diócsemete-vásárláskor semmi előnyt nem jelent a koronás oltvány. Az indulás, a kezdeti fejlődés suhángról jobb lesz.  Azt talán mondanom se kell, a metszési felületet minden esetben sebkezelő anyaggal kell lezárni. És akkor járunk el helyesen, - nem győzöm a fontosságát aláhúzni, - ha a sebkezelő anyagot gombaölőszerrel keverjük, mert a diófa sok gombakártevője a sebeken át hatol be. Ha hosszabb idő elteltével ha a seb beszárad, de a fa nem nőtte be, ismételjük meg a sebkezelést.  Az ültetés utáni első év hajtásnövekedése hazai viszonyok között elsősorban a csapadékhiány és az öntözés hiánya miatt nem szokott kielégítő lenni. Magyarországon a legjobb ültetvényekben is a csemeték legalább 5 %-a ülve marad, vagyis 3-5 cm-esnél nem fejleszt hosszabb hajtást. A második évben ezeket a csemetéket ajánlatos alaposan, 40-50 cm-re visszametszeni. Ezeknél gyakorlatilag egy évet késik a fejlődés.  Kaliforniában és Franciaországban 1-1,5-2 m-es növekedések tapasztalhatók alacsony visszametszés esetén, igaz, más vízviszonyok mellett.  A második évben már válogatni lehet a hajtásokból. Vezérnek, tengelynek az uralkodó szélirány felé néző legfelső, vagy legerősebben növő vesszőt válasszuk. Hagyjunk meg mellette lejjebb egy másik vesszőt is, ami az ellenkező irányba néz, ezt egy évvel később távolíthatjuk el. Ezen kívül csak apró vesszőcskéket hagyjunk meg a törzsön, törzserősítés céljából. Tősarjat ne hagyjunk a fán.  Lengyeltótiban nem így csinálják, lehet, hogy az ő módszerük jobb. Az első néhány évben nem szedik le az alsó oldalhajtásokat, csak visszacsípik a végüket 40-50 cm után. Ezáltal nő a lombfelület, erősödik a fa. Úgy fogalmaznak, az alsó ágakat csak akkor vágják le, ha a korona a magasba ért. De kérdésként marad meg bennem, hogy gyomtalanítási szándékkal hogyan tudnak a fa közelébe menni géppel és kézzel.  A harmadik évben is be kell tartani az általános metszési elveket. Koronaalakítás, törzserősítés.  Metszés előtti és utáni állapot egy harmadik éves diófán, amely az első két évben jól fejlődött.     Gazdája a koronaszerkezetet szépre, megfelelőre alakítja. Még mindig sok a megmaradt ág, de egyszerre nem is szabad többet lemetszeni. Talán még ennyit is sok volt egyszerre, lehetett volna jövőre is hagyni. A törzserősítő - helyesen - megmaradt. A vesszők végeinek visszavágása is kérdéses, szükség volt-e rá, ilyen messziről nem látszik, hogy mennyire voltak beérve. Ebben a korban és később is a beéretlen vesszővég már nem akkora gond, ha a fán marad, mint az első metszéskor, amikor a törzset kell elindítani. A leszáradó vesszővégeket a vegetációs időben is alakítani lehet.  Másik példa, ugyancsak a második év utáni metszésre:   A későbbi, nevelési években a metszéssel arra törekedjünk, hogy alulról egyre följebb föltisztítsuk a törzset, de a lombfelületnek mindig csak legfeljebb negyedét-ötödét távolítsuk el. Törzserősítőnek mindig a legvékonyabb vesszők közül hagyjunk néhányat, ha vannak. Vágjuk ki továbbá a vezér konkurrensét, alsó részen pedig az igen erősen oldalra nyúló ágakat, valamint a sérülteket. És ha jelentkeznek tősarjak, azokat is.  Tisztelt diótermesztő Kollégám, a kezdő diótermesztők nincsenek tisztában a diófa metszésével. Önnek való feladat, hogy hasonló metszési bemutatót hirdessen az érdeklődőknek, mint amit a kínai képen látni. Egy metszési bemutatóért a kezdő Kollégáink nem fognak Kínába menni.   A tervezett szabad törzsmagasság elérése után általában nincs szükség alakító beavatkozásra, a diófa természeténél fogva szép, arányos koronát nevel. Mondják, hogy néhány vázág kinevelése is szükséges, de úgy gondolom, ezt már a diófára bízhatjuk. A leendő vázágak kiválasztását nem kell elsietni. A koronában lévő ágakat is csak fokozatosan ritkítsuk, hadd erősödjön a fa.  A kívánatos vázágak számát Magyarországon 3-ban határozzák meg, elsősorban a gépi rázás céljából. A vázágak kialakítása során az legyen a fő szempontunk, hogy a törzsről egy helyen csak egy vázág induljon, mert az azonos magasságban induló vázágak idősebb korban erősen hajlamosak a letörésre. A vázágak eredési helye között legalább 20 cm legyen, de lehet 40 cm is. Ha erős központi tengelyű diófánk van, a központi tengely kivágásával se kell sietnünk, feljebb egy második ágemelet is indítható róla, ráérünk azután kimetszeni. A második ágemelet indítását se siessük el, az első ágemelet fölső ága fölött 1 m-rel indíthatjuk a következőt. Spanyol szaktanács szerint is 5-10 vázág legyen a diófa törzsén, 1,5-3 m között eredeztetve.  Ami pedig a vázágak irányát illeti, felülnézetben a 120°-os elhelyezkedés a célszerű, ekkor egyensúlyban van a korona. Oldalnézetben pedig nem kell ragaszkodni a ferdén felfelé növőkhöz, a vízszintesen indulók is jók, mert később úgyis felfelé fognak kanyarodni.  A szép, egyensúlyban lévő korona elérése érdekében a vázágak indulásától kezdve öt éven át irányítsuk a vázágakat olymódon, hogy a vázág végén lévő vesszőt évente kissé visszavágjuk, és az előjövő hajtásokból a legmegfelelőbb irányút, erősségűt hagyjuk meg.  És még egy megjegyzés a neveléskori metszéshez: Ha a fiatal diófa törzsén vagy fontos vázágán két, egyformán szépen növő vessző igen hegyes szögben ágazik szét, bármennyire is sajnáljuk, az egyiket mindenképpen le kell metszenünk, akkor is, ha a megmaradt vessző eredésénél nagy seb keletkezik is. Azért kell lemetszenünk, mert a következő néhány évben nem is kell hozzá vihar, elég egy erősebb szél vagy egy nagyobb eső, és már szét is hasadt. Így:   Kaliforniában a diófáknak központi tengelyt, mint mondják, vezérágat igyekeznek nevelni, ami magasra törhet. Később a központi tengely kiszedhető, 4-5 vázág („oldalvezér”, mint ott mondják) veszi át a feltörekvő, koronatartó szerepet. A törzset ideális esetben 2 m magasságig kopaszítják fel, hogy a gépi talajmunkának és rázásnak semmi akadálya ne legyen. Bár látni sok, rövidebb törzsű, géppel rázott termőfát is.  Franciaországban többféle metszési módszert is alkalmaznak, a különböző körülmények közötti ideális módszer megtalálása jelenleg is kutatási feladat, a creyssei kutatóállomás fiatal kutatói foglalkoznak vele.  A hagyományos, csúcsrügyes diófajták a francia kutatók szerint nevelhetők központi tengelyes formára, vagy akár kehely ("gobelet") formára egyaránt, ahol nincs központi tengely, hanem néhány egyenrangú vázág alakítja a koronát.  A kehely-forma a nagyüzemi, a vázágak betakarításkori rázására berendezkedő ültetvények koronaformája. A kehely-forma kialakításának ábrája:   Külön kérdés a sövénynek nevelt, oldalrügyes fajták metszése, amit később fogok említeni, ezeknél a fajtáknál egyértelműen a központi vezéren alapuló koronaszerkezet kialakítása a cél. Ennél a művelésmódnál nem szabad erős oldalágak kifejlődését megengedni. Ezért már a nevelő metszés során az erősen induló oldalhajtásokat meg kell gyengíteni.  1. A kiültetéskori metszés alkalmával, amikor alacsonyan metsszük el a vezért, a metszés helyétől lejjebb helyezkedő erős rügyeket nem szabad engedni megindulni, a kép szerinti fejlett rügyet le kell metszeni. Ezzel a csemetét arra bírjuk, hogy már a kiültetés utáni első évben oldal-elágazásait a fejletlenebb rügyekből, alvórügyekből indítsa, ezzel több elágazása induljon, termőre forduláskor nagyobb felületről kezdjen teremni.   2. Ha a júniusi intenzív hajtásnövekedés idején egyes hajtások feltűnően gyorsabban fejlődnek, mint a többi, 20-30 cm-es hajtáshossz elérésekor a túl erős hajtások visszacsípése esedékes, a kép szerint.   3. A nyár közepétől augusztus végéig alkalmazhatjuk az erősen növő oldalhajtások kézi lehajlítását, a fásodni kezdő hajtások "megroppantását", gyengítését, bár ez már második-harmadik éves feladat. A következő képen a munkaművelet látható, a rákövetkezőn pedig ezeknek a hajtásoknak a következő téli alakja.     Tehát így kell indítani a sövénydió nevelését. Termőkori metszéséről kicsivel lejjebb.  Előfordul, hogy egy-egy viszonylag fiatal diófa - vízkár, gombakár miatt - kipusztul, és a tövéről előtörő, gyorsan növekvő sarjak 1-2-3 éves csemeteként viselkednek. A különbség ilyenkor annyi, hogy az eredeti fa gyökérrendszere nagyobb, mint ami a sarjak táplálásához szükséges, ezért igen erős a növekedés, és rengeteg a hajtás, a vessző.   Ilyenkor erősebben is belenyúlhatunk a metszéssel a fa alakjába.  Végül egy elrettentő hazai példa a metszési elgondolásokat nélkülöző törzs- és korona-alakításra egy öreg, valaha állami gazdasági diósból:   Metsszünk tehát meggondoltan, mert különben így járunk.    Termőkori metszés  Mottó:  „Sötét sűrű lombja van az öreg diófának”  (népdal)  Ha az alakító metszés évein túl vagyunk, termő korban - ellentétben a legtöbb gyümölcsfával - a diófa nem igényel termő metszést, annál is inkább, mert termő rügyei a vesszők végein vannak. (Más kérdés a sövénydió, de ilyen nálunk még nincs.)  Más gyümölcsfajokkal foglalkozó gyümölcsészek rendszeresen hiányolják (irígylik?), hogy az összes többi gyümölcshöz képest a diófán miért nem alkalmaznak termő metszést. És azt is hiányolják, hogy fitotechnikai kísérleteket se végeztek még a diókutatók, vagyis a nyári és téli visszametszéssel miért nem törekednek több elágazásra, amelyek talán több termésre vezetnének.  A diótermesztők nem hiányolják a termő metszést, ismerve annak hatalmas munkaigényét, és ismerve a diófa magasságát.  Az viszont biztos, hogy korona rendszeres ritkítását nagyobb terméssel hálálja meg a diófa. Ilyenkor a sérült, a gyengébb ágakat távolítsuk el, és arra törekedjünk, hogy a korona minden része kellő fényt kapjon. A rendszeres ritkítást úgy értsük, hogy termő korban ha három évenként alaposan megritkítunk egy fát, az kielégítő.   A kellő fényt pedig - ha diófánk nem szétterülő vagy laza gömb koronájú, hanem feltörekvő, kúpos, - úgy érjük el, hogy a központi tengelyt megfelelő számú oldalág, oldalvezér fölött kivágjuk. És a korona ritkítására törekszünk. A sűrű lombú, belülről sötét, terméketlen korona nemcsak kevesebb termést produkál, hanem a levelek is kisebbek, betegebbek lesznek.   Vannak természetüknél fogva laza koronát nevelő diófák is, azokkal természetesen nem sok ritkítási gondunk lesz, ritkítási beavatkozás nélkül is szépen fognak teremni.   Viszont vannak elsűrűsödő koronát nevelő diótípusok, nálunk jellemzően ilyen az egyik legfontosabb alapfajtánk, az A-117-es, amelynek koronájában sok, egymással versengő, sűrűn felfelé törő ág nő. A következő képen metszés után látható egy diótermesztő kolléga 14 éves A-117-es ültetvénye. Látható, erősen kellett metszeni, ágakat kiszedni, és még így is sok metszenivaló maradt a következő évekre is.   Francia diótermesztők úgy tartják, a termőkorú diófa akkor van jó termőegyensúlyban, vagyis akkor egészséges, akkor tud hosszú időn át megfelelően teremni, ha az évenkénti hajtásnövekedés 20-30 cm-es. Figyeljük tehát diófáinkat, és ha azt tapasztaljuk, hogy az egy éves vesszők ennél rövidebbek, ritkítás, metszés útján is avatkozzunk be, és természetesen nézzük meg a tápanyag- és vízellátottságot is.  Ameddig felérjük, helyes, ha a korona belsejében árnyékban lévő, apróbb vesszőket kiszedjük, mert megelőzzük ezek természetes elhalását, késleltetjük a farontó gombák megtelepedését. Amit így sem tudunk elkerülni, de mégis. És ki kell szedni azokat az erősebb ágakat is, amelyek a vázágak fejlődését akadályozhatják később. Nem beszélve a töröttekről, a sérültekről. Később vastagabb ágak kivágására is rákényszerülünk, ha a koronát ritkítani akarjuk. Jobb, ha metszési beavatkozással gyorsabban hozzuk létre azt a laza, megvilágított koronaformát, amire egyébként természetes útaon maga a diófa is törekszik, a korona belsejének vékonyabb majd vastagabb ágainak fokozatos leszáradásával.  És törekedni kell a sebhelyek kezelésére is.  Talán november az az időszak, amikor a legkevésbé nedvedzik a diófa. De ez így nem teljesen pontos, mert fagyos reggelen nem, de ha napközben melegszik, már folyik a diófa nedve. Annyira, hogy a sebkezelő kenőanyag sehogyse marad meg a seben.   A termőkorú diófa koronájában szükséges ritkítást K. J. Maurer német szakértő véleményével is alátámasztom:  "A fa életkorának növekedésével és a korona nagyságának növekedésével egyre emelkedik a korona térfogatának az a része, amely nem terem gyümölcsöt. A "természetes" korona olyan sűrű lombtetőt képez, hogy nem hatol be a korona belsejébe annyi fény, amennyi a termőrügyek képződéséhez kell. Már 15 éves korban a korona térfogatának 50-80 %-a teljesen meddő. Kizárólag a külső és a legfelső koronafelületen van termés, ahol elegendő a napfény. A korona életkorának előrehaladásával sokasodik az elhalt, haldokló, vegetáló gyenge hajtások száma a korona közepén, a vázágak teljesen felkopaszodnak. Ahogy a napfény egyre jobban kiszorul, úgy csökken a gyümölcsök minősége, különösen a nagysága. Amennyiben a korona középárnyékában fejlődnek is gyümölcsök, úgy azok 50 %-kal kisebbek, mint a korona-felületen levők. A diófánál a túl gazdag termés vagy az asszimilációs felület és a gyümölcsszám közötti rossz arány ugyanolyan hátrányos hatású a gyümölcsminőségre, mint más gyümölcsfajoknál. Ez is egy ok arra, hogy a diófát fokozottabban kell metszeni." Kaphatók 5 m hosszúságra kihúzható metszőollók, ezekkel elég magasan dolgozhatunk. Feltéve, ha nincs emelőkosaras gépünk, ami nem valószínű.   Külön téma az ifjítás is. Ifjítani akkor kell, ha károsodott, például fagykáros a fa. Ilyenkor a vázágak 1/3-ának eltávolítása után kapunk megfelelően növekvő új hajtásokat, vesszőket, ágakat. ritkított, ifjított koronájú diófa:   A diófa metszése kézi munka, és hazai viszonyok között a lemetszett vesszők, gallyak, lefűrészelt ágak összeszedése is az.
	A dióültetvény megtervezése Mottó:  „Álmodj diót, mogyorót”  (Gyerekmondóka)  A magyarországi diófa-állomány főleg szórvány diófákból áll. Ezek adják a diótermés túlnyomó részét és a házi diófogyasztást. Csak helyeselni lehet a magyar nép bölcs szokását, hogy szinte minden kertben áll legalább egy diófa.   A házikerti diófa telepítése nem igényel tervezést. Egyedül azt vegyük figyelembe, hogy a diófa nagy fa.  A fának nagy korában is legyen kellő helye. Oldalirányban is minden irányban, de főleg fölfelé.  Például ez a diófa csak 3,5 m-re esik a közforgalmú úttól. Látjuk, hamarosan le kell vágni az út felé induló ágait.   Villanyvezeték alá, közelébe semmiképpen ne telepítsük! Belterületen se:     Tehát nemcsak Törökbálinton és Jászberényben, hanem vidéken, tanyán se!   És külterületen, magasfeszültségű vezeték alá se!  A diófa gyökerére is gondoljunk! Oda ne ültessünk diófát, ahol a későbbiekben vízvezetéket vagy szennyvízelvezető csövet fogunk fektetni. A következő 50-60 évben.  Ezt szereti a diófa, ha minden irányba nőhet:   Valóban látni ilyent, hogy a szántóföldön egy diófa áll magában. Csak az a probléma, hogy a traktorral ki kell kerülni.  Tisztelt traktoros Kollégám, így kell ezt csinálni, ahogy Ed Buziak összeállítása mutatja. Elmegyünk a diófáig, és akkor állunk meg, amikor a permetezőgép eléri a diófát. Ugyanazon a nyomon tolatunk vissza, és akkora sugárban kerüljük ki a diófát, amekkora a kinyúló keret. Amikor beálltunk újra az egyenesbe, visszatolatunk pontosan a dióáig, és akkor kapcsoljuk be a permetezőt. A diófára vigyázunk a legjobban.   Itthon is, külföldön is elterjedt szokás a szőlőskertek végébe, szélére diófák telepítése. Nagyon helyes szokás. A szőlőmunkás a diófa alatt találja meg déli árnyékát, a szőlősgazda pedig saját termésű dióját kóstolhatja borához.        Szőlőskertek diófával Franciaországban, Bordeaux mellett:   A diófák kisebb, néhány darabos csoportját úgy helyes telepíteni, ha a fák egyenlő oldalú háromszögeket alkotnak. Ha van helyünk, 10 m-nél nagyobb legyen a fák távolsága.  A diófákat fasorba is ültethetjük, például birtokhatárra.   És mit csináljon az a gazda, akinek hosszú, keskeny parcellából áll a földje?  Örüljön. Egy sor dió, egy fasor létesítésére ideálisak a feltételei. A diótermő diófának fény kell. Fasorban, főleg ha nem túl sűrű a fasor, ideálisak lesznek a korona fényviszonyai, akármelyik égtáj irányába nyúljon is a parcella. A fasort eső után átfújja a szél, a lombozat hamar megszárad, a gomba- és a baktériumfertőzés nem terjedhet, ha benne is van a lombozatban.   A mezőgazdasági termelésből kieső, apróbb területek jól hasznosíthatók diófákkal. Leginkább faanyagtermelési célra, de diónak is. Ilyen esetben természetesen nem beszélhetünk komoly diótermő ültetvényről, mert a termésmennyiségünk nem lesz akkora, hogy kereskedők komolyan vegyenek minket, de aki kis tételben meg tudja oldani az értékesítést, nyugodtan megcélozhatja ilyen helyen is a diótermelési célt. A többieknek inkább a diófaanyag-nevelést ajánlom ilyen esetben.  Félreeső területen:   Eddig csak a szántót, szőlőt, gyümölcsöst és a házikertet említettem, mint a diófa szóbajöhető termőhelyét. De ne feledkezzünk el a legelőről se! Nagy melegben nagyon jól esik a teheneknek néhány diófa árnyéka. Itthon a szatmári síkon lehet legelőre telepített diófákat látni. De ne intézzük el a kérdést annyival, hogy ez csak felsőtiszai sajátosság. Nézzünk körül Svájcban, a Genfi-tó keleti végénél, és ott ugyanúgy megtaláljuk a diófákat a legelőn, mint Szatmárban. Vagy Franciaországban. És állítólag Kínában is.      Ha gyepes, fűtermő területet nem legeltetünk, hanem fűtermését szénaként hasznosítjuk, az ilyen terület is jó a diófának, ha az egyéb termőhelyi szempontoknak megfelel. Franciaországban - a stílus hazájában - stílszerűen jellemzően franciaperjéből készítenek szénát füves-diófás ligetekben.   Hazai példa is van a dióskert fűtermésének bálázására, takarmányként való hasznosítására:   Úgy kerek a legelő és a diófa kölcsönhatásának vizsgálata, ha az utolsó lehetőséget is megemlítjük, erre is van példa. Az üzemszerű dióültetvény területén nőtt fű legeltetésére. Például juhokkal. Nemcsak Amerikában, amit a kép mutat, hanem itthon, Tiszakóródon is. Lovak és tehenek is tarthatók a diósban.   Sőt. A diótermesztés és az állattenyésztés lehetséges kapcsolatát hazai példa is mutatja. Telepítsük körül dióültetvénnyel az állattenyésztő telepeket, amint azt Kaszaperen és Kevermesen is látni. A telepek körüli fásítás ha elöregszik, váltsuk le gyümölcstermő diófákkal. Nagy előny, hogy művelésből kivett területet hasznosíthatunk.       Ennél a módszernél egy előzetes talajvizsgálat mindenképp ajánlott, főleg ott, ahol korábban trágyakazal állott, vagy ahova hígtrágyát engedtek ki. Nincs rá bizonyíték, csak tapasztalaton alapuló gyanú, hogy a talaj szennyezett lehet. Vagy a diófa nem nő meg rajta, vagy a termésben, a dión belül látható szokatlan elszíneződés.  Lehet a diótermesztés sikeres köztestermesztés mellett? Ezt a kérdést járta körül Anne Oosterbaan kutató és Huub Schepers diótermesztő, holland viszonyok között.  Főleg a diófák életének első öt évében nagy luxus lenne holland viszonyok között a terület terméséről lemondani.  Hollandiában pázsitfüvek, gabonák, zöldségek, dísznövények jöhetnek számításba.  Nincsenek irodalmi adatok arra, hogy a diófák és más haszonnövények együttes termesztéséből milyen előnyök vagy hátrányok származnak. Azt ajánlják, figyeljük az ismert diófák alatt, illetve közelében növő növényeket, így állapíthatjuk meg, a mi vidékünkön mely növények bírják a diófa közelségét, és nem károsodnak a diófa juglonjától. De vannak előnyös kölcsönhatások is. Néhány példát mindenképp találunk, ha körülnézünk.  Például Hollandiában 1996-ban valaki létesített egy másfél hektáros bio-dióültetvényt, mogyoró és varjútövis köztessel. A varjútövis termését erdei gyümölcsként adja el. Lének, lekvárnak, bornak egyaránt jó, ha nyersen ehetetlen is. A diófa biztosítja számára az erdei körülményeket. Közöttük a mogyoró is jól terem.  A holland kutatás eredményeként leginkább a legelőre ültetett diófákat ajánlják, ha valaki köztestermesztéssel kíván foglalkozni. Az ország déli részén Buccaneer és Broadview fajtájú diótermő fajtadiókkal jelenleg is végeznek ilyen kísérletet. A fákat 10 m-nél távolabb, de legfeljebb 20 m-re ültetik egymástól. Nem a diótermés a lényeg, hanem a köztes fűtermés, aszerint értékelik a kísérlet sikerét. A diófák egyedi törzsvédelmet kapnak, a legelő állatok miatt. Összehasonlítják a juhászatot, a tehenészetet és a lótartást. Mindegyik esetben a fűtermés értékét emelik ki, akár a diófák tízéves koráig is.  Búzavetést gyakran látni a dióültetvényekben, a diófák között. Más egynyári növény is előfordul, például kukorica:    De érdekesebb a tartós társítás.  Nagyobb házikertben vagy külterületi gyümölcsösben a diófákat más gyümölcsfélékkel kombináltan is ültethetjük. Ha abból indulunk ki, hogy mintegy 15 év kell ahhoz, hogy nagy fákká fejlődjenek, természetes a következtetés, hogy a leendő dióskertet addig más gyümölcsökkel hasznosítsuk.  Délebbi országokban, például Olaszországban naranccsal való besűrítést is látni. Az olajfa ugyan még a diónál is hosszabb életű, de azt is vegyítik a dióval. Olaszok is, görögök is. Kréta szigetén hivatalosan is ajánlják ezt a módszert. Kiemelik, hogy a magas diófák között jobb a mikroklíma, nemcsak az emberek és az állatok, hanem az olajfák számára is.   A besűrítés céljára nálunk is kiválóan megfelel a meggy, a sárga- és az őszibarack.   Cseresznyét is ajánlanak, bár annak szerintem túl nagy a fája. De málna, ribizli, sőt földieper is számításba jöhet. Alma azért nem jó, mert érzékeny a juglonra.  A mogyoró viszont nálunk is jó. 15 év alatt leterem, amire a diófáknak szükségük lesz a megnövelt tenyészterületre. És vannak olasz betakarítógépek, amelyekkel a mogyoró ugyanolyan jól összeszedhető, mint a dió. Ezért is gyakori arrafelé a dió mogyoró köztessel.  Nagyon jó megoldás a kiöregedő, néhány éven belül kivágandó szőlő betelepítése dióval. Amíg a szőlő terem, a diócsemeték a sorában szépen növekedhetnek.  Ugyanez vonatkozik a kiöregedett gyümölcsösre is. Annál inkább ajánlott ez a módszer, mert sok gyümölcsös már be van rendezve öntözésre. A következő két képen öreg sárgabarackosba telepített fiatal diófák láthatók.     A diófákkal vegyes gyümölcsöskert nem mai találmány. Tisztelt irodalmár Kollégám is meg tudja erősíteni, hogy már Stendhal is írt róla a Vörös és feketében: "Nyolc vagy tíz gyönyörű diófa volt a gyümölcsöskert végében; hatalmas lombjuk 80 láb magasra nőtt."  De egyről ne feledkezzünk el, tisztelt tervezgető Kollégám! A dió dióval is sűríthető. Sőt, ha az ültetvényben kipusztulás van, pótolható is. De nemcsak fiatal ültetvényben. Idős fák is pusztulnak, kivágásra kerülnek.  A helyük ne maradjon üresen, ültessünk a helyükre csemetét! Így idővel változatos állományú dióligetünk alakulhat ki, amint az alábbi, franciaországi képen is látszik. Az állomány vegyes korú, folymatosan újul, gyakorlatilag dió-monokultúráról beszélhetünk.    Hasonló megoldással találkozunk, bár szervezettebbel, Lengyeltótiban. Amikor a ritkítás után maradt faállomány is kiöregszik, egyes sorokat egyben telepítenek újjá. A diófát itt is diófa követi, mint a francia példában.   És mostanában már a megmaradt sorokból is ki kell vágni egyes fákat. Valóban vegyes korú állomány alakul ki.   Tisztelt tervezgető Kollégám, ha komolyabb ültetvényben gondolkozunk, először is azt kell megtervezni, tervezzünk-e diót telepíteni! A válasz sokféle lehet, mert a legtöbben abból indulunk ki, hogy a dió - ültevényben is - túlél minket, és majd jó lesz az unokáknak. De. Ha mi vidéken élünk, az unokánk is ott akar-e majd letelepedni, és folytatni akarja-e diósgazda-foglalkozásunkat, avagy városon, talán külföldön találja-e meg jobb megélhetését.  Egy-két diófa telepítése nem pénzkérdés, jövedelmezőségi szempontok nem jönnek számításba.  Többszázas nagyságrendű telepítés még nem nevezhető komoly ültetvénynek, de többezres már igen, ahol nagyon nem mindegy, hogy megéri-e a telepítés és a sokéves ápolás költsége a majdani várható eredményt.   A következőkben ezért az esetleges nagyobb telepítések költség- és jövedelem-viszonyait próbálom körbejárni. Természetesen minden diósgazda, minden termőhely és ültetvény helyzete más. Mindenkinek magának kell egy ilyen nagy beruházás előtt elgondolkoznia és számolnia. Úgy gondolom, ez nem takarítható meg, és inkább tervezgetéssel, számolgatással, az ismeretek összeszedésével teljen el egy-két év, mintsem hogy meggondolatlanul vágjunk bele egy nagyobb beruházásba.  A helyes sorrend tehát először a diótermesztési ismeretek összeszedése, a megismert szakirodalom kritikus elemzése, saját viszonyainkra adaptálása. Tehát nyugodtan gondolkozzunk, tervezgessünk évekig, és csak azután szánjuk el magunkat.  A második lépés annak megvizsgáltatása, hogy a tervezett terület alkalmas-e dióskertnek. Ennek véleményezésére szak-laboratóriumot kérjünk fel. Meg kell vizsgálják a talaj típusát, a mélyebb talajrétegeket, kötöttségét, kémhatását, szervesanyagokkal (humusszal) és a legkülönbözőbb makro- és mikroelemekkel való ellátottságát. Javaslatot kell adjanak a telepítés előtt esetleg szükséges tápanyag-feltöltésre, talajfertőtlenítésre.  Ha ezután is kitartunk diótelepítési tervünk mellett, következnek a hivatalos aktusok. Ha a tervbevett területen korábban nem volt gyümölcsös, valószínűleg nem szerepel az országos gyümölcs-kataszterben. Fel kell vetetni. Az érdi kutató-fejlesztő kht-nál lehet az eljárást elindítani. A területileg illetékes jegyzőtől telepítési engedélyt kell kérni. Ha a jövőben még lesz telepítési támogatás, - amit kétlek, - arra pályázni kell. Itt is elég sok követelménynek kell megfelelni. Ha kerítést, öntözésberuházást, kiszolgáló épületet szánunk a dióskerthez, ennek mind külön hatósági eljárási igénye van. Mindez sok-sok hónapot - évet - igényel. Nem baj, mert a szükséges szaporítóanyagot is legjobb több évre előre megigényelni és leelőlegezni, hogy a szükséges időben rendelkezésre álljon. És az esetleg szükséges feltöltési műtrágya, talajjavító anyag beszerzése is elhúzódhat.  Mekkora dióültetvényt tervezzünk létesíteni?  Hát, minél nagyobbat! Akkorát, amekkora földünk van, vagy amekkorát - lehetőleg egy tagban - meg tudunk venni. Ha árutermelő ültetvényben gondolkozunk, véleményem szerint kicsiben nem szabad gondolkoznunk. A hazai átlagos ültetvénynagyság jelenleg 3 ha. Ez nem lehet gazdaságos. Az árutermelő diósnak annyi nagyértékű beruházás-igénye van (traktor, munkagépek, a növényvédelem és a betakarítás gépei, a dió mosásának, szárításának, áruvá készítésének gépei, öntözőberendezés, stb.), ami csak nagyobb területen térül meg. Magam - közel 11 hektáros gyakorlattal - gépesített családi méretként a 20-30 hektár területű dióültetvényt tartom ideálisnak. Erre már lehet gépesíteni, meg is térül. Üzemi árutermelő ültetvényként pedig ennél nagyobbat.  (Csak zárójelben jegyzem meg, biztos forrásból jutott tudomásomra, hogy egy vállalkozó Moldáviában 3500 hektáros dióültetvény megvalósításán fáradozik. Hazai viszonyok között az 5000 hektáros diós nagyüzemet tartom elfogadható felső határnak.)  Külföldön látni egészen apró dióültetvényeket is, akár néhányszáz négyzetmétereseket is. Ha valaki kiegészítő jelleggel, csekély árutétellel akar diót termelni, azt is lehet. De nem lesz árualapja, a kereskedők nem fogják komolyan venni, csekélyke áruját vagy el tudja adni, vagy nem. Az ilyen apró ültetvényeknek olyan célja lehet, hogy a más célra nem alkalmas kieső területeket hasznosítsa a gazda, és ezeken a darab-földeken például diófaanyagot termeljen. Ilyen művelésmódot lehet látni Olaszországban Nápoly környékén, ahol eleve faanyagtermesztési céllal mintegy 2 m-es magasságban oltják csak be a magoncot - a végleges helyén - nemes, diótermő fajtával. A törzs jó lesz faanyagnak, a dió csak alkalmi ráadás.  Jelenleg (2002) a magyarországi dióültetvények ültetvénynagyság szerinti megoszlása a következő:  Ültetvénynagyság .....Összterület, ha  25 ha-nál nagyobb .......800  20-25 ha ................250  15-20 ha ................300  10-15 ha ................320  .6-10 ha ................380  ..3-6 ha ................450  ..1-3 ha ................450  1 ha-nál kisebb .........200  A dióültetvény térállását, a sorok irányát és hosszát jóelőre tervezzük meg. A sorok égtáj szerinti irányának nincs jelentősége. A leghelyesebb, ha a sorok a terület hosszabb oldalával párhuzamosak, legalább az egyik telekhatárral. Fontos viszont a sorok hossza a - fejlődéskori és termőkori - gépi munkák elvégezhetősége szempontjából. Ha a terület 500-600 m-nél nem hosszabb, nem indokolt a sorokat keresztutcával megbontani. Ha hosszabb, 400 m-enként ajánlanak keresztutat. A sorirány, a kötés és a talajfelszín gyommentes állapotban tartásának követelménye összefügg. Ha öntözőcsövek nem gátolnak, a talajművelés vagy fűkaszálás keresztben is végezhető. Ha füves a terület felszíne, szóba jöhet az egyenlő oldalú háromszöges kötés is, ami a diófa kör-alapterületű koronájának leginkább megfelel, a területet a legjobban használja ki. Sűrűbb ültetés esetén ez esetben 15-20 év után minden második sort szedjük ki, majd néhány évvel később a megmaradt sorokban minden második fát. Ekkor újból helyreáll a kör-alapú koronának leginkább megfelelő térállás. A sorok hosszának és a telekhatártól való távolságának tervezésénél gondoljunk arra, hogy a traktornak a sor végén meg is kell fordulnia.  Akinek már van gyümölcstermelési tapasztalata, egy nagy hátrányát és két nagy előnyét fogja tapasztalni a diónak más gyümölcsökhöz viszonyítva. Hátránya, hogy a dióliget egy jó évtizedig nem fog érdemi bevételt hozni. Addig csak költségek vannak, amik kérdéses, hogy mikor térülnek meg, ha megtérülnek. De előnye, hogy a diósgazda életében gyakorlatilag nem kell számolni az újratelepítés költségeivel, az ültetvény termőre fordulásától a gazda élete végéig teremni fog.  A másik nagy előnye az értékesítés. Aki már termelt valamilyen gyümölcsöt, az tudja, milyen kiszolgáltatott a termelő helyzete a gyümölcs értékesítésekor. A felvásárló, a kereskedő diktálja az árat, és örülni kell, ha gyümölcsünket el tudjuk adni, mert az őszibarack, a kajszi, a szilva, a meggy, stb. másnap-harmadnap már semmit nem ér. Még az alma, ami hűtőben tavaszig-nyárig is eláll, hűtőből kivéve erősebben folytatja az érést, és rövid időn belül romlásnak indul. El kell tehát adni, ahogy veszik. Mindezekkel szemben a dió szárítás után károsodásmentesen eláll egy évig is - hűtési költség nélkül, - van időnk az árura vevőt találni.  És jelenleg a dióból nincs túltermelés, a világ legnagyobb dióimportőre, a német piac itt van a szomszédunkban.  A diónak van piaca. De miért van?  Azt hiszem, a helyes választ Poór József fogalmazta meg. Szerinte azért, mert a diótermesztés nehéz ágazat, ezért kevesen szánják rá magukat.  Szociológiai tanulmányt érdemelne, hogy Magyarországon kik foglalkoznak diótermesztéssel. Azt hiszem, igen meglepő eredmény, igen vegyes összetétel jönne ki, a hagyományos, kisparasztinak tekinthető, képzetlen rétegtől a magas végzettségű, nagyüzemi gyakorlattal rendelkező agrár- és kertész-szakembereken át a mezőgazdaságon kívüli vállalkozásokból jövedelmet szerzett, a diófát befektetésként kezelő, a diófát szerető rétegig. Ez utóbbiak közül ismerek kereskedőket, elektronikai szakembereket, külföldön dolgozókat is.  Franciaországban már volt ilyen felmérés. Ott a diót 90 %-ban főhivatású diótermelők termesztik. Egy részük kisebb mellékjövedelemmel is rendelkezik, de nagy általánosságban kijelenthetjük, hogy a francia diótermesztők a dióból élnek meg. És jobban, mint mi.  Konkurencia-elemzés: A kaliforniai diótermelők már most is tarolnak, Európában is. Termésátlagaik a magyar átlagoknak legalább a háromszorosa. Dehát gyakorlatilag a világ túlsó végén vannak, a szállítási költség - és idő - figyelembevételével a német piacon versenyképesek tudunk lenni. A török és a kínai dió bár olcsó, még szállítással is, de rossz minőségű, és csak arra kell ügyelni, hogy nehogy a kínai diószállító hajó hamburgi érkezése után közvetlenül akarjunk mi is eladni, mert akkor alacsonyak az árak. A török diót a nem kielégítő tisztasága miatt nem látják szívesen a német piacon. Törökország ugyan dió-nagyhatalom, de inkább a mediterrán térséget, az arab piacot látja el.  A francia diónak - különlegesnek mondott, de a magyarnál gyengébb minősége miatt - nimbusza van. Az biztos, hogy jó áron kel el, de több megy belőle az angolokhoz, mint a mi német és osztrák célpiacunkra. A román és a moldáv dió nagy konkurenciát jelent, de a románnak lényegesen rosszabb a minősége. Az olasz diótermelés pedig nagyon visszaesett, és az olaszoknál a belső fogyasztás is nagy, az exportpiacon nem versenyezhetnek.  Most már, az Európai Unióban, újabb pozitívummal számolhatunk. Jelenleg már az Unió belső diótermelőinek tekinthetjük magunkat. Az Unió a saját termelőit védi a külső beszállítókkal szemben, és bár a dióból nincs túltermelés Európában, a belső termelő helyzete mégis biztosabb, mint aki kívülről akar diót behozni. Már tavaly is előfordult, hogy - más okok miatt - amerikai árukra többletvámot vetett ki az Unió. Ez az intézkedés - mellékhatásként - a kaliforniai diót egy időre megdrágította az európai piacon. Ilyen intézkedés a jövőben is előfordulhat. Az olyan nagyobb beszállítók mint Moldávia, egy ideig még piaci hátrányban lesznek a magyar dióval szemben, és az amerikai dióra jelenleg is 10 %-os vám van érvényben.  Számolnunk kell a délkelet-európai diótermelők konkurrenciájával, nemcsak az ukrán és szerb, hanem a már uniósnak számító román és bolgár dióval is. Ezekre mindegyikre jellemző a gyenge minőség, továbbá az olcsó munkabérek miatti alacsony ár. A német piacon árleszorító hatásuk jelentős, rájuk hivatkozva a német kereskedők a mi minőségi diónkat se kívánják megfizetni. Pedig diónk versenyképes.  Bolgár házikerti dió:   Mire alapozhatjuk, hogy a magyar dió versenyképes a német piacon?  Három tényezőre. Először is a nemesített magyar diófajtákra. Méretük nagy, az összes szelektált és keresztezett magyar fajta átlagos mérete megüti az EU-szabvány szerinti extra minőséget. Alakjuk tetszetős, és ez a körülmény a fogyasztó választását nagyban befolyásolja. A héjas dió színe és a dióbél színe világos, megfelel a fogyasztók igényeinek.  Hazai nemes dió:   Másodszor a magyar dió minőségére. Köszönettel tartozunk a néhány, igazán nagyüzemi diós gazdaság vezetőinek, hogy - exportra dolgozva - a termesztés és a feldolgozás során a minőségre mindvégig ügyeltek, és ezáltal jól bevezették a magyar diót a német piacra. Mit is értünk minőség alatt? Amit az EU-szabvány ért. A német piacon megjelenő magyar dió minden minőségi vonatkozásban megfelel az extra minőségnek.  A harmadik versenyképességi tényező pedig a koraiság. Erről nem tehetünk, ez természeti adottság és fajtaadottság. A magyar dióból az első kamionok szeptember végén Németországban vannak, és ezzel előbb tudunk megjelenni, mint a Grenoble-i dió, ahol a diókereskedés - rendeletileg - csak szeptember 25-én kezdődhet. A kaliforniai dió pedig október 10-e után jelenik meg Németországban, ezen belül favoritjuk, a Hartley október 20-a után.  A dióültetvény megtervezése során egy kérdésről nem szóltam, szándékosan. A porzófákról.  Más gyümölcsfajoknál az ültetvény tervezését a termő és a porzó fák arányának tervezésével kell kezdeni. Na, a diónál nem. Egészen a közelmúltig pedig minden szakmai ajánlás kevés porzófa telepítését is ajánlotta. Tíz éve, amikor a diótelepítést elkezdtem, már csak 1 %-ot ajánlottak. Ma már vezető diónemesítőnk, dr. Szentiványi Péter - hosszú vizsgálatok után - azt az álláspontot hirdeti, hogy hazai fajtáinknál nemcsak hogy nem szükséges, hanem káros is, ha a nővirágok nyílásával egy időben pollent szóró diófák virágoznak az ültetvényben.  A dióvirág ismertetésekor utaltam a túlporzásra. A dió esetében ez a nagyobb veszély, nem a beporzás elmaradása. Egyrészt hazai fajtáink nő- és hímvirágainak nyílási ideje egyébként is kis mértékben egybeesik. Másrészt a kárpáti diórassz többi egyedére is jellemző, nemcsak a jelenleg köztermesztésben lévő hazai fajtadiókra, hogy bizonyos, kisebb százalékban megtermékenyülés nélkül is fejlődik a nővirágból diótermés (ez az apomiktikus terméshozás).  Tehát én a magam részéről nem ajánlok külön porzófát. Egyébként is az az általános, hogy csemetehiány vagy más ok miatt amúgy is több fajta kerül egyidőben eltelepítésre, és idővel pótlásként is kerülhet be más fajta. Már sok a pollen.  Dr. Szentiványi Péter ajánlotta a következő egyszerű módszert, amivel gyakorló diósgazdák vizsgálhatják, fellépett-e a túlporzás miatti termésveszteség diófáik között.  Néhány fa alatt számoljuk meg a lehullott terméskezdeményeket május végén. És számoljuk (becsüljük) meg a fán lévő terméskezdeményeket is. A kettőt vessük össze, és ha a hullás arányát túl magasnak tartjuk, pl. 30 %, gondoljunk a túlporzásra.
	A termőhely kiválasztása. Mottó:  „Kicsi ker´be egy diófa,  Diófának három ága”  (Erdélyi magyar népdal)  Tisztelt Kollégám, a legelső kérdés az, hogy az a termőhely, ahova diófát szándékozunk ültetni, alkalmas-e diófának. Válaszoljunk erre a kérdésre nyugodtan igennel, kapásból ne utasítsuk el a dióültetés lehetőségét, és csak utána kezdjük részletesebben vizsgálni a talajt, a fekvést, a vízellátást, a fagyveszélyt.   Igenlő álláspontunkat egyrészt Szentiványi Péter megállapítására alapozhatjuk, aki szerint ez a növény Magyarország egész területén megtalálja életfeltételeit, másrészt pedig a gyakorlati tapasztalatokra. Az ország területén ugyanis nagy közelítésben annyi diófa van, ahány házikert. Ha egy kertben nincs diófa, akkor a másik kertben kettő van, és ezen kívül a külterületek, szőlők diófái pótolják a hiányzókat, végül az üzemi ültetvények diófaállománya már szinte csak ráadás.  Vagyis gyakorlatilag ahány házikert, annyi diófa, az ország teljes területén.  Magyarország területén az üzemi diósok is szétszórtan helyezkednek el, különböző termőtájakon. 10-15 ha-os vagy nagyobb dióskertekből ugyanúgy több létesült Békés, Fejér, Heves, Borsod, Vas, Győr megyékben, mint az eddig hagyományos dió-termőtájnak tekintett Szatmárban vagy az állami gazdasági, felülről parancsolt rendszerben diótermőtájjá vált Somogyban.  Azt javaslom tehát, a diótermesztési lehetőség elutasítása helyett keressük meg, teremtsük meg a termesztés feltételeit, legyen szó kiskertről vagy árutermelő üzemről.   Bár a diófa Magyarországon általában mindenhol jól megél, a legtöbb kicsi kertben is, mint a népdal mondja, az eredményes termesztés érdekében tartsuk szem előtt a dió botanikai leírásánál a terület fekvéséről, a talajról, a vízigényről elmondottakat! És tartsuk szem előtt, hogy hazai viszonyainkhoz a hazai fajták és magoncok, vagyis a kárpáti fajtakör egyedei alkalmazkodtak a legjobban! Ezeknél nincs gond a téli fagytűréssel, a tavaszi kihajtás idejével.  Északibb vidékeken, például Dél-Angliában az is előfordul, hogy a tavaszi fagyok is rendszeresen veszélyeztetik a fiatal hajtásokat. Nálunk ez a veszély kisebb, egy kihajtáskori, a csúcsrügyek kibomlásakor vagy virágzáskor jelentkező fagy legfeljebb csak az azévi termést viheti el, a hajtásokat, a fát nem károsítja. Ezzel együtt is, akinek fontos a diótermés, tavaszi fagytól kevésbé veszélyeztetett helyre ültesse diófáit!  Azért a tavaszi fagyveszélyt tekintve legyünk óvatosak. A potenciális fagyveszélyt tekintsük termőhelyválasztó tényezőnek. A diófa ugyanis a hazai termesztett gyümölcsfélék legfagyérzékenyebbike. Még a kajszinál is érzékenyebb.  A hazai vadon növő fák közül az akác jellemzően fagyérzékeny a dió kihajtásának, virágzásának idejében. Ezért azt ajánlom tisztelt tervezgető Kollégámnak, ugyan menjen már ki a leendő dióskertjébe még a dió eltelepítése előtt egy április végi-májusi hideg éjszaka után. Akácfa mindenhol van az országban. Tekintse meg a leendő dióskert területén és környékén akkor kihajtó akácfákat. Ha fagykárt lát rajtuk, gondolkozzon el a terület fagyveszélyességén.  A fagyveszélyesség dombos vidéken igen szembetűnő a völgyekben. Az említett akácfákon is megmutatkozik, de dióültetvényt ért fagykárnál is szemmel látható, hogy a völgyből fölfelé a domboldalon meddig volt fagy. Talán a domboldalak délnyugati oldala a legjobb.  Sík vidéken nincs hova lefolyjon a fagyos levegő, fagy után a diófán, az akácfán meglátszik, hány méter magasságig fagyott. Diós gazdák - házikertekből is - tömegesen számolnak be olyan jelenségről, hogy az adott évben a diófa csak 3 vagy 4 m fölötti részén termett dió. Ez mind a fagy következménye.  Kritikusan hideg teleken, amelyekből százévente három-négy biztosan előfordul nálunk, a mélyfekvésű, fagyzugos helyeken kipusztulásig fajulhat a fagykár.  Völgyekben, ahol a viszonylag sűrűbb hideg levegő összefolyik a környező dombokról, nemcsak a fagyveszélyre kell figyelnünk, hanem arra is, hogy az ősz kezdetén, amikor már hűl a levegő, a völgyekben heteken át jóval alacsonyabb a hőmérséklet, mint a környező területeken. Ez oda vezet, hogy lassulnak a diófa életfolyamatai, késik az érés. Ugyanaz a diófajta, amely a domboldalon a fajtára jellemző időben érik, a völgyben később.  Hazánkban olyan gond sincs, - mint a diótermelésre kevésbé alkalmas északibb vidékeken, - hogy a dió ősszel ne érne be biztonságosan. Bár a dió közel két hónapos érési ideje alatt nálunk is előfordulnak jellemzően korán vagy későn érő változatok, a hazai elismert fajták érése nem mondható későinek, a dió érése általában még olyan időben megtörténik, amikor jól be is takarítható.  Ebben a kedvező helyzetben elévülhetetlen érdemei vannak a hazai diónemesítőknek, élükön Szentiványi Péter bácsival, akik 1950 táján kijelölték a diónemesítés szempontjait, és ezekhez a szempontokhoz következetesen ragaszkodtak a későbbi évtizedek nemesítő és fajtakipróbáló tevékenysége során.  Ma már szinte elképzelhetetlen, de tessék csak elképzelni, 1950-ben a kukorica betakarítása még nem volt gépesítve Magyarországon, és kizárólag az embert gyötrő kézi kukoricatörési módszert alkalmazták. A kukorica az egyik fő mezőgazdasági kultúra volt akkoriban is, aminek a betakarítása ezerszer lényegesebb volt, mint az ugyanakkor lehulló dió összeszedése. Ezért a diófajták értékelésének egyik fontos szempontja volt az érés ideje, az számított értékes fajtának, amelyik a kukoricatörés - október - előtt beérett. Az eltelt ötven év alatt a kézi kukoricatörés megszűnt, de hála a nemesítőknek, a diószüret se húzódik későre. A diószüret idején még bízni lehet a jó időben, az elismert fajtájú dió jól beérik kedvezőtlen őszi időjárás esetén is. Az angolok pedig arra panaszkodnak, hogy nedves klímájuk alatt a diót nem sikerül teljesen beérlelniük.  A kifejlett diófa helyigényes, erre ültetés előtt kell gondolnunk. Ha csak egyet ültetünk is, olyan helyet válasszunk, ahol felfelé 25 m magasságig nem zavarja a növekedését semmi, nem közelít meg villanyvezetéket, szélességben pedig ágai szabadon nőhetnek 15 m átmérőjű körben. Számítsunk arra, hogy alatta más növény nem termeszthető, idős korára a fű is kiritkul alóla, és a nagy fának oldalirányban is jelentős árnyéka van délelőtt és délután.  A diófa nagyobb koronája jobban ki van téve az erős szeleknek, mint más gyümölcsfáké. Jellemzően szeles helyre nem ajánlatos telepíteni. A frissen eltelepített diócsemeték érzékenyek egy esetleges szélviharra, hajtásuk, a leendő törzs könnyen letörhet. Még a második-harmadik évben is félnünk kell a viharkártól. Ezért a termőhely kiválasztása során előnyös, ha az új telepítésű dióskertet az uralkodó szélirány felől nagyobb fák védik. Ez lehet akár erdősáv is.  Ugyanakkor nagy fák közvetlen közelében (10-20 m-re) a diócsemeték az árnyékhatás és a gyökér-konkurencia miatt gyengébben fognak fejlődni. Nálunk. Melegebb, naposabb éghajlatú vidékeken (de ha a globális felmelegedés hozzánk is eljut, lehet, hogy nálunk is) a fiatal diófára jó hatású, ha nem süti egész nap a nap. Ezért Spanyolországban azt ajánlják, oldalirányban nem árt, ha a közelben nagyobb fák vannak.  Egészen más szempontjai vannak az egyes - házikerti, szórvány - diófák telepítésének és az üzemi méretű dióültetvény megtervezésének. A ház mellett az a legfontosabb, hogy a diófa szépen nézzen ki, jól fejlődjön, árnyékot adjon, és jó, ha diót is ad. Ezért a ház mellett megengedhetőbbek lehetünk a magoncokkal, mint olyan diótermelő gyümölcsösben, ahol a fák egyetlen haszna a diótermés. Otthon nyugodtan élvezhetjük a diófa egyéb áldásait is.  Diófa a ház mellett:   Házikerti diófa Hollandiában:   Monokultúrában, vagy más gyümölcsfákkal vegyesen, illetve milyen egynyári köztes növényekkel neveljük a dióültetvényt?  A diófa leveléből kimosódó, valamint a gyökeréből kiváló juglont, mint sok más növény növekedését gátló hatóanyagot vegyük figyelembe más gyümölcsfákkal vegyesen tervezett telepítésnél, valamint a köztes termesztésnél. A juglon ugyanis nemcsak a gyomokra, hanem a kultúrnövények nagy részére is hat. Ilyenek például az almafélék (Malus fajok), a fenyőfélékből a Pinus fajok, továbbá az erikafélék és a pimpók. A konyhakert növényei közül pedig a krumpli és a paradicsom növekedésére káros a juglon.  De például sárgarépát eredményesen termeszthetünk a dió köztesnövényeként, amint jobbra látható.  Kukoricával is sikeresen társítható a dió:       Ezek a képek franciaországi felvételek voltak. Hazai példát a rendszeres búza-köztesről ismerek, a Fegyvernek melletti surjányi 25 ha-os dióskertből, ahol az ültetvény életének első 15 évében rendszeresen búzát termesztettek a diófasorok között:   Búzatarló augusztusban:   A diófa lombja mint ernyő nagyszerűen árnyékol, de ezt az árnyékot kultúrnövényeink nagy része nem szereti, növekedésük gyenge lesz a diófa árnyékában. Nemcsak alatta, hanem a diófától északra, keletre és nyugatra is. Igaz ami igaz, a diófa individuális, nem társas lény.  De ez sem igaz minden esetben. Előfordul, hogy nem a dióültetvényben termesztenek köztesnövényeket, hanem a diófa a köztesnövény más kultúrákban, és alatta mégis gond nélkül megél a főkultúra növénye.  Felső-Provanszban például gyakori látvány, hogy a levendulamezőn itt-ott egy-egy diófa is áll. Alatta a levendulának semmi baja, szépen díszlik. Valószínű ez esetben, hogy a diófa már a levendula eltelepítése előtt is ott volt, és nem vágták ki. Persze, ez nem diótermesztés.    De a következő képen már az valószínűsíthető, hogy a levendula a dió köztese, arra a kis időre, amíg a diófák megnőnek, teremni kezdenek, és diófelszedő géppel nem kell járni a diósban. Mondjuk, tíz évre.   (Tényleg, tisztelt gyógynövénytermesztő Kollégám, itthon miért nem látni ilyent? Egy kis illóolajlepárló üzemmel kiegészítve?)  Diótelepítés előtt vegyük szemügyre, és gondoljuk át a termő diófa tulajdonságait!  A termeszteni kívánt diófajtánk (fajtáink) fajtaleírásában szerepelnek a termőkorú fák várható méretei is, rendszerint megadják a fa növekedési erélyét, koronaformáját. Fontos ezekről a jellemzőkről az ültetvény megtervezése időszakában tudomást szereznünk, mert így tervezhető a sor- és tőtávolság, aminek jelentőségét mintegy 20 év elteltével érzékeljük igazán.  Mielőtt az ültetvény sor- és tőtávolságának megtervezésébe mélyednénk, véssük eszünkbe, hogy a diófa nem olyan fa, mint a közönséges, egyéb gyümölcsfák. Ahhoz, hogy a diófa diót teremjen, nővirág kell. A dióváltozatok túlnyomó többségénél nővirág csak a hajtások végén fejlődött csúcsrügyekből képződik. Azokból is csak akkor, ha a hajtások végét fény éri, a csúcsrügy kialakulásának évében.  A csúcsrügyes diófa tehát nem ültethető sűrűn.  Figyeljünk, mit írt Baltet Károly, 19. századi diószakértő: (A diófa) "... szereti a nagy tért és szabad levegőt; ugyanazért látjuk, hogy a diófa díszlik a mezőkön, a szőlőkben, az utak mellett, síkon és lejtőkön, de erdőnek ültetve nem díszlik oly jól, mint egyenként, vagy szétszórva, vagy kisebb csoportokba és sorokba ültetve."  Mifelénk nem szokás a domboldalakat teraszírozni, mint a világ sok, régi, fejlett mezőgazdasági kultúrájú országában. Szíriában például rendszerint a teraszok közepére, a rétegvonalakat követő sorokba ültetik a diófát.  Kínában annyival jobb a teraszra ültetett diófák helyzete, hogy rengeteg öntözővizet kapnak a teraszos rizsföldek szélében. Ehhez persze a terasz szélére kell a diófát ültetni, dehát oda úgyse ültetnek mást. A diófa jó megvilágítást, bő vizet kap, teremhet bőven. De a dió gépi szüretére ilyen helyen gondolni se lehet.       Milyen kötésbe helyezzük a diófákat? Mottó:  „mily tér egyik diófától másikig,  hol ezer csoda burjánzik,”  (Babits Mihály)  Mert elképzelések, azok vannak. Kínában például ilyen ajánlást tettek közzé:   Magyarországon négyféle kötésmódban, négyzetes, téglalap-alakú és kétféle háromszöges kötésben egyaránt találhatók dióültetvények. Ha a háromszög derékszögű háromszög, hármaskötésnek nevezik, de ennek üzemi művelése nehézkes, mert nincsenek kifejezett sorirányok. Ha a háromszög egyenlő oldalú, a sorok futása három irányban is elképzelhető. Művelésre, gépek mozgására igen kedvező.   1. A diófa természetéhez, kerek koronájához talán az egyenlő oldalú háromszög kötés illik leginkább, mint amilyen Tiszakóród határában, a Túr-bukónál lévő dióliget. A fák szabadon növekedhetnek, nem árnyékolják le egymást, és a gyomirtás három irányban végezhető a területen. Szabálytalan alapterületű dióültetvényekbe ez ajánlható leginkább.  Magyarországon ez a kötésmód a legritkább, talán az előzetes kitűzés nehézsége miatt. Kaliforniában, a diótermesztés fellegvárában igen gyakori a háromszöges kötés. Egy 20 ha területű dióskert felülnézeti képe:   Mielőtt áttérnénk a derékszögű kötésekre, egy rövid útmutatással szeretném segíteni a diófák természetes elhelyezésének híveit.  Példaként induljunk ki hektáranként 167 db diófa elhelyezéséből. Ez alig sűrűbb, mintha négyzetes kötésben 8x8 m-t alkalmaznánk, ami Magyarországon a leggyakoribb.  A számítást a szabályos hatszög megtekintése segíti, mivel háromszög kötésben minden fának 6 szomszédja van. Néhány összefüggés:  1. A hatszög oldalának hossza (a) megegyezik a hatszög középpontjának a csúcsaitól való távolsággal (R). 2. A hatszög középpontjának távolsága az oldalvonalaktól (r) az előző távolság 0,866-szorosa, és fordítva, az oldalvonalak hossza (a) a középpont és az oldalvonalak távolságának (r) 1,1547-szerese. 3. A hatszög területe (S) az oldalvonal (a) négyzetének 2,5981-szerese, vagy a középpont és az oldalvonalak távolsága (r) négyzetének 3,4641-szerese. Az összefüggések alapján a háromszöges dióültetvény könnyen megtervezhető. Ha egy hektárra 165 db fát tervezünk, akkor a=R=4,80 m, r=4,15 m, S=60,6 m 2. A sorok távolsága 4,15 m.  A következő ábra szerint a páros sorok első fáit a startvonalra ültetjük, egymástól 8,30 m-re. A páros sorokban a fák távolsága 14,40 m.  A páratlan sorokban a startvonaltól 7,20 m-re ültetjük az első fát, és attól kezdve a többit 14,40 m-re, a sorok végéig.   Amilyen arányban változtatunk a terv szerinti sorok távolságán, olyan arányban változik a fák soron belüli távolsága is, az elfoglalt terület pedig négyzetes arányban. Jó tervezgetést!  2. A hármaskötés (derékszögű háromszög) megtervezése egy török útmutató szerint, és az útmutatás alapján ültetett diós kiskert:    3. A téglalapos kötéseknél általában a hosszú oldal a rövidnek kétszerese, tehát eleve benne van a négyzetessé való átalakítás lehetősége. Egy lehetséges kötésmód például az 5x10 m, mint Lengyeltótiban a közepes korú ültetvény.  Más esetben 8x10 m-es téglalapot is ajánlanak, használnak, ez esetben a későbbi ritkítással 10x16 m alakul ki.  4. A legáltalánosabb a négyzetes kötés. Például ha 8x8 m-re ültetünk, majd később, mikor a fák lombkoronája összeér és egymást károsítja - a fényhiány miatt, - ki lehet vágni minden másodikat, ekkor a kötés kb. 11,5x11,5 m-esre alakul, és a sorok átlóssá válnak. Vannak eleve 12x12 m-es ültetvények, és találhatók idősebb, 15x15 m-esek is.   Itthon is, külföldön is gyakori elgondolás, hogy kezdetben jóval sűrűbbre ültetnek, és idővel ritkítanak.   Azt ajánlja John Gordon amerikai szakember, hogy a mindenkori térállás, a diótermő fák sortávolsága akkora legyen, mint amilyen magasak a fák. Így a 45°-ban beeső napfényt a törzs alsó részéig hasznosítani tudja a diófa. Rendszeresen ritkítsunk.  A dióültetvény megfelelő sűrűségét Gordon úr szerint úgy is ellenőrizhetjük, hogy a legmagasabb napállás idején, a dél körüli 4 órában megnézzük, a talajfelszínt hány százalékban éri napfény. 40-60 % elég.  Ha sűrűre telepített ültetvényünket ritkítani akarjuk, létezik másik elgondolás is, mint minden második fa kiszedése. Eredményt ad az is, ha a sorban minden harmadikat szedjük ki, mert a megmaradt kettőnek megnő a szabad területe. A következő sorban egy fa eltolással ismételjük meg.  És egy még fokozatosabb ritkítási módszert jelent, ha amikor hozzákezdünk a ritkításhoz, nem egész fákat szedünk ki rögtön, hanem először a kivágandó fáknak csak néhány alsóbb ágát vágjuk le, majd a következő évben többet, és csak azután vágjuk ki az egész fát.  Az oldalrügyön is termő magyar fajták megjelenésével változott, sűrűbb lett a kutatóintézet hivatalos ajánlása is. Jelenleg már ajánlják a 6x9 m-t, ami idővel 9x12-vé, majd 18x12-vé alakítható. Ha minden második sorban eltoljuk a fákat, akkor ritkításkor alakulnak ki a hossz- és keresztirányú sorok.  És ugyancsak a legújabb magyar diófajták esetében a fentieknél jóval sűrűbb, pl. 5x5 m-es kötést is ajánlanak (400 fa/ha).  Sövényművelésnél extrém sűrű tőtávolság is használatos, 7-8 m sortáv x 2-4 m tőtáv. A legsűrűbb a 7x2 m, ahol a fák összefolynak, és valóságos falat alkotnak. Sor- és tőtáv	1 fa területe m 2	Fák száma 1 ha-on 8x4	32	312 7x4	28	357 8x2	16	625 7x2	14	714 Sövényművelésben 4,5-5 t/ha termésátlagok várhatók el.  Létezik a soros művelés és a sövényművelés kombinációja is, a rövid sövény. Tisztelt tervezgető Kollégám, nézze meg a következő légi felvételt. Kaliforniában készült. Jobboldalt háromszög kötésű dióültetvény látható, balra pedig termő diós, rövid sövény művelésben. Ennek lényege, hogy a sorban 3-4-5 fa sövényszerűen áll egymás mellett, majd kisebb szünet után jön a következő 3-4-5 fa. A szomszédos sorban pedig eltolással.  Ennek a térállásnak az az előnye, hogy szellősebb a dióskert, a betegségek kevésbé tudnak elhatalmasodni. Ugyanakkor kihasználható az oldalrügyes diófajták nagyobb potenciális termőképessége.   A térállás hibájáról a termő korú ültetvényben egyszerű szemrevételezéssel is meggyőződhetünk. Én például az alábbi ültetvényt jelen állapotában túl sűrűnek találom. Nézzük meg a zuzmós ágakat, ez a párásság jele.   Legyen inkább ilyen szellős, napfényes, ligetes:    A diófák térállása az egész világon kérdés. Egyforma válasz már csak azért sem adható rá, mert eltérő az egyes vidékeken az egyes fajták növekedése, és a térállás nagyban függ az alkalmazott művelési és szüreti gépesítéstől.  Hollandiában például - házikerti, kiskerti viszonyok között - a diófa tenyészterületét 7,5 m x 8-9-10 m-ben jelölik meg, természetesen az ültetni kívánt diófa fajtájának növekedésétől függően.  Magam 8x8 m-es térállásba ültettem diófáimat, a három magyar szelektált fajtát (A-117, M-10, T-83), és ezt a választást 11 év elteltével se találom rossznak. De ha lenne még szabad földterületem, egyéb kötésmódot is és más fajtákat is kipróbálnék.   És Ön, tisztelt diófaültető Kollégám, milyen térállást, milyen kötést tervez?  Ha még nem döntött, azt javaslom, tekintsen meg fiatalabb és idősebb dióskerteket, és a saját szemének higgyen, melyiket látja sűrűnek vagy ritkának.  A sűrűn ültetett diós termőkorban ritkítható. Tizenkét éves kortól már figyelhetjük, hogyan lenne legcélszerűbb a ritkítást elvégezni, ha a napfényes, ligetes dióst már nem tudjuk az alsóbb oldalágak lemetszésével se fenntartani, és az ültetvény károsan elsűrűsödik.  Magyarországon a dióültetvény végleges tőszámának ritkítással végzett beállításában Poór Józsefnek és Dankó Józsefnek vannak a legnagyobb tapasztalatai. Véleményük szerint ne siessük el a fák kivágását, hanem előbb az ágakat, koronákat ritkítsuk, ahol kell, és ha a kivágás mellett döntünk, akkor is helyesebb fokozatosan végezni, mindig csak a legsürgősebb helyeken kivágni. Az ültetvény többi, kivágásra ítélt fája pedig még teremjen néhány évig.  Ajánlásuk szerintem is reális, bár ellentétes a kaliforniai kutatók ajánlásával, a kaliforniai termesztők gyakorlatával. Ott egész fasorokat számolnak fel egyszerre, ekkor több évre, 5-6 évre is erősen visszaesik a diótermés. Kaliforniában olcsóbbnak tartják az egyidejű beavatkozást. Való igaz, a termőkorú diófák kivágása nem olcsó.  Legalább 25 cm mélyen körbe kell ásni a fát. A vastagabb oldalirányú gyökereket baltával kell elvágni. A főgyökeret így nem lehet elvágni, a fát nagy teljesítményű erőgéppel kell kihúzni. Mivel a szomszéd fák gyökere már régen túlnőtt a kijelölt fa tövén, sőt, meg is erősödött, a kihúzás a szomszédos fák gyökérrendszerét is károsítja. A keletkezett gödröt be kell temetni.  Francia mintára választhatjuk azt a megoldást is, hogy lemondunk a leendő faanyag értékesnek tartott gyökeréről. Tizenéves korban még amúgy is messze van diófánk attól, hogy faanyaga gesztesedjen, szép színt vegyen fel, értékesnek ezért se tekinthető, nemcsak a vékonysága miatt. Ebben az esetben hagyományosan, föld felett fűrészeljük el a diófát, mintha nem diófa, hanem közönséges fa volna. A tönkre pedig szisztemikus gyomirtót permetezünk, amitől sejtjei elpusztulnak, a fa nem hajt újra, idővel a tönköt a gombák elbontják.
	A talajállapot ellenőrzése a dióültetvényben Mit tegyünk, tisztelt gyakorló Kollégám, ha már mindent megtettünk?  És dióültetvényünk mégsem akar úgy teremni, ahogy szeretnénk?  Nézzünk magunkba, és keressük magunkban a hibát? Vagy nézzünk bele a dióskert talajába, és keressük abban? Mi természetesen hibátlanok vagyunk, tehát csak az anyaföld lehet a hibás.  Szóval, ássunk egy kutatóárkot. Öt méter hosszút, 80 cm széleset, 1,5 m mélyet. Hogy ezzel egy nap alatt se lennénk meg, mert a kubikosok napi normája csak 4 m 3? Manapság már minden módosabb gazdának van markolója. Ha nekünk nincs, a szomszédnak van.   A következő kérdés az, hogy hova ássuk. Egy biztos, a művelési irányra keresztben, a diófa tövétől a sorirányban 2 m-re kezdjük, és az árok nyúljon túl a sorköz felén. A mutatott francia ábra szerint.  És elemezzük ki, amit látunk. A feltalaj és az altalaj textúráját, a diógyökerek sűrűségét és elhelyezkedését, a talajélet szabad szemmel látható jeleit, a talaj víztartalmát, a művelési hibákat.   A következő képen például egy tömött altalajt láthatunk, amiben a diógyökerek nem fejlődtek. Lazíthatjuk, meszezhetjük, szervestrágyázhatjuk. És korlátozzuk a gépek mozgását, amelyek összetömörítik a talajt.   Külön figyeljük meg a földigilisztákat, aktivitásukat. Azt írja egy francia szakember, hogy ha négyzetméterenként 300-nál kevesebb a giliszta, a talajélet aktivitása nem kielégítő. Ennek oka vagy a túl laza lalaj lehet, vagy a kevés szervesanyag. Ha pedig a jobboldali kép szerint összegubancolódott gilisztákat látunk, vagy a talaj átmeneti szárazságára kell gondolnunk, vagy túlságos tömöttségére.  Persze, a hazai földet mi ismerjük jobban, abba ne szóljanak franciák. Okosabbak is vagyunk, sokkal több meglátásunk lesz, ha megszemléljük kutatóárkunkat, a felszíntől a sárga anyaföldig.  Ja, és talajmintát is küldhetünk egy laborba.  Ha az jön vissza, hogy túl tömör a talajunk, gondolkozhatunk, hogyan lazítsuk, a diófa gyökerének minél kisebb megsértésével. Ami elkerülhetetlen, és a sebfelületen keresztül gombafertőzés érheti diófáinkat.  Ötven-hatvan centiméteres mélységben végzett egykéses lazítás:   És a munka eredménye:   Elmunkálás után:   Az később fog kiderülni, hogy a diófák mennyire sínylették meg.    Tápanyagellátás   A diófa tápanyagellátásának elmélete azonos más növényekével, ezért a szerves- és műtrágyázás elméletére nem kívánok kitérni. A diótermesztés gyakorlatában nem is annyira az elmélettel, mint a tápanyagszükséglet gyakorlati megállapításával, valamint a tápanyagkijuttatás módszerével merülnek fel kérdések.  Először azt kell tisztáznunk, konkrétan a diófánál melyik tápanyag milyen életfunkcióhoz fontos.  Nitrogén: vegetatív növekedés, nővirágkezdeményt tartalmazó rügyek kialakítása, termésképzés, a gyümölcs méretének növelése Foszfor: vegetatív szaporodás, a szövetek növekedése (gyökerek, hajtások, fatest) Kálium: vízháztartás, fotoszintézis, gyümölcs kifejlődése Kalcium: szövetek kifejlődése, anyagcsere Magnézium: fotoszintézis, légzés Vas: hiánya megnöveli a kalciumtöbblet okozta klorózis veszélyét; élettani folyamatokban vesz részt, csakúgy, mint a bór és cink. Egyébként az összes mikroelemre szüksége van a diófának, de olyan minimális mennyiségben, hogy gyakorlatilag soha nem fordul elő hiányuk, mert a talajban a diófa szükségletét sokszorosan meghaladó mértékben állandóan rendelkezésre állnak. A következő általános, tápanyagellátottsági megállapítások elsősorban a dióra vonatkoznak, de áttételesen érvényesek más gyümölcsfákra is. Ezek több ország gyümölcstermesztési kutatóinak többé-kevésbé egybehangzó megállapításai. Ha valamelyik, diótermesztéssel foglalkozó kutatóintézet a leírtaktól eltérő véleményen van, azt külön jelzem.  Ha vízhiány van, a diófa nemcsak szomjazik, hanem éhezik is, mert az egyébként rendelkezésre álló tápanyagot se tudja felvenni. A diófa nem kedveli a meszes talajt, az optimális mésztartalmat <6 %-ban, az elviselhető mésztartalmat 20 %-ban adják meg. Ugyanakkor igényli is a meszet, az ideális szint 1 %. Ha viszont talajunk meszes, 8 pH fölötti, jelentős kálium-, bór- és cinkhiánnyal kell számolnunk. És a bélminőség romlásával. A kálium szerepe igen fontos a diófa esetében, négy okból is. Az enzimek aktivitásában, az anyagcserefolyamatok zavartalanságában, ezen belül a szénhidrátok növényen belüli szállításában, vagyis a sejtek ozmózisos nyomásának létrehozásában, másrészt az ellenállóképesség növelésében, nem utolsó sorban a fagytűrésben, végül a stresszhatások kivédésében. Átlagos, semleges kémhatású középkötött talajon talaj-kg-onként 230 mg K 2O az ideális káliumellátottság a diófa számára. Bár meg kell jegyeznem, a török diótermesztési kutatóintézet ezzel szemben 1,2 %-ot ad meg ideálisnak, de ez kicsit soknak tűnik. Ha a talajban túl sok a felvehető kálium, magnézium- és mészhiány mutatkozik. Ezért alapszabály, hogy ha a talaj hidrolitos aciditása (savassága) 4-nél kisebb, mésztrágyázni kell. Ha a talajban túl sok a foszfor, cinkhiány lép fel. A diófa számára az optimális foszforellátottság talaj-kg-onként 100-300 mg P 2O 5. A nitrogéntrágyázás szinte mindig fontos, de különösen az homoktalajon, vagy öntözés mellett. Nem segít viszont a nitrogénműtrágya az elsűrűsödött állományon. A török kutatóintézet 2,2-3,2 %-ban jelöli meg a talaj ideális nitrogén-ellátottságát a diófa számára. Magnéziumot is igényel a diófa, a jó magnéziumellátottságot talaj-kg-onként 180-300 mg MgO-ban lehet megjelölni. A magnéziumhiány úgy látható, hogy a levelek szélétől befelé halad a sárgulás, barna elhalás.   A hazai tápanyagellátási viszonyokról Szentiványi Péter már 1976-ban beszámolt. A diófa tápanyagigénye ismert. Ezért a legbiztosabb, ha telepítés előtt szaklaboratóriummal bevizsgáltatjuk földünket, így képet kaphatunk a telepítés előtt szükséges alapműtrágyáról, valamint a későbbiekben szükséges tápanyagpótlásról.  Az ültetés ideje előtt egy hónappal fejezzük be az alapműtrágyázást, és ültetés idején ne műtrágyázzunk, hogy elkerüljük a diócsemete gyökerének károsodását.  A lengyeltóti ültetvényben például az alapműtrágyákból 3000 kg-nyit adtak hektáranként, ezen túl évente csak nitrogént pótolnak.  A termőkori fenntartó műtrágya szükségletét szaklaboratóriumi vizsgálattal, levélanalízissel szokták megállapítani. Papp J. 1993-as adatai szerint kedvező a diófa tápanyagellátottsága, ha a levél szárazanyagában 2,4-3,2 % nitrogén, 0,18-0,24 % foszfor, 1,8-2,4 % kálium, 1,5-3,0 % kalcium és 0,3-0,8 % magnézium található.  Ugyanezek az adatok a török kutatóintézet szerint: 1,25-3,25 % nitrogén, 0,15-0,43 % foszfor, 1,25-3,25 % kálium, 0,75-1,19 % kalcium.  Spanyol szaktanács: Évente, fánként a következő hatóanyag-mennyiségeket juttassuk ki: N 1,8 kg, P 0,5 kg, K 0,45 kg.  Egy egyszerű amerikai ajánlás (nemcsak közönséges dióra, hanem más diófajokra is), hogy a termőre fordulás idejéig évente 10-10-10 %-os N-P-K vegyes műtrágyát adjunk, három részletben. A fánként szükséges műtrágya-mennyiség a törzs-vastagság minden cm-ére 20 dkg. Ez azért soknak tűnik, ha nagyobb területre szórjuk is.  Az intenzív kaliforniai termesztési körülmények között - öntözés mellett - évente 450-600 kg/ha ammóniumnitrátot javasolnak fenntartó trágyaként. Kevésbé intenzív, tehát átlagosnak mondható körülmények között pedig a termés 10 %-ának megfelelő mennyiséget. Mindkét javaslat 34 %-os ammóniumnitrátra vonatkozik, nem hatóanyagra.  Mónus Bertalan könyvéből az a tapasztalat szűrhető le, hogy a nitrogén és a kálium rendszeres, jelentős adagú pótlása igen hasznos a diófának. Arra ügyeljünk azonban, hogy az igen nagy mennyiségben kiadott tavaszi kálium a diófán klorózisos tüneteket, pusztulást is okozhat. Hogy ez mekkora adagnál következik be, arról dióültetvényben nincsenek tapasztalataim. De az biztos, hogy a klorózisos elhalás veszélye miatt nem ajánlják a káliumkloridos lombtrágyázást, hanem helyette inkább a káliumszulfátosat vagy a káliumnitrátosat.  A káliumhiány tünetét mutatja az a diófa, amelyiknek a levél szélén halvány szürke elhalt foltok jelennek meg, a levél csúcsa görbül, és a dió mérete kicsi marad. Súlyos káliumhiány a levelek szélének felkunkorodásában is jelentkezik.     A diófa ugyan jelentős mennyiségű foszfort is felvesz a talajból, de az eddigi kísérletek azt mutatják, hogy a szükséges mennyiségű foszfort műtrágyázás nélkül is fel tudja venni, a legkülönbözőbb típusú talajok esetén is. Ha mégis foszforhiánya van a diófának, az a levelek matt színében jelentkezik. Gyakran rövid idő, néhány hét elteltével a foszforhiány magától, műtrágyázás nélkül is megszűnik, ha a diófa fel tudja venni a talajból.  Minden tonna diótermés - lombbal és a faanyag-növekedéssel együtt számolva - 6 kg nitrogént, 2,4 kg foszfort, 12 kg káliumot, 22 kg meszet von ki a talajból. Ezeket a mennyiségeket fenntartó tápanyagigénynek tekinthetjük.  De még a szakértők sem értenek mindig egyet. Például egy hazai szaktanácsban az olvasható, hogy egy tonna diótermés - ha nem foglalkozunk a levéllel és a faanyaggal, - 11 kg nitrogént, 2,7 kg P 2O 5-öt és 17 kg K 2O-t von ki a talajból. Az ellentmondás főleg a nitrogén esetében szembetűnő. A hazai 2 t/ha átlagtermés elérése esetén a jelzett mennyiségek kétszeresét kell a talajba juttatnunk.  Végül is, mennyi tápanyagot von ki a diófa a talajból? Ahány kutató, annyi adat. Egy francia intézet szerint minden tonna héjas dió 0,45 kg nitrogént, 4 kg káliumot, 0,2 kg foszfort, 0,03 kg magnéziumot von ki. Ehhez hozzá kell adni a levelek által felvett, a talajból kivont tápanyagokat, ami hektáranként 9 kg nitrogént, 78 kg káliumot, 15 kg foszfort, 0,15 kg magnéziumot jelent.  Igen, de mi van a levelek lebomlásából visszajutó tápanyaggal, és mennyi tápanyag épül be a diófa faanyagába? Nem tudunk elég okosak lenni.  A tápanyagellátottságot illetően a legbiztosabb mégis az, ha szaklaboratóriumhoz fordulunk. A fenti számok arra jók, hogy a vizsgálat eredményeit értékelni tudjuk. Vizsgáltatnunk termő diós esetében inkább csak a levelet kell. Ebből a célból - követve a laboratórium útmutatását - augusztus második felében gyűjtsük be és adjuk át a leveleket.  Egy levélminta 100 db összetett levélből áll. A leveleket a - lehetőleg hosszabb - hajtások középső levelei közül válasszuk ki. A laboratórium a mintát leszárítja, töri, keveri, és azután elemzi.  Szaklaboratóriumi vélemény szerint a diólevélben 2,8 % nitrogénnek, 0,21 % foszfornak, 2,1 % káliumnak, 2,0 % mésznek és 0,3 % magnéziumnak kell lennie.  A laboratórium adatait a következő évben hasznosíthatjuk.  Hát, én is a laboratóriumhoz fordultam. De nem volt szerencsém. Heves megyei vagyok, Eger és Gyöngyös borvidékein minden a szőlőről és a borról szól.  A szaklaboratórium a szakvéleményében a szőlő tápanyagigényéhez hasonlította a diólevél és a dióskert talajának tápanyag-ellátottságát.  Hát, semmi se tökéletes, az agrokémia se. Pedig azért fordultam hozzájuk, mert ők értenek hozzá.  Ha a fenti elméleti meggondolásokon túltettük magunkat, áttérhetünk a műtrágyázás gyakorlatára.  A nevelés időszakában az évenkénti nitrogénellátást fontosnak tartják gyakorló szakemberek. A lengyeltóti diósban a diófa tenyészterületére - ami évről évre nő - évi 2 dkg 34 %-os ammóniumnitrátot javasolnak négyzetméterenként.  A gyakorlatban az első években kevés nitrogénműtrágyával kielégítően fognak fejlődni diócsemetéink, más műtrágya nem szükséges. Mintegy öt év elteltével kezdhetünk időnként káliumműtrágyát adni, foszforműtrágyára gyakorlatilag nem reagál a diófa, akár sokat adunk, akár keveset, akár semmit. A nitrogénezést viszont később is meghálálja.  Szentiványi Péter viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy az elsűrűsödött lombú diófának hiába adunk nitrogént, nem fog rá reagálni sem a hajtás nagyobb növekedésével, sem a termés mennyiségével. Ilyen esetben az eredmény javítását először alapos koronaritkítással kell kezdeni.  Káliumműtrágyázást gyepes talajon nehezebben tudunk végezni, mint művelt felszínű diósban. Gyepen nem forgathatjuk alá, csak a tavasszal esedékes gyeplevegőztető fogasolás alkalmával remélhetjük, hogy a felszínről a talajba is keverődik. Vagy műtrágyázó szerkezettel felszerelt mélylazítóval, de az is durván felvágja a talajt. Vagy az öntözővíz mos be belőle a talajba.  A kálium ugyanis gyengébben oldódik, a talajban is nehezen vándorol. (Igaz ugyan, hogy a levegőn nem illan el, és nem is mosódik ki.) De lassan-lassan azért beivódik a talajba. Talajtípustól függően évente több 10 cm-t vándorol lefelé. Kísérletek bizonyították, hogy homokos talajon a beszántott kálium három év alatt még 80 cm-re is lehúzódott, de átlagos, középkötött talajon a legfelső 40 cm-ben maradt. (A diónak mindkét eset tökéletesen jó.) Ha nem szántjuk be, de öntözzük a gyepes felszínt, nyugodtan számíthatunk arra, hogy a kálium a gyökérzónába jut.  Műtrágyázás:     Lengyeltótiban az az üzemi gyakorlat, hogy a laboratórium által előírt nitrogén-mennyiség kétharmadát március közepe és április közepe között, tehát még kihajtás előtt adják ki, a fennmaradó egyharmadot pedig május elején. Ha közben fagy van, a második adagot akkor is kiszórják, mert a jobb hajtásnövekedésben megtérül, nem vész kárba az sem.  A lengyeltóti gyakorlattal egybecseng amerikai oktatók műtrágyázási ajánlása is. Mivel a nitrogén a fehérjék felépítéséhez szükséges, két hullámban igényli jobban a diófa. Tavasszal, ami márciust-áprilist jelent, szélsőséges esetben pedig február vége is ideértendő, a lombosodáshoz, a levélzet kifejlesztéséhez szükséges a nitrogén. Ekkor kell kiadni az éves nitrogénműtrágya mennyiségének legalább a felét. A második intenzíven nitrogénigényes időszak a termés kifejlődésének ideje, vagyis leginkább június, esetleg július eleje. Tehát május végétől adható a második adag. Ha a virágzás, a terméskötés gyenge, a második adag nitrogénnel várhatunk egy-két hetet, de akkor is adjuk ki, mert ez esetben a nem termő évekre jellemző nagyobb hajtásnövekedéshez szükséges a nitrogén.  Időnként pedig a mikroelemek utánpótlására is gondolnunk kell.    Mikroelemek Tisztelt diótermesztő Kollégám, most szakítsuk meg a termesztéstechnológia száraz leírását, és vessünk egy pillantást a mikroelemek világába!  Tekintsük meg együtt az alábbi képet. Kisebb és nagyobb diók láthatók rajta, egy - úgymond - kísérlet eredményei.   A nagyobbak több mint 6 cm-esek. A két fa ugyanabban a kertben nőtt, Barry Carter kertjében. Az a diófa, amin a nagyok teremtek, C-11 nevű ásványi anyag kiegészítő trágyázást kapott, a másik pedig nem.  Így a kísérlet hihetetlenül meggyőzőnek tűnik. Nosza, szerezzünk be C-11-et, akármi is az!  Ahhoz, hogy a C-11-ben hinni tudjunk, messzebbről kell a kérdést megközelítenünk.  Az 1970-es évek vége felé egy arizonai farmer, név szerint David Hudson különös, ismeretlen köveket talált a földjén. Mivel feltételezte, hogy a kövek aranyat tartalmazhatnak, nem sajnálta a fáradságot és a költséget a kövek mibenlétének kikutatására. Költségei ma már néhány millió dollárra rúgnak, de kutatásainak még nem ért a végére.  Nem is érhetett, mert váratlan irányokat vettek a kutatások, és az eddigi eredmények nemcsak a fizikai alapkutatások felé, hanem a középkori alkímia irányába, a Bölcsek Köve felé is mutatnak.  Az hamar világossá vált, hogy a kövekben többek között réz, ruténium, ródium, palládium, ezüst, ozmium, iridium, platina, arany és merkurium is található. Ezek kémiailag mind az átmeneti fémek közé tartoznak. Az átmeneti fémek, mint tudjuk, sok érdekes, speciális fizikai és kémiai tulajdonsággal bírnak, amelyek itt nem részletezhetők, de amelyek miatt a szupravezetés, a szuper-folyékonyság, a paramágnesesség kutatásában szerepük van. Sőt, felmerült az atomok módosult állapotának kérdése is.  Az alkímia, a bölcsek kövének keresése pedig ott kapcsolódik David Hudson köveihez, hogy az alkímiai értekezésekben sok hasonló anyag - kő - leírása szerepel.  David Hudson nyomon van a bölcsek köve felé. Eddigi eredményeit és az átmeneti fémek kikutatott lehetőségeit több szabadalma is rögzíti.  Innen csak egy lépés annak továbbgondolása, hogy az élő szervezetekre is komoly befolyásuk lehet azoknak az anyagoknak, amik a talált kövekben vannak. Tehát kísérletezni kell ezekkel az anyagokkal. Ezt tette Barry Carter is, ő diófákkal kísérletezett.  Kísérleteinkhez szerencsére nem kell David Hudson-tól követ vennünk, mert a tengervíz, például a Csendes-óceán vize is tartalmazza ezeket az elemeket. A C-11, amivel Barry Carter is kísérletezett, az óceánvíz lepárlásából visszamaradt sókból áll.  De.  Most jön a különvéleményem.  A kísérlet alanyai, a diófák ugyanazon faiskola neveltjei, egyszerre lettek vásárolva és ültetve. Viszont nem azonos fajtájúak, mert magonc-diók. Azt már a diófa általános leírásából tudjuk, hogy ugyanannak a fának a diói is genetikailag igen eltérő tulajdonságokat hordoznak, és az apró, valamint az óriás diók annak a bizonyítékai, hogy egy fa utódai között is milyen nagy különbség lehet. Ha az elvetett diók nem egy fán nőttek, akkor még érthetőbb a méretbeli különbség.  Mert azt is tudjuk a dió botanikai leírásából, hogy a termés mérete diófánként - fajtánként - más, az adott fára, fajtára jellemző tulajdonság. Csak igen kis mértékben változhat a tápanyagellátástól, vízellátástól vagy akármi más környezeti hatástól. Ha nincs meg a szükséges környezeti feltétel, a fa nem neveli ki a diókat, de a dió mérete állandó.  És azt is tudjuk már, hogy a diófa a talaj magas sótartalmát rosszul tűri. Szerencséje volt Barry Carternek, hogy az általa adagolt tengeri só mennyisége nem érte el azt a mértéket, hogy a szépen termő diófája károsodott volna tőle.  Azért ne tegyünk le arról, hogy diófáinkat mikroelem-trágyázásban is részesítjük, de valamivel komolyabban.  Ami pedig a kísérlet módszerét illeti, Barry Carter kísérletében 5 db diófa szerepel. Ez nem éri el azt a kísérleti minta-szintet, hogy bármit is meggyőződéssel állíthassunk.  Pedig újabb képek is napvilágot látnak, azok már meg kell győzzenek!     Rendben van, már meggyőződtem.  De nem a csodaszerek hatásáról, hanem arról, hogy nagyon tudnak manipulálni minket. Mert aki ért hozzá, - mint tisztelt szakértő Kollégám, - látja, hogy az együtt fényképezett diók egészen más típusúak, nincs közük egymáshoz, nem a jóltápláltság miatt nőttek meg.  Szóval, egyre csak hitetlenkedem, pedig az alábbi kép is rendelkezésemre áll. A jobboldali diófa ezzel a csodaszerrel volt kezelve, a baloldali pedig nem. Ugye, mennyivel nagyobb?   Igen. Még a háttérben látható hegy is mennyit nőtt, amióta mikroelemekkel locsolták. Na, ugye? Itt a hatás a szemünk előtt.  Mifelénk nem a Csendes-óceán vizéből, hanem a Holt-tengerből kinyert sóval próbálnak meg csodát tenni, szerencsére nem a diófán próbálkoznak, hanem embereken.  A tengersó ugyanis elsősorban nátrium-klorid. A diófa pedig legfeljebb 0,1 % nátriumot visel el a talajban, vagyis talaj kg-onként 1 g-ot.  És ha már a konyhasónál tartunk, klórból pedig legfeljebb 0,3 %-ot.  Említsünk meg röviden még néhány mikroelemet.  Bórból 20 mg/talaj kg - a továbbiakban: ppm - alatt bórhiányról beszélhetünk, 36-200 ppm a megfelelő, és 300 ppm fölött már károsnak tarthatjuk a diófa számára. Olasz szakemberek a bórt kifejezetten szükségesnek tartják a diófa számára. Virágzás előtt is és virágzás után is ajánlanak egy bórtartalmú permettrágyázást. Réz is legyen a talajban, de 4 ppm már sok. Réz hiányában a hajtások vége elhal, a levelek pöndörödnek, lehullanak. A hajtásokon, vesszőkön barna sebek, elhalások jelentkeznek.   Mangánból 20 ppm-ben jelölhetjük meg a diófa szükségletének felső határát. A mangánhiány a leveleken a levélerek között kívülről befelé haladó sárgulásban jelentkezik.   Cinkből pedig 20 ppm legyen legalább, mert ha nincs, a levelek kisebbek maradnak, és a levél széle hullámos kinézetű lesz. A zöld dió bele pedig nem, vagy késve keményedik, az érés elhúzódik. A cinkhiány könnyen pótolható lombtrágyázás formájában. 1-2 kg cinkszulfátot kell 100 l vízben feloldani, és virágzás után kipermetezni. Egy hónap elteltével ismételjük meg.   A vashiányos diófalevél szembeötlő, jellegzetes klorózisos tünetet mutat.     Ha pedig nem a talaj, hanem a levél tápanyagellátottságát nézzük, a levélben - a levél szárazanyagára vetítve - 80-290 ppm vas, 20-77,5 ppm cink, 15-100 ppm mangán jelenléte szükséges.  Nem tartom feladatomnak a diótermesztésben használatos műtrágyák leírását. Azok gyakorlatilag azonosak más növényi kultúrákéval. A makroelemként kijuttatott szilárd műtrágyák és a permetezhető levéltrágyák egyaránt, amelyek igazi célja a mikroelem-táplálás. De a permettrágyákat kombinálják is, makroelemeket is tartalmaznak, amelyek közül a nitrogén levélen át történő felvételét elképzelhetőnek tartom a levélnyílásokon át, de például a foszfortartalmú permettrágya hatékonyságáról nem vagyok meggyőződve.  Pedig állítólag kifejezetten a diófára ajánlanak ilyeneket, egy fényképet én is mutatok, olyan szerről, amiben a nitrogén és a foszfor mellett kalcium és bór is van.   A tápanyagok, vegyszerek száraz leírását, a szárazanyagokat egy kis vízzel oldjuk. Az öntözés következik.
	Intenzív dióültetvények metszése Mottó:  „Soleil aux rameaux donne des cerneaux.”  (A vesszőket érő napsütés adja a dióbelet.)  (Francia diótermesztők közmondása.)  A sövénydió metszése viszont gépesíthető. Dehát ahhoz nemcsak a csúcsrügyön kívül is termőrügyet hozó diófajták kellenek, - a hazai újabban elismert és még el nem ismert keresztezett fajták még nem bizonyítottak, - hanem sövénydió-metsző gépek is, amelyekkel falsíkmetszést lehet végezni. Most - 2010 elején - már elmondhatjuk, hogy sövénymetsző gép már Magyarországon is kapható, traktorra függesztett kivitelben. Igaz, még nem dióra, hanem meggyre kínálják, de ezt a gépet már kipróbálhatjuk. Ilyen fűrésztárcsákból áll:   Kaliforniai sövénydiós, metszés előtt:   Sövénymetsző gépek és munkájuk:          Mintaszerűen metszett termőkorú sövénydiós Olaszországban:   A metszés folyamata Rovigóban (Olaszország):     Ha sövénydiót akarunk metszeni, ügyeljünk rá, hogy ne csak a sövény oldalfalát messük végig, hanem a tetejét is simára, amint az például a teljesen gépesített citrusültetvényekben is szokásos. A sövény oldalfalát kissé ferdén, hogy a végeredmény - Bujdosó Géza szavait idézve - trapéz alakú koronaforma legyen.  A sövénydiónak egyébként alacsony törzs kell, hazai szakvélemény szerint. Külföldön az erős növekedésű diókat preferálják sövénynek, amit falsíkmetszéssel és tetejezéssel tartanak a tenyészterületében.  Például egy 7 m sortávolságú, 3,5, illetve 5 m tőtávolságú termő sövénydiósban 60°-os dőlésű falat metszenek, a talajtól 1,5 m magasságban kezdik a metszést, és ilyen magasságban a sor közepétől 1,8 m-re metszenek.  Balra egy másik, francia példa a sövénydió trapézalakjára.  Tisztelt diótermesztő Kollégámban bizonyára felmerül a kérdés, hogyan is terem az a diófa, legyen akár sövényben is, amelyiknek az összes csúcsrügyét lemetszették, így nem lesz virágrügy.  Szentiványi professzor magyarázatából úgy tudom, hogy a diósövényt nem metszik meg minden évben mindkét oldalon, hanem évenként váltakozva a sövény két oldalát, és egy évet ki is hagynak. A szőlőművelésből ismert módon a lemetszett oldalon hajtások nőnek, amelyek - oldalrügyeken is - virágrügyekkel rakódnak be, és a következő évben teremnek. A sövény másik oldala másik évben terem.  Egy hatéves kaliforniai vizsgálat így írja ezt le: Egyik évben a sövény keleti oldalát metszik végig, a másik évben a nyugatit, a harmadik évben nem metszenek géppel, csak kézi igazítást végeznek, a rossz irányú vesszőkön, ágakon. Ezt nevezik rövid ciklusnak. A hosszú ciklus pedig négyéves, az első évben a keleti oldalt, a harmadikban a nyugatit, és közben a páros években nem metszenek.  Mindkét módszert jónak ítélik, hat év alatt összesen 30-37 tonnás össztermést értek el hektáranként, ami évente 5-6 tonnának felel meg, igazolva az előzetes várakozásokat. Persze, kaliforniai viszonyok között.  Ha tisztelt Kollégám sövénydiót akar látni, nem kell Kaliforniába utaznia. Érd-Elviramajorban a kutatóintézetben van egy kísérleti diósövény, amit előzetes bejelentkezésre meg is mutatnak.  Tizenkét éves sövénydiós Olaszországban, Fossanóban:   Diósövény Kaliforniában, Dixonban:   Nyesedék a sövénydió metszése után:   A diósövény és a hagyományos diókorona közötti átmeneti formának tekinthető az úgynevezett orsókorona, ami más gyümölcsfajok, például az alma termesztéséből ismert. A dió orsókoronájával Franciaországban végeztek kísérletet, a Lara és a Fernor fajtával, amelyek növekedési erélye közepes, ágaik felfelé is törnek, de el is terülnek. (A Fernor inkább erőteljesen feltörekvő.)  Az orsóforma kialakításának az az elve, hogy vízszintes helyzetű ágakban a növekedési hormon - mivel a hormon felfelé törekszik - eloszlása egyenletes, a gyümölcsfa nem erősen növekvő hajtásokat fog hozni, hanem a vízszintes ágon sok termőhajtást.  Ez az elv nagyon szép, de tudjuk, hogy a dió nővirága a csúcsrügyben helyezkedik el, akármilyen irányba nézzen is a csúcsrügy, felfelé, vízszintesen vagy lefelé.  Mivel az orsóforma elvét a dióra alkalmazva még nem láttuk, csak azt tudjuk mondani, kíváncsian várjuk a kísérletek eredményeit. Az első 3-4 év után a kísérlet értékelése nem mutat lényeges különbséget a hagyományos és az orsóformájú metszésben részesített diófák között.  Az orsóformára szánt diófákat sűrűbben ültetik, mint a hagyományosakat, de ritkábban, mint a sövénydiót.  Ha orsóformára törekszünk, a törzsön fejlődő ágakat vízszintesre kell húzni - mondják. Július végétől augusztus közepéig. És azt is mondják, nem kell lekötni, elég, ha kézzel húzzuk vízszintesre. Hát, kíváncsi lennék rá.  De lehet, hogy az orsóformára metszéssel nem is kell majd foglalkozni. Ha lesz eleve hosszú vízszintes ágakat növesztő diófajtánk, mint a franciáknál a közeljövőben elterjedő Feradam.  Ha az ág nem áll meg vízszintesen, le kell metszeni. A vízszintes ágakon fognak később megjelenni a termőnyársak, amelyek közül a hosszan kihajtókat később ki kell vágni. (Ezt extinkciónak mondják, akik tudják, hogy mit jelent.)  Tisztelt, diófametszéssel foglalkozó Kollégám, még nem merítettük ki a diófametszés témáját.  Az újabban terjedő oldalrügyes diófajták újabb metszési lehetőséget is felvetnek, amely lehetőségről még idehaza tudomásom szerint nem esett szó, magam is csak egy törökországi metszési kísérletben láttam ilyent.  Az elgondolás a sövénydió metszésével azonos, vagyis kétévente vissza kell metszeni a diófa éves oldalirányú és magassági növekedését. Nincs termésveszteség, mert az oldalrügyes diófák nagyrészt oldalrügyből is hoznak nővirágot, és nincs későbbi ritkítási probléma, mert a fák nem nőnek olyan nagyra, hogy a fa koronájának felülete és a belső, fénytől elzártabb része olyan arányban változna a felület kárára és a belső tér javára, - ha szabad így fogalmazni, hiszen számunkra a lombkorona külső felülete adja a javakat, és a belső tér a haszontalan, - szóval olyan mértékű a változás, hogy az már terméscsökkenéssel jár. Szóval, a fák egyedi metszésével ez a baj elkerülhető. Mondjuk, évente minden második fát metsszük így.  A török elgondolás az, hogy a hagyományos térállásba ültetett oldalrügyes diófákat bizonyos nagyság elérése után évente körbemetszik és tetejezik.  Megítélésem szerint korai a kísérletről elmarasztaló véleményt mondani, lehet, hogy sikeres lesz. De jelenleg még csak annyi látszik, hogy az oldalt és felül megmetszett termőkorú diófák erőteljes hajtásnövekedéssel igyekeznek pótolni a metszéssel elvesztett lombfelületüket.  Hát, majd meglátjuk.     A metszés idejéről A diófa - metszésre - az év legnagyobb részében nedvedzik. A nedvedzés augusztusban a legkisebb, és augusztustól kezdve betelelésig, továbbá télen a fagyos időben valóban lényegesen kisebb a folyás, mint az év többi részében. De ha az őszi időszakban jelentős csapadék van, a diófa ebben az időben is sok vizet vesz fel, gyökerei erősen pumpálják a vizet felfelé. Bizony, sok olyan vízcsapot láttam, amelyik kevésbé csöpög, mint a diófa ilyenkor.  Tapasztalatom szerint ha a diófa megfelelő erőnléti állapotban van, - amit szemrevételezéssel úgy tudok megállapítani, hogy azt mondom rá: "ej, de szép kis diófa", - a télvégi, kihajtás előtti tavaszi metszéskor fellépő erős nedvedzésnek nincs olyan hatása, hogy a fa elvérezne.   Tehát ha tavaszra marad a metszés, nem olyan nagy baj. De jobb, ha már előző ősszel, lombhullás után, betelelés előtt végezni tudunk a metszéssel. Vagyis leginkább novemberben, de csapadékos ősz esetén tapasztalhatjuk, hogy a diófa lombhullás után, betelelés előtt is sok vizet vesz fel a talajból, és novemberben is nedvedzik.  Fagyott diófanedv télen:   Az őszi metszésnek nemcsak a kisebb nedvedzési hajlam, hanem az is előnye lehet a tavaszi metszéssel szemben, hogy a gallyak összeszedését is befejezhetjük a tél beállta előtt, és nem járunk úgy, hogy a tavaszi gyomnövekedés benövi a gallyakat, ami mindenképpen nehezíti a későbbi munkákat.  Diófagallyak metszés után:   A nyugalmi időn kívüli időben kiegészítő metszéseket végezhetünk, amíg nincs a fákon termés, amit sajnálnánk levágni, pl. a nyár második felében is metszhetünk. Ekkor viszont sokkal több munkát okoz a lomb összeszedése és elégetése.  Sokan az augusztusi metszést ajánlják leginkább, a kisebb nedvedzésen túl arra is hivatkozva, hogy a tél beállta előtt még a fa beforrja a metszési felületet. Kisebb sebeket esetleg, nagyobbakat kevésbé.  Ahány szakértő, annyi vélemény a metszés helyes idejéről.  Egy német szakértő a nyárvégi (szeptemberi) metszést ajánlja, a csekély vérzéshajlam miatt. Egy másik (K. J. Maurer) pedig a tavaszit, az alábbi meggondolás alapján.  "A tavaszi metszés után gyorsabban gyógyulnak a sebek, mint a nyári metszés után. Ez könnyen megmagyarázható, mivel a viharos növekedés idején a fa több sebgyógyító szövetet képez, mint nyáron, amikor már nyugalomba jut és az asszimiláció is alábbhagy. Különösen gyors az olyan sebek gyógyulása a tavaszi metszés után, amelyeknek szélén új hajtás ered. A nyári metszésnél ilyen új hajtás nem várható, de nem is kívánatos. Az én ismereteim szerint olyan eset nem ismeretes, amikor a nyári metszés után őszre vagy télre sebszövet zárta volna le a sebet."  Angliában úgy fogalmaznak, késő nyári-kora őszi metszést végezzünk, vagy téli, mélynyugalmi idejű metszést, mert egyéb időben a nedv-veszteség miatt nagyon legyengülnek a fák.  Svájcban a felesleges hajtások alkalomszerű eltávolítását ajánlják, szintén a nyár végére időzítve, a tavaszi erős „vérzés” miatt.  Olaszországban egy gyakorló diótermelő (Zanzi és fiai) csak zöldmetszést ajánl, a nevelés időszakában, nyaranta kettőt (l. később, az olasz diótermesztés leírásánál).  Spanyolországban az őszi metszést alkalmazzák, a diószüret végét követően, lombhullásig.  Végül pedig magam a lombhullás utáni, novemberi metszést alkalmazom, ami kedvezőtlen időjárás vagy egyéb elfoglaltság esetén későbbre is húzódhat, egészen a télvégi nedvkeringés megindulásáig.  A metszés helyes idejének megállapítására egy német kutatóintézet többéves vizsgálatot is végzett. Igaz, nem diótermő, hanem erdészeti célú diófákon, de a kutatás eredménye egybecseng gyakorlati tapasztalatainkkal. Annál is inkább, mert a vizsgált hatások tekintetében a kétféle hasznosítási irányú diófák között nincs különbség.  Június, augusztus, november és február volt a négy vizsgálati időpont, és nem találtak érdemi különbséget a nedvveszteség, a törzs vastagodása, a faanyag elszíneződése tekintetében, bármikor is metszettek.  Egyedül a számunkra legfontosabb kérdésben, a farontó gombák okozta fertőzésben mutatkozott lényeges eltérés: A rendszeresen novemberben metszett állományban nem találtak gombakártételt, a februári, júniusi, augusztusi metszésben részesített állományokban viszont nagyon is.  Szóval, tisztelt, metszésre készülő Kollégám, maradjunk a novemberi metszésnél, akkor is, ha ugyanezen idő alatt kell az októberben leszüretelt diót válogatnunk, törnünk, csomagolnunk, és a karácsonyi diószezon előtt a vevőkhöz eljuttatnunk.    Tősarjazás és kiegészítő munkák Az előjövő tősarjak eltávolítására helyes, ha a fiatal ültetvényünket a tenyészidőszak folyamán kétszer-háromszor végigjárjuk. És a már termő ültetvényünket is.  Augusztus közepi tősarjak:   Fiatal korban a tősarjakat természetesnek tekinthetjük. Erős tősarjakat hozó 5-10 éves vagy idősebb fákat azonban meg kell figyelni, mert a sok tősarj a törzs gombakárosságát, a fa közeli pusztulását jelentheti. Természetesen, sajnálnánk, ha elpusztulna. Ezért figyeljük a fát, mert amíg teljesen egészségesnek látjuk, bízhatunk abban, hogy megmarad. Persze, bízhatunk akkor is, ha rövid hajtásokat hoz, lombszíne világosabb, vagy egyéb jelét adja a betegségnek. De ilyen esetben már helyesen tesszük, ha a kitörő tősarjak közül a legjobb helyzetűt, a legnagyobb növekedésűt megtartjuk, és csak a többit vágjuk ki. Jó esetben kéttörzsű diófánk lesz. A rosszabb eset pedig a törzs pusztulása és egy gyorsan növekvő sarj-diófa lesz az eredmény. Termésére nem kell annyi időt várni, mint egy új telepítésű csemeténél, és reménykedhetünk, hogy az oltás helye fölött tört elő a sarj, tehát a sarjfa is nemes lesz.   Két példa az elmondottakra. Az első képen a gombakáros törzset egy erősebb szél derékba törte. De már él mellette a meghagyott tősarjból fejlődött új törzs.  A második képen még él a károsodott, meggyengült törzs. De látnivaló, mennyire beteg. (Az olajfestékes lefestésnek sebzáró szerepe van.) Mellette pedig fejlődik, és egészséges az új.     Ez a fa már tősarjból nőtt. Gyökérzete - az igen jó talajnak köszönhetően is - olyan erős, hogy az elhalt tönk szélén évről évre sűrűn, erősen nevel tősarjakat. Két módszert követhetünk. Vagy rendszeresen kivágjuk, vagy egy ideig megtartjuk, és csak az éves metszéskor távolítjuk el a megerősödött sarjakat. A fa igyekszik benőni a törzs csonkját.   A metszés kiegészítő munkája a sebkezelés. Fontos, hogy a nyílt seb gombákkal ne fertőződjön. Itt főleg a farontó taplókra kell gondolni. Szerencsére a farontó taplóknak, benne a pisztricgombának is van egy olyan jó tulajdonságuk, hogy életműködésükhöz levegőt, oxigént igényelnek. Ha a seb belátható időn belül, mondjuk egy vegetációs időn belül begyógyul, nem szükséges a sebet lezárnunk, mert ha a fa benőtte, a betelepedett gombafonalak elpusztulnak. Ez azért fontos körülmény, mert tavasztól nyár közepéig a diófa nedvei olyan erősek, hogy úgyis lelökik a sebkezelő anyagot. Tehát elég, ha a nagyobb sebekre figyelünk. És ebből a szempontból az a helyes, ha nyár végén vagy ősszel vágjuk le a nagyobb ágakat.      A metszés másik kiegészítő munkája a gallyak kihordása, eltávolítása. Mulcsot készíthetünk például a diófagallyakból, ami a helyszínen maradva gombák és baktériumok lebontó munkája után végső soron tápanyagot jelent. A nyesedék aprítás után tüzelőnek is jó, és ez nem semmi a mai, gázárverte időkben.   A diófagallyat a legtöbben a helyszínen elégetik. Égetéskor arra ügyeljünk, hogy a tűz a diófáktól távol égjen, mert a diófa törzse a sugárzó hőre is károsodik, a kéreg elhalhat. Nem beszélve arról, ha láng is éri.      Az égetésből maradó hamu káliumban gazdag, helyes, ha a dióskert területén marad. A csapadék vagy az öntözővíz a tápanyagot a talaj fölső rétegébe mossa belőle.  A kihordás helyett a helyszínen feltrancsírozhatjuk a nyesedéket. Például a traktor elejére szerelt sodró a traktor középvonalába sodorja, és a traktor mögé kapcsolt mulcsozó felaprítja.   Aki biztosra akar menni, a traktor elé és mögé is köt egy-egy mulcsozó gépet.   Van, aki a diógallyat csak egyszerűen sorsára hagyja. Az idő úgyis mindent megold.
	Öntözés Örményország öntözött gyümölcsöskertjeiről ezt írja Romuald Karas: "Szembetűnő a gyümölcsösök intenzív zöldje. A fák buják, hatalmasak. A diófák vagy harminc méter magasra nőnek."  Itthon, Magyarországon pedig - öntözés híján - az esőre vár a diófa.   A diófa természeténél fogva a folyópartok kísérőnövénye. Vízigényes. Valószínűleg igaz az a szakvélemény, ami szerint a dió termeszthetőségének fő feltétele hazánkban a víz. Vízigényét évi 800-1000 mm-ben szokták megjelölni. A vízigényt olasz, francia, spanyol kutatók máshogy fogalmazzák meg, a tenyészidőszakra vetítve napi 2-3 mm-ben jelölik meg, ami az egész tenyészidőszakra vetítve 300-400 mm-t jelent. Magyarországon a feltüntetett csapadékmennyiségek egyike sincs meg, ezért nálunk a diófa öntözése igencsak ajánlott.  Ajánlott nemcsak a fiatal fák növekedésének időszakában, hanem termőkorban is. Hazai viszonyok között 2 t/ha-ban szokták megjelölni a diótermesztés jövedelmezőségének határát. 2 tonnát meghaladó termés viszont csak öntözés mellett képzelhető el.  Magyarországon dióöntözési kísérletet senki se folytatott.  Francia tapasztalat szerint a diófa leginkább júniusban és júliusban szomjazza a vizet. Ilyenkor még a diótermés mérete is kisebb marad, ha nincs a fának elég vize. Ez a méretcsökkenés a teljes azévi diótermést egy méretosztállyal - 2 mm-rel - lejjebb sorolhatja. És ez a vízhiány kihat a következő évi virágképzésre, termésre is.  Így ábrázolható a vízhiány hatása:   A május-július közötti vízhiány a vegetatív növekedést gátolja. A júniusi, július közepéig a diók méretét csökkenti, mert a csonthéj nem tud kifejlődni. Későbbi bő csapadék eredménye az lehet, hogy a dagadó dióbél szétfeszíti a héjat. A júliusi - a háttérben, de nagyon fontosan - a jövő évi nővirág-képződést csökkenti. A nyár második felének vízhiánya a diótermés minőségét károsítja (héj, bél, stb.), és terméshullást is okozhat. Francia kutatói tapasztalat szerint tehát ez az öntözés hiányának hatása. De a creyssei kutatók az öntözés hatását is megvizsgálták, és a következő pozitív hatásokat tapasztalták:  A fiatalabb fáknál, amely korban a diófa leginkább megszenvedi a vízhiányt, az öntözés a fokozott növekedésben mutatkozik meg. Fiatal és idős diófánál egyaránt az öntözés növeli a műtrágyák hatékonyságát, megkönnyíti feolodódásukat, felszívódásukat. Javítja a termőképességet. Csökkenti az alternálási hajlandóságot, az arra hajlamos diófák nem merülnek annyira ki egy-egy bőven termő évben, a következő évre is jut energiájuk. A nagy termést adó sövényművelésű diók elképzelhetetlenek öntözés nélkül. Az öntözés növeli a diók méretét, javítja a dióbél minőségét. Chilei tapasztalat szerint is a diók méretére leginkább a virágzást követő 6 hét vízellátása hat. Ha ez időben megvan a szükséges vízmennyiség, a diótermés méretével nem lesz gond. Ha nincs meg, a dió apróbb lesz.  Mikor igényli még a diófa a vizet? A fenti, jellemzően vízigényes időszakokon kívül is mindig, ha száraz a talaj. Korábban, valamelyik fejezetben én is írtam, - már nem tudom visszakeresni, hol, - hogy a vegetációs időn kívül is öntözni kell, például száraz tél végén, téli aszály után. Ilyen, korai, kihajtás előtti öntözés is előfordul. Biztosan nem az én írásomra, mert aki a képeket készítette, nem tud magyarul. De ő nemcsak gondolta, meg is csinálta.       Fejlettebb agrotechnikájú vidékeken - Franciaország biztosan ilyen - a talajba süllyesztett szondákkal az év során folyamatosan figyelemmel kísérik a talaj víztartalmát, és ahhoz igazítják az öntözést.   Kaliforniában is végeznek öntözési kísérleteket, figyelemmel kísérik a talaj vízgazdálkodását. Egy ilyen megfigyelést mutat a következő kép. A dióültetvényben sűrűn, négyzetes kötésben elhelyezett csepegtetőtestek vannak telepítve, gyűrűvel körbevéve, hogy kiszűrjék a felszíni vízmozgásokat. A betonelemekre fektetett pallók nem részei a kísérletnek, csak arra szolgálnak, hogy a talaj taposása nélkül a csepegtetőelemek környéke gyakran megközelíthető legyen, a talaj víztartalma értékelhető legyen.   Hát, igen, mint mondtam, Magyarországon dióöntözési kísérletet még senki se végzett. Egy amerikai diótermesztő kolléga azt mondja, a felnőttkorú diófa hetente 50 mm vizet von ki a talajból. Nem a forró Kaliforniában, hanem a rideg éghajlatáról ismert Chicago közelében. Ennyit biztosan igényelne nálunk is, de ez az igény Magyarországon kielégíthetetlen.  Öntözhetünk természetes vízfolyásból, víztárolóból, tóból, kútból, bármiből, amink van. A baj az, hogy semmink sincs. Vagy amiből engednek. Például ha a kút vízhozama kisebb, mint az öntözőszivattyú teljesítménye, még víztároló medencét is építeni kell. Csak nagyüzem gondolhat rá.   Hogyan öntözzük a dióültetvényt? Nincs rá ajánlás, az egyéni ötleteknek tág tere van. Egy biztos, a szántóföldi és kertészeti kultúrákban jól bevált öntözési módszereket nem lehet egy az egyben átültetni.  FELÜLETI ÖNTÖZÉS  A diófa számára nagyon hasznos, a természetes áradásokat, elöntéseket idéző módszer. De megvalósíthatatlan, mert annyi vizünk nincs, és vízjogi engedélyt se kapnánk rá. A víz a Magyar Államé, nem a diósgazdáé.  Szívfájdítónak először ezt az argentin ültetvényt nézzük meg. Szerencsések az argentin kollégák, ők azt is megtehetik, hogy a közelben folyó kis patak vizét a dióskertjükön vezetik keresztül, a fák körül kis sáncokat húznak, és árasztással öntöznek. Nem bünteti őket a vízügyi igazgatóság.   Hát, igen, ez is Amerika. Több diót tudnak termelni, mint mi, ezért alacsonyabb az önköltsége, olcsóbban tudják adni, mint mi. Hamarosan itthon is megver minket az amerikai dió. Nemcsak a délamerikai, a kaliforniai még inkább, mert ott nagyban folyik az árasztás.  Kaliforniában természetesen minden sokkal jobb, a diófák öntözése is. Az tiszta Amerika. A dióskert széléig az állam vezeti el az öntözővizet. A diósgazda csak megnyit egy tolózárat, és a teljesen vízszintesre planírozott területét akkor árasztja el öntözővízzel, amikor akarja. Utána már csak a vízdíjat kell kifizetnie.   Nálunk ilyen nincs. Nem is lehetne, mert nálunk megoldhatatlan a vízszintesre planírozott talajfelszín, és a vízdíj költségét se tudnánk megfizetni. Igaz, amióta ezt írtam, már nincs vízdíj, és kiépült a KITE Zrt műholdas rendszere, ami olyan, talajfelszín-egyengető gépeket képes vezérelni, amelyek centiméteres pontossággal planíroznak vízszintesre.  Az árasztásnak csak egy hátránya van, ez pedig az, hogy diószüretkor nem szabad, hogy eső legyen, mert sárban nem tudunk szüretelni.  Kaliforniában mégis árasztanak, mert van vizük, és van öntözési technikájuk.   Reálisabb számunkra, ha a felületi öntözést mobilcsöves vízkijuttatással kombináljuk. Néhány példa:  Az nyilván nem megoldás, hogy a vizet járművel viszik a diócsemetékhez, és leeresztő csővel vagy vödrökkel mérik ki a vizet. Pedig látni ilyen módszert, dehát ez nagyon lassú és drága munka, mondhatni kényszermegoldás.  De ha kényszerből is, a diócsemetéket öntözni kell. Ha a tél száraz, az első öntözés már februárban megtörténhet, mert ilyenkor már - fagymentes talajban - aktív a diófa, diócsemete gyökere. Különösen fontos a télvégi, koratavaszi vízpótlás az ősszel eltelepített csemetéknek, mert szükségük van a gyorsabb gyökérfejlődésre, hogy helyreálljon a csemeték kitermelésekor, a gyökerek elvágásakor megbomlott egyensúly a gyökérzet és a lombozat tömege között. Nem szabad megvárnunk, amíg későtavasszal kihajt a dió, hanem ki kell használnunk a gyökérzet koratavaszi aktivitását, és már koratavasszal öntöznünk kell.  A járműves, például lajtkocsis öntözéshez hasonlóan igen lassú és sok kézi munkát igénylő öntözést tesz csak lehetővé, ha az öntözővizet az öntözőszivattyútól mobil csővel, kézzel vezetjük egyenként a diófákhoz. A jobboldali képen ilyen öntözési mód látható. Jobbról a szívóvezetéken érkezik a víz a 36 LE-s kerti traktor kardánjára szerelt szivattyúhoz, ami balra tűzoltótömlőn át nyomja ki a vizet. A 20 m hosszú, gyorskapcsolású tűzoltócsövekkel a legtávolabbi fákat kezdjük öntözni, a vízmennyiséget a fa koronájának megfelelően terítve. A kút vízhozamától függően rakjuk a következő fa alá a csövet, és fokozatos szétkapcsolással haladunk a szivattyú felé. 200 l/perc vízhozam és 400 l/fa vízmennyiség mellett egy óra alatt 24 fa öntözhető meg.   Ugyanez a mobilcsöves módszer Hajdú-Bihar megyében. A különbség annyi, hogy a szivattyút nem traktor hajtja, hanem Honda motor.   Létezik a mobilcsöves öntözési módnak igénytelenebb, kerti locsolótömlővel végzett változata is, ami csak kiskertbe ajánlható. A gyengén folyó vizet a kert gazdája nyugodtan otthagyhatja, és a lejtés irányában kis árkocskával irányíthatja a víz útját. Ez is egy megoldás. Ezt Törökországban, Kaman város határában láttam.     A felszíni öntözésnek van még egy módja, amit mi képtelenek lennénk megcsinálni. Csatornás öntözés, minden két sor diófa között, dombvidéken. Hát, igen, Kína, ott minden lehetséges.   CSEPEGTETÉS  Például ez az újtelepítésű argentin dióültetvény a hatalmas gazban csak úgy maradhatott életben, hogy állandó csepegtetést kapott, egész nyáron. A fiatal fák semmilyen más művelést nem élveznek, egyedül csak öntözik őket. Csepegtetéssel.   Vagy itt van ez a kietlen, sivár táj az Egyesült Államokból. A kerítésen kívül félsivatag, a kerítésen belül csepegtető öntözéssel ellátott diófák. Figyeljük meg, ha öntözzük, milyen jól megél, milyen szépen fejlődik a diófa mostoha természeti körülmények között is.   Házikertben megoldható a diófa öntözése, akár csepegtetéses módszerrel is, amint a mellékelt kép is mutatja. Egy bizonyos határig. Mert a nagyobb diófák nagy területen igénylik a vizet, amit egy ideig kielégíthetünk csepegtetéssel úgy, hogy a csepegtetőcsövet körbefektetjük nagyobb körben a lombkorona szélénél. De akkor hogyan irtsuk a gyomokat? Árutermelő ültetvényben pedig szüretkor nem szüretelhetünk géppel, mert ahhoz a csöveket fel kellene szednünk. Szóval, ez nem megy.  Van, ahol mégis csepegtetőcsöves öntözést alkalmaznak nagyobb ültetvényben is. Franciaországban, a Délnyugat-francia diótermő tájon, Périgord megyében láttam ilyent. Gyenge megoldás. A csepegtetés egy vékony csíkban, legfeljebb 20-30 cm szélességben érezteti hatását, pedig legalább 6 m szélesen kellett volna abban az ültetvényben is, amit láttam.  És nem lehet nagy vízmennyiséget kiadni csepegtetéssel.  Esetleg kiültetett csemeték öntözéséhez lehet valóban jó a csepegtetőcső, néhány évig. Körbevezetjük a kis fán, majd megyünk a következőhöz. Csak az a baj, hogy van közben 8-10 méter, ahol fölöslegesen folyik a víz. És a csepegtetőcsöveknek az is hátrányuk, hogy a kihúzott öntözőcsövek a keresztirányú művelést lehetetlenné teszik, így a csövek sávját csak vegyszerrel lehet gyommentesen tartani.   Vagy az lehet megoldás, hogy csepegtetőtestet csak egyet helyezünk a csőre, fánként. De ez csak az 1-2 éves csemete igényét elégíti ki.   A csepegtetőcsöveket a diófasor két oldalán is vezethetjük.     Sűrű tőtávú, sövénynek telepített diós elképzelhetetlen öntözés nélkül. Itt a csepegtetésnek is megvan a létjogosultsága, mert kicsi a két fa közti holt tér, és felemelhető a csepegtetőcső a talajról. Így a terület tisztántartásához nem kell a fasort vegyszerezni, tőkikerülő fűkasza vághatja a gyomot.  A csövet fektethetjük a kis fák ágainak indulásánál a fára, vagy a fa törzse mellé szúrt karóra, a képek szerint.     A csepegtetőcsövek magasan is vezethetők. Ennek nem tudom, mi az értelme, mert a traktor így se járhat keresztirányban, de látni ilyen megoldást.    Az a körülmény, hogy csepegtetéssel csak kevés víz adható ki, nemcsak hátrány, esetenként előny is lehet, ha kevés a víz. Például ennek a kb. kéthektáros, újtelepítésű diósnak az öntözésére mindössze egy nagyobb betonkádban tárolható víz is elég. A vidék egyébként hihetetlenül száraz, augusztusi meleg van.   Persze, az öntözés se minden. Csepegtető öntözés egy hazai mezőgazdasági szakiskola tanüzemének dióskertjében. Láthatjuk, az öntözés ellenére sínylődik a diófa.   A csepegtetőcsöves öntözésnek olyan változata is létezik, hogy a csöveket a földbe helyezik, a felszínen a diófasor végén csak a hidrofor áll ki a földből, a nyomásmérővel. Úgy látszik, 4 atmoszféra nyomás kell a berendezés üzemeltetéséhez. Nem azért említem meg, mintha ajánlanám. Hátránya a nagyobb beruházási költség, előnye viszont, hogy vízben oldott műtrágya juttatható a diófák gyökeréhez, és ami lényeges, a cső nem akadályozza a talajfelszín-közeli sekély művelést. Ezt a megoldást egy törökországi kísérletben látni.    MIKROSZÓRÓFEJES ÖNTÖZÉS  Valamivel jobb, ha vastagabb csöveket fektetnek le, és a vizet mikroszórófejekkel szórják ki, mint a következő képen. (Ez is franciaországi gyakorlat.) A szórófejek 3-4 m szélességben szórnak, de ez is csak a harmada a diófa gyökérfelületének, a gyökérzóna túlnyomó része szárazon marad.     De úgy látszik, nem kell feltétlenül vastagabb cső a mikroszórófejekhez. Ha felköthető a vékony cső vége - például a fa törzséhez, - vagy egy leszúrt pálcával függőlegesre állítható, a legvékonyabb csepegtetőcsőhöz is illeszthető mikroszórófej.   Ha lemondunk az öntözőcsövek állandó helyre fektetéséről, és vállaljuk a gyorskapcsolású alumíniumcsövek rendszeres áthelyezésével járó rengeteg kézi munkát, akkor a diófasorköz közepére fektetett vezetékkel, alacsony szórófejekkel is öntözhetünk.  Két megoldás létezik ilyenkor. A mikroszórófej-jellegű és a normál szórófejes. Az előbbire a Bükkalján látni példát, egy néhány hektáros, fiatal diósban. Ez esetben a mobil cső tűzoltótömlő, afasor közepén vezetve. Két cső közé rövid közdarab illik, amiről kétoldalra kerti locsolócső vezeti a vizet a fasorig, a fasorban pedig - szellemes megoldás - a házikerti öntözésekből jól ismert kúpos kiképzésű, körben szóró, mozgó alkatrész nélküli szórófej, ami 5-6 m átmérőjű körben szór jól eloszlatott permetet. Egyszerre két sor diófát öntöz. (Ha hozzájutok, lefényképezem.)  SZÓRÓFEJES ÖNTÖZÉS  A bükkaljai példához hasonló megoldás, ha a mobil csövekre, vagy a gyorskapcsolású mobil csövek közé beiktatott közdarabokra szórófejeket szerelnek. Áttelepítéskor a csöveket és a közdarabokat megbontják, és másik sorba rakják le. Egy sorköz öntözhető egyszerre.  Az általam eddig látott megoldások közül szerintem a legjobb az önjáró, alacsonyan szóró csévélő berendezés, aminek kihúzott, szórófejes része a következő képen látható. A szivattyútól mobil, gyorskapcsolású csöveken vezetik a vizet a megfelelő fasor végére, és az öntöződobtól traktorral húzzák ki a szórófejes egységet a sor végéig. Visszafelé a vízáram hajtja fel lassan a csövet a dobra, és húzza vissza a szórófejes kocsit. A vízsugár alacsonyan, a lombkorona alatt száll.    A berendezés előnye, hogy a két szórófej négy sort öntöz be egyszerre, nagy vízmennyiséggel. Hátránya, hogy csak megfelelően nagy fákból álló diósban érdemes használni, ahol a fák között már kicsi az üres terület.  Feltételezem, a berendezés beruházási költsége nagyobb annál, mint amit a diótermesztés jövedelme - a hosszú, nem termő évekre tekintettel - képes lenne elviselni. Persze, létezik a csévélődobos öntözőgépeknek kisebb változata is. Az olasz Irriland gyártmányú, Sport típusú gép kocsija 150 m-re húzható ki, és alacsonyan, a lombszint alatt szóró szórófejei a szivattyú nyomásától függően két-három, 8 m távolságban levő diófasort képesek öntözni. A berendezés teljesítménye természetesen nem nagy, de egy nap nyújtott műszakkal talán még 80 fa is megöntözhető. Ennek az olasz öntözőgépnek létezik már hazai, utángyártott változata is, harmadáron. Állítólag a gép minősége is csökkentett értékű.     Ennek az alacsonyan szóró, kis teljesítményű berendezésnek a kényelem az előnye, mert munka csak a gép átállításával és a kocsi kihúzásával van.  Kínálnak az Irrilandnál kisebb teljesítményű, vékonyabb csövű, egyszerűbb kivitelű csévélődobos gépet is. Ezt is drágán adják, amellett kisebb a vízhozama, és sajnos, kézzel kell a csövet minden alkalommal a diófasoron végighúzni. És minden alkalommal szerelni kell a csatlakozást, szét és össze.

	HAZAI DIÓSKERTEK KÉPEI
	HAZAI DIÓSKERTEK KÉPEI  Vázlat:  Állami gazdaság  Termelőszövetkezet  Másik tsz  Diótelepítés  Bio-diós  Az Alföldön  Dombvidéken  Borsodban  A Dunánál  A dél-békési löszháton  Tisztelt diótermesztő Kollégám, hazai kollégákról vagy jót, vagy semmit.  A jót a hazai diótermesztők fejezetében és a bio-dió termesztőkről szóló részben mondom majd el.  A semmit pedig itt.  Név nélkül.  Csak a képeket mutatva, egyéni tanulmányozásra. És azért is, hátha Kollégám is megérez valamit abból a hangulatból, amit én éreztem a különböző diósokban.  A kedvet, hogy dióskertben éljen, dolgozzon.  És ha dióskertje így néz ki, saját elképzelése szerint tegye rendbe, gazdagon termővé.  Hol is kezdjük a dióskertek megtekintését? Hát, természetesen, a dióskert kapujánál.   Ez nem vicc, tényleg így néz ki egy 8 ha-os dióskert személybejárata. Télen csak a nyulak járnak a kapu alatt.  Most nézzük sorra a kerteket.    1. Egy volt állami gazdasági, ma már idős dióskert képei, először fölülről, utána pedig a fák közül:                  2. Egy volt termelőszövetkezeti, ma magántulajdonú dióskert. A kert nem nagy, néhány hektáros. Tulajdonosa több mint 10 éve csak az aljnövényzetet képező takarmánynövény (jelenleg vöröshere) kaszálásával és a diótermés összeszedésével foglalkozik. Más gondozásban a kert nem részesül.        Amióta nem láttam, kiküldött kémeim azt jelentették, már nem találják meg a faluban a volt tsz-dióst. Pedig a diótermesztés terén nagy múltú községről van szó, diója, diófesztiváljai országos hírűek.  Persze, a kémek se mondanak mindig igazat. Mert az nem lehet, hogy ahol országos diófesztivált tartanak, ott ne legyen dióültetvény.    3. Ez is tsz-diós volt. Mai tulajdonosa sorsára hagyta a száraz, agyagos Szamos-öntésen. Egyáltalán nem műveli. A felvételek egy nagyobb esős periódus után készültek.               4. Szolnokot elhagyva Törökszentmiklós közelében látható a surjányi 25 ha-os diótelepítés. Igen, diótelepítés, mert gazdája eltelepítette. Az állami támogatást felvette, a diófákat nem gondozza. Bizony, ennek a kertnek már teremnie kéne, de egy árva petákot nem fial.     De ne legyünk igazságtalanok, van ilyen Sonkádon is, Bujákon is.  Az előző képek készítése óta van némi változás. Felhagytak a búzatermesztéssel a diófák között. Már biztosan ráfizetésessé vált.       Az újabb képek készítése óta ismét megváltozott a diótelepítés képe. Lejárt az állami támogatás időtartama, ki lehetett vágni a dióst.  Ma már látható, hogy nem látható.    5. Egy bio-diós kert:          6. Itt már nem állom meg, hogy ne kommentáljam a képeket.  Egy alföldi dióskert a Nagyalföld közepén, Túrkevén, az ország legjobb földjén. Számomra hihetetlen, hogy ilyen jó föld létezik, azt mondják, 56 aranykoronás. Akkor is sok ez, ha tudjuk, hogy a hazai földhivatalok a termőre fordult gyümölcsös aranykorona-értékét átminősítik, és - szerintem indokolatlanul - igencsak megnövelik.  A dióskertet egy idős, elismerten nagy tudású kertész telepítette saját számára, de koránál fogva már nem tudta tovább művelni, ezért eladta. A kert bő 5 ha területű. A fényképek készítésekor a telepítés mindössze 8 éves volt.  Azért bocsátottam előre a földminőséget, a gazda tudását és a fák korát, hogy lássuk, mindez együtt mire képes. Úgy néznek ki a diófák, mint máshol az öt évvel idősebbek. Fejlettségük rendkívüli.     Fajtájukat illetően M-10-esek, ennek a fajtának minden erényével és hibájával. Ez a fajta nagy termésre képes. Jó földön, ha megadják neki, ami kell, igen nagyra. Hihetetlenül nagyra. De meggyőződtem róla, hogy igaz, valóban megtermi 8 évesen a hektárankénti 3 tonnát, a kert egészében a 15 tonnát.  Diószüretkor a kertbe belépve már látszik a nagy termés. 3 személykocsi és több mint 30 kerékpár várja a bejáratnál a munkaidő végét. Több mint 35-en dolgoznak egyszerre az 5 hektáron.       De nem mindig volt ekkora a termés. Tavaly csak annyi termett, amennyi a kert gazdáját és családját egy évre ellátta dióval. Ez az alkalmazott fajta első hibája. A másik a betegség-érzékenység. Idén főleg a gomba hatalmasodott el, ami a termésen is meglátszik, és igen erős a korai lobhullás. De látszik a kertben baktériumkár is.     A kezdeti években gondosan művelték a kertet, öntözést is kapott, ezek eredménye a nagy növekedés. A fák térállása 9x9 m, és mégis mára már összeérnek a fák hosszában is, keresztben is.   A gyors termőre fordulást, a korai nagy termést az idős szakember azzal is elősegítette, hogy a fák ágait igen-igen alacsonyan meghagyta. Ilyen alacsonyan erősen szétterülő nagy ágakat én más dióskertekben még nem láttam.  És egy nagyon érdekes dolog, a lekötözés. Erről is szólni kell, mert a világon nincs még egy ilyen.  Tisztelt gyümölcstermesztő Kollégám jobban tudja, mint én, hogy a gyümölcsfák ágaiban a növekedési hormon koncentrálódása csökkenthető, ha a gyümölcsfák, leginkább az almafák ágait vízszintesre kötözzük. Ezen alapul a sövényművelés, a gyümölcsfa energiáit növekedés helyett termésképzésre fordíthatjuk.  Ezt az elvet diófa esetében még nem igazolta senki, a diófa - az oldalrügyes fajták kivételével - csak a csúcsrügyben hoz nővirágot. A nagy tudású idős kertész viszont a diófa összes elérhető ágát lesúlyozta drótra kötött tégladarabokkal.       A képeken látottakkal azonos habitusú a kert összes fája. A betelepített porzófák is, amelyek ebben a gombafertőzött időben egészségesen zöld lombjukról ismerszenek meg. Fajtájukat illetően van a porzók között A-117-es, de van teljesen értéktelen, jellemzően mogyorónyi diókat termő is. A kert jelenlegi gazdája ezen fák termését - ingyen - legjobb dolgozóinak ígérte oda.     Meg is érdemlik, mert fűkaszáláskor komoly munkát végeztek traktorral a sorközök középső sávjában és kézi kaszával a koronák lelógó, szétterülő ágai alatt. A kert gépi művelhetősége érdekében előbb összeszedték az előző tulajdonos által otthagyott téglákat. Két pótkocsirakománnyal vittek ki a kertből. Ezután kaszáltak, gondosan. A fák alatt esetleg egy-egy vadon kelt magonc-csemetét hagytak csak meg.     Annak ellenére, hogy a kert művelése idén a minimumra korlátozódott, termés, az van bőven. Bizony, kertjüket odaadó gondossággal művelő diótermesztő kollégák is megérdemelnének - no, jól van, ne túlozzunk - legalább feleennyi termést. A dió értékesítése a fa alól, nedvesen, napi elszállítással egy diószárító, kereskedő cég részére történik, olcsón.     7. Egy földbirtokos dióskertje, jelenleg eladás alatt áll.  A kert 8 ha-os, a gödöllői dombság északi részén, már Vác közelében fekszik. Északnyugatra a Visegrádi-hegység látszik, a Duna túlpartjáról. A kert enyhén lejt nyugati irányban, ami kedvező a májusi fagyok kivédése szempontjából.   A kert fái a megtekintéskor 8 évesek voltak, már amelyik túlélte az első négy év aszályát. Amelyik nem, azt gondosan újratelepítették. Helyesebb is újratelepítésnek nevezni, olyan nagy arányú a pótlás.   A fák fejlődése az első négy évben igen gyenge volt, öntözés nincs a kertben. A második négy év csapadékosabb időjárásának köszönhetően már megfelelő a hajtásnövekedés.  A kert talaja savanyú, gyengén termő homok, ami önmagában nem lenne baj, ha a tápanyagutánpótlás is meg lenne oldva. És az öntözés.  Látogatásunkkor a kert talaja szépen elművelt, téli állapotban volt. A talajmunkát rendszeres tárcsázással oldotta meg a tulajdonos. Nagy traktorral, széles tárcsával. Elfért a nagy gép a diófák között, mert a fák térállása tág, 10x10 m, és a géppel nem kellett közvetlenül a fák mellett járni.   Hosszában is, keresztben is művelt a talaj, de a fák alatt mintegy 2,5-4 m 2-es négyzetet nem művelnek. Igaz, a diófák alsó ágai a talajra borulnak, és csökkentik a fa tövében lévő gyomosságot. A tulajdonos véleménye szerint egy speciális alanyra történt oltás eredménye az igen alacsony elágazás, a földet érő alsó ágak. Szerintem az alanynak erre nincs hatása, a diófa metszés nélkül szívesen vesz fel bokorfa alakot, szeret alacsonyan ágakat indítani.   Azért borulnak az alsó ágak a talajra, mert a fák eddig még nem voltak metszve, csak a gép által letört ágakat vágták le.  A telepítés is, a pótlás is A-117-es fajtával történt, ami jellemzően nagyra növő fajta, de ez még nem látszik a fákon.  A kerten kívül két oldalon is erdő terül el, lombrágó kártevők már eddig is léptek fel. A kert gondosan körül van kerítve, vadkár az elhagyatott vidék ellenére sincs.   Az ültetvény fő problémája a fák gyenge növekedése. Bizony, soká lesz még bőven termő diós a kertből.   Bár a remény megvan rá.   Úgy hallom, sikerült eladni ezt a dióst.    8. Egy borsodi dióskert  Ez a szendrői diós nem azért került ebbe a társaságba, mintha erről is rossz véleményem lenne. Nincs egyáltalán véleményem róla, csak futólag, az útról láttam. Ha jobban megismerem, valószínűleg átkerül a hazai diótermesztők fejezetébe.     9. A Duna mellett  A Dunaág mellett gyengén termő, majdnem fehér színű homok alkotja a talajt. Méteres, másfél méteres mélységben pedig vízzáró agyagréteg fekszik. Szóval, nem ideális a diónak. Mégis milyen szép diófák nőnek itt! A gyomokat pedig nézzük el, hiszen idén rendkívül esős évünk volt.   Két részletben összesen közel 40 hektáros ez az ültetvény.    10. A dél-békési löszháton  Gyönyörű, dúsan termő talajai vannak a dél-békési löszhátnak. Terem is bőven, gabonától dinnyéig mindent. Egy hibája van a térségnek: Hiányzanak róla a nagykiterjedésű dióültevények. Pedig micsoda pénzt hozhatnának ennek a szegénysorsú vidéknek!  Egy kivétel van, egy idős vállalkozó két állattenyésztő telepének területe, összesen - ha így igaz - 30 hektár kiterjedésben. Alsószentiváni 117-es fajtából.       Kár, mert mennyi diótermesztő nagyüzem elférne a megyében!  Tisztelt érdeklődő Kollégám, most már, hogy idehaza tájékozódtunk, megnéztünk néhány hazai dióskertet, e szakmai tudással felvértezve kitekinthetünk külföldre is. Erről szólnak a következő fejezetek, hogyan termesztik a diót idegen vidékeken.  Csak ha már bejártuk a világot, térünk vissza a diófák növényvédelmére, a diószüretre és az azt követő munkákra. A nagyobb munkák előtt utazgassunk egy kicsit. Addig se kell dolgozni.

	DIÓTERMESZTÉS A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIN
	DIÓTERMESZTÉS A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIN  Vázlat:  Franciaország  -Grenoble  -Périgord  A francia diótermesztés folytatása  Anglia  Németország, Hollandia  Dánia  Svájc, Ausztria  Spanyolország  Portugália  Olaszország  Görögország  Horvátország, Szerbia  Szlovénia  Kalifornia  Kanada  Románia  Moldávia  Ukrajna  Oroszország  Törökország  Szíria  Irán  Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán  India, Pakisztán, Afganisztán  Kína  Japán  Korea  Marokkó  Argentina  Chile  Ausztrália  Újzéland  Szakmai tanulmányútra invitálom tisztelt diótermesztő Kollégámat. Mindenkitől lehet tanulni. Ha mást nem, azt, hogy hogy nem szabad a diófával, a dióval bánni.  Bár, meg kell mondjam, a pozitív példa gyakoribb.  Először is, nézzük meg a következő apró térképen, hol folyik árutermelő diótermesztés. Kár, hogy a kép oly kicsi, mert nagyon pontos. Kérem a figyelmet többek között Argentina, Japán, Ausztrália területére irányítani, mert pontosan mutatja, az adott országokban is melyek a diótermő vidékek.   Előre bejelentem, csak a zölddel jelölt vidékekre utazunk, a világ maradéka nem érdekel minket.    Franciaország Mottó:  "S'il y a des noix, l'hiver sera froid."  (Ha van dió, a tél hideg lesz.)  (francia közmondás)  Franciaország Európa vezető diótermelője, az európai termelés negyedét adja, évente mintegy 30.000 tonnával. És vezető dióexportőre is, exportja Európán belül talál vevőre.   A franciaországi diótermesztés története a rómaiak idejéig, Julius Caesar galliai hódításaiig nyúlik vissza. Galliába a római légiók nyomában jutott el a diófa. Így tartja ezt a hivatalos történetírás. De arra nem ad magyarázatot, hogy amikor a légiók Galliába értek, feljegyezték, hogy a gall nők hajukat és ruháikat diófestékkel festették. Bizony, többezer évvel előbb is ott volt már a diófa, a kőkorszaki barlanglakók lakhelyein megtalált diómaradványok is tanúskodnak róla.  A mai francia földön a diófák terjedésének újabb nagy lökést adott Nagy Károly 812-ben kiadott rendelete, amely nagyarányú telepítést írt elő.  A francia tájegységek közül Provence és Dauphiné a korai középkor óta hagyományosan jelentős diótermő vidék volt, amint arról a korabeli oklevelek tanúskodnak. A 11. századból fennmaradt számadások szerint ezeken a vidékeken általános volt, hogy a hűbéresek kötelezettségeiket dióban egyenlítették ki, (pl. Saint Hugues és Domene községek), a dió értékmérőként funkcionált.  A dió jelentőségét sok kora-középkori francia diós falunév is igazolja, amelyek közül a legrégebbi a Grenoble-közeli Noyarey.  Franciaországban a diófák története a francia történelemmel kapcsolódott össze. A legnagyobb csapást Napóleon mérte a francia diófákra, mert mérhetetlen háborúihoz sok fegyverre volt szükség, ezért a diófák nagyobb részét kivágták. Ugyanakkor a kontinentális zárlat a dió exportpiacát semmisítette meg. Az 1709-es fagy már csak hab volt a tortán.  Ha Franciaországban a diófákat csodáljuk, és a helyiekkel értekezni akarunk a diótermesztés mibenlétéről, ne csodálkozzunk, ha nem a szótári nevén, noyer-nak mondják a diófát. Értsük meg azt is, ha helyi, tájnyelvi elnevezéseit használják. Leginkább noguier-nek említik, de előfordul calotier, calottier, écalonnier, gagouier, goguier és gojeutier is.  A dió fogalma régóta él a francia kifejezésekben, szólásokban. A középkorban egy diónyi mennyiségen a mérhető legkisebb mennyiséget értették. Napjainkban pedig a családias kifejezésmódban a "dióban" azt jelenti, hogy ingyen.  A francia diófajták hírnevesek, véleményem szerint érdemükön felüli mértékben. A neves és elismert fajták mellett olyan fajtanevekkel is találkozni, mint  A coque tendre (papírhéjú), De la Saint Jean vagy Tardive de la Saint Jean (Szent János-dió), Fertile (bőtermő), Ordinaire (közönséges), végül Praeparturiens, aminek nem is tudom a magyar fordítását. Ezek nem elismert diófajták, hanem népszerű elnevezések, nem kell őket komolyan venni.  Francia táj diófákkal:    Egy francia diósgazda tanyája:     GRENOBLE  Bár Franciaország területének túlnyomó része alkalmas diótermesztésre, két körzetben, Dauphiné-ben Grenoble-Valence vidékén és Périgordban alakult ki nagyobb kultúrája. A Grenoble-i termőtájon emberemlékezet óta sok diófa nőtt. 1660-ban úgy írta Nicolas Chorier "Dauphiné történelme" című munkájában, hogy a vidéken nagy számú és általános a gesztenyefa és a diófa. 1730 körül már úgy jellemezték a tájat, mint diófákkal borított vidéket.  A diótermesztés főleg a 19. században fejlődött nagyra. A felfutás oka az volt, hogy előbb a selyemhernyókultúrát érte kivédhetetlen járvány 1858-ban, majd az 1870 körüli filoxéra-fertőzés nagy területeken pusztította el az addigi szőlőkultúrát, és Dauphiné-ben az eperfák és a szőlő helyébe mindenhol diófát telepítettek.  A Grenoble-i termőtáj diótermesztésének felfutását Baltet Károly 1885-ös szakcikkének mondataiból érzékelhetjük a legjobban: "Csak maga Vinay és Tullins kerületek 2 millió frank értékű Mayette diót visznek ki Pétervárra, mely a Rhone folyón talpakon szállíttatik Marseillebe és ott talpastól mindenestől eladatik. Marseille maga 1881-ben 32 ezer mázsa diót, mogyorót és mandulát rakott fel hajókra 2 millió 700 ezer frank értékben és a francziaországi vámhivatal ugyanazon évben, tíz millió kilogramra teszi ezen három gyümölcs kivitelét összesen."  A Grenoble-i dió "nemeslevelet" 1938. június 17-én kapott, amikor minőségét államilag elismerték, "Appellation d'Origine Contrôlée" (AOC) minőségben. 1996-ban pedig a termesztett növények közül elsőként a Grenoble-i diót ismerte el eredetmegjelöléssel védett termékként az Európai Unió.  A Grenoble-i diótermelő körzet és diói:      Községenkénti bontásban láthatjuk a diótermő terület nagyságát. A színek 20 és 50 hektárnál változnak.   A Grenoble-i körzet részletesebb térképe és diói:      A jelenlegi diósgazdák már a harmadik nemzedéket képviselik az eredet-elismerés óta. Az eredet-megjelölésre féltékenyen ügyelnek, a zárt termelési körzeten kívül 1 m-rel már nem kaphat a dió Grenoble-i eredet-megjelölést.  Jellemző tájkép Grenoble vidékén:   A Grenoble-i diótermő táj "fővárosa" Vinay városka, amely méltán érdemli ki a magyar diótermesztők figyelmét is. A város teljes határában szinte nincs is más, csak dióskert. Ezt tessék szó szerint venni, tisztelt Kollégám! Vinay város határának látképe:   Dióskertek Vinay határában:     És a várost környező mintegy 20 községben is a diófa az uralkodó növény, még szántóföld is alig van. Az előző képen a városba vezető országút látszott. Az is a dióerdőben húzódik, de a mezőgazdasági mellékutak is szinte eltűnnek a diófák között.   Dióültetvény Pontcharra község határában, Grenoble vidékén:   A Grenoble-i diótermelők el is misztifikálják a diójukat, mintha az olyan rendkívüli lenne. A diófa-ültetésre megfelelő helyet csak ők tudják kiválasztani, mert az már a vérükben van. A dióművelés tradícionális eljárásait modern eszközökkel végzik, de azt nem árulják el, mik azok a tradícionális eljárások.  Pedig - véleményem szerint - hazai adottságaink jobbak, mint a Grenoble-i híres körzet adottságai. Legfőképp jobbak a talajaink. Tápanyaggal jobban ellátottak, mint a meszes kőzet aprózódásából származó, köves-kavicsos, gyenge minőségű Isere menti teraszok.  És kárpát-medencei sajátos klímánk a dió tenyészidőszakában alacsonyabb relatív páratartalmú levegőt biztosít diófáinknak, mint ami a Grenoble-i termőtájon szokásos, ahol nagyobb gondot jelent a gnomónia elleni védekezés.  Diófáink termőképessége a fentiekből adódóan - és fajtájuknál fogva is - nagyobb.  Ami viszont a diótermesztés múltját illeti, sok tanulnivaló, megszívlelni való szűrhető le a nagy hagyományú francia diótermesztésből - anélkül, hogy hasraesnénk előttük.  A diótermesztés gépesítését korán megkezdték. Magasra hordó permetezőgép munkában, anno:     A diótermés szárítását, manipulálásaát, tárolását hagyományos, eleinte kizárólag fából, később betonoszlopokon álló, fából épült diószárító építményekben, emeletes diópajtákban végezték. A pajták aljzata és oldala egyaránt fenyőlécekből készült, és nyitott volt a négy égtáj felé, hogy bármerről fújjon is a szél, átszellőzzön. A közvetlen napfénytől, a túlzott felmelegedéstől fa- vagy cseréptető védte a száradó diót.  Egy egyszerűbb és egy kétemeletes diópajta:     Jellegzetes francia diószárító, válogató és tároló építmény ma:   Az előző képen nem látszik, de az emeleti födém hézagos, szellős:   A dió szárítása szétterítéssel, eleinte napi kétszeri, majd egyszeri forgatással végezhető.  Így néz ki, amikor tele van az emelet dióval:   Az emeleten hely van a diómanipuláló gépeknek, a szín alá pedig beállhatnak a dióművelés, -betakarítás gépei.    Úgy tartották a francia diótermelők, hogy a jó diószárító pajta annyit jelent egy diósgazdának, mint a jó pince egy borosnak.   A Grenoble-i termőtáj diótermését a termelők által alapított és fenntartott hatalmas Coopenoix szövetkezet vásárolja fel, készíti ki és adja el.     A termesztők tulajdonában van, eddig sikeresen védett ki minden felvásárlási kezdeményezést. Valódi szövetkezetként működik, minden tagnak egy szavazata van. A diótermesztők anyagi hozzájárulásából jött létre, és ugyancsak a termesztők hozzájárulásából valósítja meg technológiai fejlesztését. A termesztők az értékesített dió árát 5 % levonása után kapják meg, amiből 1 % a szövetkezet működését fedezi, 4 % beruházásra megy.  A termesztők maguk vihetik be a nedves diót a szövetkezetbe, de aki erre nem képes, annak diójáért teherautót küldenek. De csak a Grenoble-i zárt termelési körzet termesztője lehet tag a szövetkezetben.  A fogadógarat, ahova a nedves diót ürítik:   A mosás, fehérítés, szárítás, kalibrálás technológiájától most tekintsünk el, az azonos technikájú, csak nagyobb méretű, mint a hazai legnagyobb termesztők, feldolgozóké. A kalibrálás 2 mm-enként történik.   Az osztályozóhengerről lejött diók a válogatószalagon:    Tárolt héjas dió a hűtőkamrában. (Elnézést, sötét volt bent.)    Héjas diót is nagyban értékesítenek, és minőségi dióbelet is. A héjas dió gépi kalibrálását kézzel ellenőrzik:   Az apróbb méretű dióból is kiváló feles dióbelet készítenek, még a 26-28 mm-es méretet is feldolgozzák.   A dióbeles zacskókat kartondobozba gyűjtik, amit gép hajtogat. A dióbél-csomagoló gépsor végére a repülőtereken használatos detektoros kaput építettek be, az esetleges fém-szennyeződés észlelésére.   Árumennyiségük fél Magyarországnyi. Héjas dió és dióbél kínálatuk:     Minden árutételt utólag is minősítenek.  Személyes benyomásom a lenyűgözöttség volt. Erre mi sose lennénk képesek. Jó harminc évet dolgoztam a magyar mezőgazdasági szövetkezeti mozgalomban, de be kell látnom, a francia magángazdák szövetkezetpártibbak, mint mi voltunk. A minőségi francia dió uralja Európa igényes piacát. A jó minőséggel, a jó marketinggel akkora igényt teremtettek, amit talán már ki se tudnak elégíteni.  A másik benyomásom egy kis kétkedés. Amikor azt olvasom a moldáv hivatalos statisztikában, hogy a moldáv dió második legnagyobb importőre Franciaország, és ugyanakkor a francia diókínálat belföldön is, külföldön is csak francia diót kínál, felmerül bennem, hogy hova lett a Franciaországba került moldáv dió. Nem tudom.  Van egy sejtésem: Mindenki hazudik.  De ne rágalmazzuk tovább a szimpatikus Coopenoix-t, van más is, például Alain Riviere. A cég Vinay városában tevékenykedik, hatalmas diófeldolgozó, manipuláló üzeme van. Diószüret idején a termelőktől a rázó- és felszedőgépektől bekerülő diót vásárolja fel, maga szárítja, manipulálja. Valószínű, a szövetkezeten kívüli termesztők áruját veszi meg, és talán importál is.  A cég vinayi üzemének képe madártávlatból:   A nedves dió fogadására és a készáru tárolására szolgáló helyiségek az Alain Riviere cégnél:    Most, hogy láttuk, mi folyik Grenoble mellett, - mi folyna, hát az Isere folyó, - néhány diófás tájkép erejéig nézzünk körül ezen a gyönyörű tájon, utána pedig induljunk el nyugatnak, Périgord felé.
	A francia diótermesztés folytatása Mint említettem, sőt!  A franciák a francia diótermesztés folytatásáról is gondoskodnak.  A diótermesztés rendszeres oktatását az általános iskolai tananyagba is beépítették. A szöveggel nem úntatnám a diótermesztést tanuló tisztelt Kollégámat, de a képekkel igen.  Itt van az első, kimondottan iskolai oktatási célokat szolgáló ábra a diófáról.   Egy általános iskolai osztálynak a diótermesztési tanulmányokban eltöltött egy évének képei következnek. Nem túl színvonalasak, de falura ez is jó. Városra meg nem számít, a városi gyerekek úgyse értenek az egészből semmit.  A képeket hadd ne kommentáljam! A hasonló témájú képeket amúgy is, fölöslegesen is magyarázom, a könyv egyéb helyein. Itt csak azt illusztrálom, hogy a diófa, a diótermesztés a világ jobb országában már tananyag.                                                                         Nemcsak francia kisiskolások, magyar érdeklődők is eljutnak a francia diótermő körzetekbe. A képen egy magyar csoport egy francia diósgazda diómanipuláló gépsorát tanulmányozza.   Tisztelt pedagógus Kollégám, nem azért vagyunk lemaradva a franciák mögött a diótermesztésben és minden másban is, mert nálunk hiányzik a hasonló oktatás? Mert anélkül nem megy.  Induljunk hát el együtt a Dió-úton!   Én vállaltam a dióval kapcsolatos ismeretek összeszedését, most Önön a sor, hogy széthintse azokat.
	Anglia Mottó:  "Angliában a dió jelentékeny eltéréseket mutat,  a gyümölcs alakjában és méretében,  a burok vastagságában, a héj vékonyságában."  (Darwin)  Bár angol földön a dió Darwin által is leírt módon változatos, Nagybritanniában a diófát csak Anglia déli részein termesztik. Epsomtól nyugatra, Surrey mészköves dombjain és Hampshire-ben jószerint csak a fa anyagáért, kevésbé diójáért tartják. Angliában a korábbi századokban jelentősebb diófa-állomány volt, főleg a 18. században telepítettek sokat, amikor bútorfának divatossá vált,de a 19. század eleje óta az állomány megcsappant, mert a mahagóni jött divatba, és ezért a korábbi diófa-állományt kivágása után nem pótolták. Ezért Angliában dió-kultúráról jelenleg nem beszélhetünk.  Diófák előfordulása Nagybritanniában (és Észak-Írországban):   Egy walesi diófa:   További, angliai képek:      Néhány, Angliában is ültetett diófajta:   Egy három éves angol diócsemete:   Házikerti diótermés Angliából:   A diókultúra jelenleg hiányzik tehát Angliában. A hiány pótlására diótermesztési kísérleteket indítottak be, a következő két kép a kísérleti területekről való. Az elsőn egy fiatal, első terméseit mutogató kis diófa látható, a másodikon pedig az a próbálkozás, hogy búza köztesnövénnyel termesszék a diót.     Persze, mindez csak játszadozás. Ami diót a britek megesznek, szinte 100 %-ban külföldi.     Németország, Hollandia Németországon belül csak a szőlőt is jól termő Rajna-vidékről beszélhetünk mint diótermő tájról. Mint a dió multjánál már szó volt róla, ezen a vidéken szervezett diótelepítésbe a római korban a helyőrségek mellett fogtak először. A diótermesztési kedv a germán lakosságban a római idők elmúltával is megmaradt, de a német diótermesztés felfutása csak az 1700-as években történt meg. Mint említettem, egy útleírás egy cisztercita apátsághoz vezető út szép diófasorát emeli ki 1789-ben.  Német piaci életkép részlete az 1700-as évekből:   A Rajna-menti szőlőkultúra és a diótermesztés együtt virágzott fel, a szőlőkbe általánosan ültettek diófákat. Még ma is tartja magát a népi termésbecslés: "Nussjahr-Weinjahr".  Ferdinand Freiligrath 1846-ban St. Goar diólombjait méltatja, a Rajna-vidék szőlőivel együtt. "A Rajna-vidék 1869-1890 között" című leírásban pedig kiemelik Geisenheim és Niederwalluf községek arra irányuló erőfeszítését, hogy százával telepítik a diófákat. Sőt, Wallufban a község területének egy részét ma is Nussbergnek, dióhegynek hívják.  Geisenheim azóta is dió-központ, a volt NSZK diónemesítési munkái itt folytak. A Geisenheimi diófajták ma is elismert fajták. Néhány német diófajta:     A Rajna-vidék diótermesztésének hanyatlása a legutóbbi világháború során következett be, amikor a diófák nagy részét kivágták, (a többszáz éveseket se kímélték), és kézifegyvereket készítettek fájukból. A háború után pedig a szőlőtermesztés technikai fejlődése miatt szorultak ki a diófák a szőlőkből.  Manapság is Németországon belül a Rajnamente a legdiósabb vidék. Magányos diófákat látni, vagy kisebb diófa-csoportokat, útmenti fasorokat és szőlőkbe ültetett diófákat. Szőlőkerti diófa Freiburg környékén:   Bajorországban magam is ismerek egy-két lelkes amatőrt, akik hobbiszinten, néhány diófa ültetésével próbálkoznak. Csak a kalapom tudom megemelni előttük. Árutermelő ültetvény létrehozása nem lehet céljuk, a föld túl drága, a művelési költségek túl magasak. Mint mondják, az Alpok elővidékén gyakori a párás, felhős idő, el kell kerülni a betegségekre fogékony diófajtákat.  Hiányoznak viszont a valamikori dióolajütők. A legutolsó ilyen kisüzemből, a Winkel am Elsterbach-ban működött Krayer'sche Mühle"-ből kocsmát alakítottak ki.  Egyszóval, Németországban gyakorlatilag nem létezik árutermelő diótermesztés, tisztelet a néhány megszállott gazdának, aki mégis próbálkozik vele.  A német diónemesítés sem a nagy áruértéket produkáló diófajták létrehozására irányul, hanem a kiskert-tulajdonosok igényének kielégítésére. De becsületükre legyen mondva, hogy a magyar diófajtákat is számításba veszik, elismerik, szaporítják, propagálják is.  Ha Németországban járunk, nézzünk át Németalföldre is. Igaz, Hollandiában se fogunk árutermelő dióültetvényeket találni, mert összesen 11 árutermelő dióültetvény létezik Hollandiában, összesen 42 ha területen. Az országos átlagtermést 1 t/ha-ban adják meg, az országos össztermést 300 tonnára becsülik.  A holland diófák többsége kiskertben, házak mellett, tanyákon terem. Diófa egy Zeeland-i tanyán:   De holland kutatók kiemelik, hogy náluk is kitűzhető a 4 t/ha átlagtermés.  A kanadai származású Broadview fajta a legelterjedtebb Hollandiában, de a lengyel eredetű Rita és a bolgár származású Proszlavszki létszáma is jelentős. Saját, korábbi fajtájuk a Buccaneer, de legújabban a groningeni állomáson tucatnyi helyi, északholland fajtát is kiszelektáltak, kipróbáltak.  De a hollandok szeretik a diót, a házikertekben szép diófákat látni, és vadon kelt diófákkal is találkozhatunk.  Az országban két diócsemete-nevelő faiskola van, éves termelésük összesen 8000 db csemete.  A holland diótermést nemcsak a virágzáskori fagyok veszélyeztetik, hanem a gyakori hideg nyár is.  Kísérleteznek legelőre, nagy térállásba ültetett diófákkal is az ország déli részén, amely próbálkozást helytelenül nevezik agroforestrynek, mert nem a faanyag a cél, nem is a kiültetett nemes diók termése, hanem a legelő állatok nagyobb komfortja.  A diótermesztés bizonytalansága miatt Hollandiában súlyt helyeznek a köztestermesztésre.  A holland diófogyasztásnak múltja, hagyománya, kultúrája van. Elsősorban importdiót kapni. (A dordrechti hagyományos piacon rajzolták ezt a diókínálatot:)   A diószüret az iskolai oktatásban is szerepel:               Dánia Dániában nincs diótermesztés, az ország kívül esik a diófák természetes elterjedési körén.  Sok dán kerttulajdonos mégis megpróbálkozik diófa ültetésével. Diókat, csemetéket hoznak be a legkülönbözőbb országokból, abban a reményben, hogy hátha lesz az elültetett fák vagy utódaik között olyan, amelyik bírni fogja részben a kemény teleket, részben a rövid dél-skandináv nyarat, amely rövidebb annál, hogy a más éghajlathoz aklimatizálódott diófajták hajtásaikat időben beérleljék, ezért a vesszők a tél folyamán nagyrészt elfagynak, és tavasszal nincs csúcsrügy, ami virágot, termést produkálna.  Lars Westergaard faiskolás jelenleg is kutatja a dán viszonyok közé alkalmas diófajtát. A Kanadában is népszerű, a hideghez jól alkalmazkodott Hansen fajtának egy ugyancsak hidegtűrő orosz diófajtával végzett keresztezéséből származó utódokat vizsgál és keresztez tovább. Az anyafajta jó és rossz tulajdonságait az utódokban is nagy biztonsággal találja meg, felfokozott mértékben is.  Ezzel a keresztezett állománnyal végzett folyamatos munkája során az ideális dán diófajtát a kis növekedésű, igen korán teremni kezdő, bőven fürtvirágú, apró, kézzel törhető diójú, magas bélarányú fajtajelöltjeiben látja, amelyek legígéretesebbje a Multiflora1 fajtajelölt. Előnye ennek a diófajtának, hogy a kis hajtásnövekedés miatt is vesszőit időben beérleli, dán viszonyok között is.  Dániai diótermesztésről majd azután beszélhetünk, ha Westergaard úr kísérletei sikeresek lesznek.    Svájc, Ausztria Annak ellenére, hogy Svájc nyugati és déli vidékein gyönyörű diófák nőnek a kertekben, a házak mellett, összesen kb. 150.000 db, Svájcban nincs ültetvényszerű diótermesztés. Nagyon kevés parasztgazda foglalkozik diófákkal, a mezőgazdasági tevékenység apró, kiegészítő ágaként. Egy árutermelési célú diófa Svájcban:   Pedig Svájc Európa vezető diófogyasztója, az egy főre eső fogyasztás mintegy 2 kg/fő/év, dióbélben számolva, ami azt jelenti, hogy négyszerese az utána következő országok átlagának. A kereslet tehát igen nagy, többszöröse a belföldi termelésnek, de a svájci jövedelmi viszonyok mellett nem éri meg diót termeszteni, mert a szükséges kézimunka megfizethetetlenül drága. Svájc diótermesztése 1950-től kezdődően hanyatlik, mára gyakorlatilag megszűnt, csak a lakóházak mellett hagytak meg diófákat.  Házi diószárítás Svájcban kocsin, illetve szekrényben:     A francia dió, főleg a Franquette uralja a svájci piacot.  A svájci diótermesztés újraélesztésére irányuló próbálkozások nem sok reménnyel kecsegtetnek. Bár a német nyelvterületen is folyik hasonló munka, a francia nyelvterületen Corbaz és Manco urak nagy munkába kezdtek 2003-ban. A Franquette egyeduralmát helyi különlegességekkel kívánják megtörni. Svájci lódió és fája:    A svájci természetes diófaállomány érdekes egyedeit vették számba, és kezdték nemcsak változatlan formában szaporítani, hanem nemesíteni is. Komoly fajtagyűjteményük van a helyi klímához és talajhoz jól alkalmazkodott diófákból. Például a gyűjtés során csak az ötven évnél idősebb diófákat vették figyelembe, mert azok túlélték az eddigi legnagyobb, 1956-os téli fagyot, helyi viszonyok között fagytűrőnek tekinthetők. Emellett a tavaszi fagyok elkerülése céljából gyűjtési szempontként vették figyelembe a késői kihajtást, a jó dióminőséget, és a fák egészségi állapotát, ellenállóképességét. És ami Svájcban különösen érdekes, a tengerszint feletti magassághoz történt alkalmazkodást. A 800 m magasság felett is jól termő diófákat tarják értékesnek.  Svájcban a francia és a német diófajtákat ajánlják telepítésre, szinte valamennyit, azon kívül csak az Eszterházi 2-t és a Pedrót. Természetesen, Svájcban igen nagy fajtaválaszték kapható, az összes magyar fajta is, és Európa diófajtáinak nagyobb része. Nem beszélve a saját "fajtákról", amelyek inkább próbálkozások, nem kiforrott diófajták. Hanger, Hug, Jucker, Nyffenegger, Marchetti, Kieser, Wirz, Würms. És még több mint nyolcvanféle, köztük a Thunstetteri fürtös dió.  Ausztria is alpesi ország, nem az a kimondottan jó diótermő vidék. A házak mellett, a kertekben láthatók diófák, az ország szőlőtermő vidékein a szőlőkben is. De árutermelő ültetvény szinte nincs. Képem is csak egy kisebb ültetvényről van.
	Kalifornia Tisztelt Kollégám, azt hiszem, megengedhetem magamnak a nemes egyszerűséget azzal, hogy Kaliforniát az Egyesült Államok egészének tekintem. A diótermesztést illetően ez majdnem igaz is. És tovább, ha a kaliforniai diótermelésről úgy beszélek, mint a világ legmeghatározóbb diótermesztési tényezőjéről, mert ez is így áll.   Amerikába az angol telepesek vitték magukkal a diófát. Diót vittek, azt ültették el, Massachusets-ben, Virginia-ban. Ezek a telepítések nem sok sikerre vezettek.  Kaliforniában - még az angolok előtt - ferences rendi spanyol misszionáriusok honosították meg az európai diót, az 1700-as évek vége felé. Dióskerteket létesítettek missziós telepeik (például a San Gabriel misszió) köré, de az általuk termesztett diók kemény héjúak voltak. A szaporításra szánt diót Spanyolországból hozták. Az itt termesztett dió "missziós dió" néven lett ismert.  Más forrás szerint a kaliforniai missziós dió chilei eredetű, de a lényegen ez nem változtat, eredetileg Chilébe is spanyol diót vittek a misszionáriusok.  A missziós dió magról szaporított, tehát tulajdonságaiban nem egységes dió volt. A szelekció során a közepes méretű diót termő fajtákat részesítették előnyben, de ezek vastag, kemény héjúak voltak. Korai virágzásúak voltak, változatos virágzási idővel, tehát nem kielégítő megporzással. És késői dióéréssel.   Kalifornia diótermelése jelenleg gyakorlatilag egyenlő az Egyesült Államok termelésével, ma már a kaliforniai dió adja a világtermelés harmadát, az USA termelésének 99 %-át. A kaliforniai diótermesztés elhelyezkedése: (Minden fekete pont 400 hektár dióültetvényt jelez.)   Mint minden igazán nagy dolog, ez is egy kis lépéssel kezdődött.  A kereskedelmi célú diótermelést Joseph Sexton kezdte meg 1867-68-ban, amikor egy zsák jól törhető chilei import diót vásárolt San Francisco-ban, és nem törte meg. Ez volt a döntő momentum.  Nem törte meg, hanem elültette, és az elültetett diókból kikelt csemetékből Santa Barbara mellett Goleta helységben dióskertet létesített. Ez Kalifornia déli részén történt.  Kalifornia északi részén Felix Gillet francia bevándorló volt az úttörő, aki 1870-ben francia diófajtákat (Franquette, Mayette) telepített, oltványokat. Faiskolája Sacramento északi részén, Nevada City közelében volt.  1940-1960 között épült ki Észak-Kaliforniában a dió ipari méretű termelésének, felvásárlásának, feldolgozásának rendszere.    Jelenleg a diótermő terület Kaliforniában tartósan 80.000 ha körül van, a Sacramento-völgy, a San Joaquim-völgy és a parti síkság területén. A dióskertek jellemző mérete 8-16 ha, bár a kertek sok helyen egymást érik. Persze, egy gazdának jellemzően több ültetvénye is van. Egy tulajdonosnak ma már meghaladja átlagosan a 20 hektárt a tulajdona. Már tíz évvel ez előtt a farmok 60 %-a 40 hektárnál nagyobb volt. Az egészen nagy dióültetvények nem jellemzők, a legnagyobbak 200 ha körüliek.   Az önálló dióskertek mellett Kaliforniában a szőlők végébe ültetett diófák is általánosak. Két kép a kaliforniai Napa-völgyből.     Mekkorák is a kaliforniai dióskertek?  Többségük nem nagy. Jellemzésül egy 2001-es statisztika San Joaquim megyéről:  A megyében 740 diótermesztő tevékenykedik.  0-2 ha	187 farmer 4-10 ha	307 farmer 10-20 ha	87 farmer 20-40 ha	71 farmer 40-80 ha	55 farmer 80-400 ha	33 farmer Diósfarm Kaliforniában:   A kaliforniai diótermő körzet éghajlata ideális a dió számára. A téli hőmérséklet alatta marad a dió által felső határként elviselt téli +7-+10 C°-nak, ugyanakkor a fagyok ritkák és gyengék, és kevés a hó. A nyári hónapok 22 C° körüli hőmérséklete kellően meleg, és a hőségnapokon előforduló napégés még nem okoz nagy károkat. A tavaszi fagyok nem szokták veszélyeztetni a kaliforniai fajtákat, nagy biztonsággal a tavaszi lehűlések után virágzanak. Az őszi korai fagyok jelentkezéséig pedig a vesszőknek kellő ideje van beérni.  A csapadékviszonyok ugyan félsivatagi jellegűek, de a termelési körzet kedvező hidrológiai viszonyai következtében öntözésre állandó lehetőség van. A vízszintesre planírozott dióskerteket legtöbbször árasztásos úton öntözik. Csepegtetés, mikroszórófejes öntözés a központi völgy területén kívül, nem teljesen vízszintes terepen van inkább. Az árasztásos öntözés egyben megnöveli a fitoftóra-fertőzés esélyét.  A talaj mély rétegű, jó szerkezetű hordaléktalaj, a hiányzó tápanyagok műtrágyázással jól pótolhatók.  Kaliforniában a hektárra vetített átlagtermés 5-7 t évente, többszöröse annak, amit máshol a világon elérnek.  A Kaliforniában termesztett fajták: Franquette, Hartley (nagy területen), Payne, Vina, Chico, Howard, Sunland, Chandler (újabban ebből telepítenek a legtöbbet), Tulare (új fajta). És mindig jönnek ki újabb fajták.  Chandler fajtájú dió árukínálata a baloldali képen látható.  Az újabb fajták esetében az oldalrügyeken is termő, tehát potenciálisan nagyobb termőképességű fajták elszaporítása a cél, továbbá a késői kihajtású fajták arányának növelése, a tavaszi fagykárok kivédésére, a termésbiztonság növelésére.  Fajtaösszetétel Kaliforniában 2006-ban:   Kaliforniában jellemzően melegek a tavaszok, a dióvirágzás idején. Ez okozza, hogy a kaliforniai diófajták többségénél jellemző az időeltolódás a hím- és nővirágok virágzási ideje között, általános a nőelőző virágnyílás. Minden kaliforniai diófajtához porzófajta kell, későbbi pollenszórású. Ezért az ültetvényekben minden 10 sor árutermelő diófa után általában egy sor porzófát ültetnek. Kaliforniában a kielégítő beporzás érdekében felmerült a mesterséges beporzás kérdése is, a pekándiótermesztésben alkalmazott gyakorlattal azonosan.  (A kaliforniai diótermesztés egyéb statisztikai adatait külön melléklet tartalmazza.)  Ültetvény Chandler fajtából:  Alanyként hagyományosan a kaliforniai feketediót (Juglans hindsii) alkalmazták a legelterjedtebben, azonban csak fertőzésveszély-mentes, szinte sivatagian száraz területeken felel meg. A többi területen közönséges dió alanyt használnak, és újabban terjed a hibrid paradox dió, mint alany. (Részletesebben a csemetenevelésnél.)  A szaporítás oltással és szemzéssel történik általában. Az oltást erre szakosodott 10-15 faiskola végzi. Az oltás módszere általában angol nyelves párosítás. A helyben oltás gyakorlatilag megszűnt. Mostanában vezetik be a nemes fajták gyökérszövetéről történő vegetatív szaporítást, és van saját gyökerű állomány is.  Ültetés előtt gondos a talajelőkészítés. Dréneznek három méter mélyen, planíroznak 60-70 cm-nyit. Az árasztásos öntözéshez vízszintes felületet alakítanak ki. Ültetés után a csemeték törzsét fehérre festik, a hőség miatt. A hagyományos, nem sövény ültetvényekben a négyzetes kötést alkalmazzák, a kétirányú művelhetőség végett.  A diófák térállása Kaliforniában hagyományosan kb. 108-120 fa/ha, ami valamivel sűrűbb, mint a 10x10m-es kötés. Az újabb, intenzív ültetvények sűrűsége kb. 190 fa/ha, a sövényültetvényeké pedig 450 fa/ha. A leggyakoribb a 160-280 fa/ha. Idősebb ültetvényekben, nagy fáknál a sűrűség akár 30 fáig is csökkenhet egy hektáron, vagyis ritkítással elmennek a 18x18 m-es térállásig.  A metszés, koronaalakítás során az úgynevezett mérsékelt központi vezérág kialakítására törekszenek. A fák nyugalmi idejében szoktak metszeni, kivéve a három évnél fiatalabb fákat, amelyeknél nyáron is metszenek, a leendő törzs kialakítása céljából. (Ezt a zöldmetszést nevezik training-nek.)  Talajvizsgálatok alapján nitrogén-, kálium-, a mikroelemek közül a cink-trágyázás szokásos. Nitrogénműtrágyából például - nem hatóanyagban, hanem 34 %-os ammóniumnitrátban számolva - évente 150-450 kg-ot szórnak ki 1 ha-ra. Felhívják a figyelmet a talajban lévő nátrium, klór és bór toxicitására, bizonyos szint felett.  Kaliforniában korán, március elejétől április közepéig hajtanak ki a diófák.   Kihajtástól a szüret kezdetéig 3-6 alkalommal végeznek gyomtalanítást, ami egyaránt lehet talajmunka vagy fűkaszálás.  A diószüretet augusztus végétől november elejéig végzik, amikor a kopáncs leválása mintegy 95 %-os. A kaliforniai diófajták érésideje:   Etaphonos érésgyorsítást a szüret meggyorsítására alkalmaznak, vagy azért, hogy 7-10 nappal előbb kezdjék a szüretet, vagy szüret közben a később érő diók érésének előrehozataláért, hogy egy fán belül ne legyen nagy eltolódás az érésben. Az érésgyorsításnak a kártevők károsításának megelőzésében is van szerepe.  A szüret munkaműveletei (rázás, rendresöprés, felszedés, kopáncstalanítás, mosás, szárítás) teljesen gépesítettek. A rázógépet önjáró felszedőgép szokta követni. Kézi dióverést és felszedést csak a 8 évnél fiatalabb fákon végeznek.   A termelés munkafázisai az év során a következők:  Télen:  Metszés, koronaritkítás  Törött, elhalt ágak eltávolítása  Télvégi lemosó permetezés rovarok ellen    Tavasszal:  Minden növényi maradvány eltávolítása a fák alól a fertőzésveszély ellen    Gnomónia és xanthomonasz elleni permetezés a csúcsrügyek kipattanásakor  Nitrogénműtrágyázás  Nyáron:  Öntözés májustól októberig 3-4 hetente  Rovarkártevők elleni permetezés  Ősszel:  Diószüret   A jól művelt dióültetvények átlagtermése Kaliforniában 3,5 t/ha.  A termelés biztonságát leginkább a következő tényezők veszélyeztetik Kaliforniában: napégés, fagykár, táplálékhiány, öntözési stressz. Ezek közül a napégés ellen lehet a legkevesebbet tenni, a fagyveszély minimális, a tápanyagellátás és az öntözés elmélete és technikája pedig bőven meghaladja az európai szintet. Többségében a talajok is jók.  Hatalmas előnye a kaliforniai diótermesztésnek az éghajlat. Az, hogy tavasszal biztonságosan hajthatnak korán a diófák, és ennek következtében is a dió szeptember végére annyira beérik, hogy a diószüret is befejezhető, és indulhatnak az első árutételek Európába, amikor nálunk még csak a korai fajták érnek.  Ugyancsak az éghajlat javára írható a diócsemeték rendkívül nagy növekedése, majd az egész éves jó asszimiláció is. Mindenre aztán épülhet világszínvonalú diókutatás, gépesítés.  Egy, igen nagy hátrányuk van csak velünk szemben, (a távolság nem hátrány, a nagytömegű áru olcsón szállítható), ez pedig a dió íze. Valószínűleg a kezdetekkori, alapanyagként használt dióvariációk voltak olyanok, amiken a nemesítés se segíthetett.  Milyenek? Ízetlenek.  A kaliforniai dió íze nem hasonlítható az európaihoz.  A diótermesztés fejlesztését a sövényművelés elterjesztésében látják. Az alábbi felvételen balra hagyományos termő diós látható, jobbra pedig újtelepítésű sövénydiós.   Kaliforniában az állati kártevők közül a termést leginkább veszélyezteti az almamoly, az egyébként narancskárosító Amyelois (vagy Paramyelois) transitella, a dióburoklégy, valamint levéltetvek, pajzstetvek, atkák, nematódák. A gombás és baktériumos megbetegedések közül pedig a Xanthomonas, a Phytophtora-fajok, Armillaria mellea, a kéregrák, az agrobaktérium, valamint a levélfoltosság vírusa.  A dióval kapcsolatos kutatások és nemesítések az almamoly elleni és a Xanthomonas elleni genetikai ellenállóság terén folynak, felgyorsultak a génmanipuláción alapuló nemesítések, sejtklónozások. A műszaki fejlesztés a betakarítás gépesítésének formáira, módjaira irányul.  Amíg a farmerek egymással konkuráltak, a dió ára instabil volt. Jelenleg több mint 5000 diótermelő és 52 diófeldolgozó, csomagoló, értékesítő cég tevékenykedik a San Joaquin és Sacramento völgyben. Ezekből egy szövetkezet dolgozza fel és értékesíti a kaliforniai termés mintegy felét. Tevékenységük a legtermelékenyebb, legszervezettebb a világon. A termés mintegy 35 %-a kerül exportra, Európába és Japánba, az export 1/3-a héjas dió, 2/3-a dióbél.  Tisztelt történész Kollégám, tetszik emlékezni 1919-re? Amikor mi forradalmat és ellenforradalmat, mindenféle vörös és fehér terrorokat éltünk meg, na, pont ekkor állították munkába Kaliforniában az első nagyteljesítményű diótörő gépet. Tizenöt tonna héjas dióval bírt el naponta. Közel száz éve. Hol tartanak ők, és hol tartunk mi? Mi éri meg jobban, forrongani és ellenforrongani, vagy diótörő gépet szerkeszteni?   Már több, mint harminc évvel ezelőtt, amikor Európában még számítógép se nagyon volt, Kaliforniában már számítógépen értékelték ki a teljes folyamatot, aminek során a megermett dióból exportáru lesz, valamint a dió árutételek minőségét, és az automata gépsor végén az értékelésnek megfelelően a számítógép nyomtatta az árutételekre a minőségének megfelelő árcédulát, a következő folyamatábra alapján.   Nem tévedés, 1982 előtt.  Az Egyesült Államok - gyakorlatilag Kalifornia - évente 100.000 tonnát meghaladó mennyiségben exportál diót. Fő felvevőpiaca az Európai Unió (sorrendben Spanyolország, Németország, Olaszország), ami összesen az amerikai export 69 %-át veszi fel, ezen kívül Japán és Kanada összesen 17 %-kal. A többi kisebb.   A kaliforniai dió mint a magyar dió piaci lehetőségeit rontó dömpingáru már Európában van. A kaliforniai dióból legtöbbet a német és a spanyol piacra szállítanak, de a hagyományosan dióexportőr Olaszország hipermarketeiben is jelen van.   A világon a kaliforniai dió rendelkezik a legerősebb reklám- és marketing-támogatással. Egy szép reklámfelvétel a kaliforniai Hartley fajta kínálatáról:   Kalifornia - mint látjuk - tele van diófákkal. Az árutermő ültetvényeken kívül, elhanyagolt mezőgazdasági területeken is gyakori a diófa. A következő két kép is ezt mutatja.    Mindez, amit itt írtam, csak egy rövid kitekintés volt Kaliforniára. A kaliforniai diótermesztés - mint olyan - áttekinthetetlen, feldolgozhatatlan. Pedig sokan megpróbálkoztak vele, tisztelt, a téma iránt fogékony Kollégám elsősorban angol, francia, spanyol nyelvű internetes irodalomból szerezhet bővebb ismereteket. Elsőnek a kaliforniai diótermesztők szövetségének műlt század eleji The Californian Walnut című, már az interneten teljes terjedelmében olvasható könyvét ajánlom. Aztán a többit.  Az Egyesült Államok Kalifornián kívüli területein - ne felejtsük el, az is jelentős terület - igen kibővülnek a diótermesztés lehetőségei. A közönséges dión kívül a feketedió, a vajdió, a szívdió, a pekándió, a különböző hikori-fajok termesztése is erősen számba jön. Ezek a diófajok az amerikai kontinentális éghajlathoz jobban alkalmazkodtak, mint a mi diónk.  Amerika középső és keleti részein az a fő probléma a közönséges dióval, hogy a helyi viszonyokhoz képest korai kihajtású. Akkor hajt és virágzik, amikor még rendszeres kései fagyok várhatók. A Kalifornián kívüli területeken ezért nem beszélhetünk nagy diókultúráról, csak elszigetelt termesztőkről, és nagyon sok olyan, a diókultúrát szerető magánszemélyről, akik megpróbáltak a helyi éghajlat alá megfelelő diófajtát találni, vagy nemesíteni. Állítólag Henry Ford, az ismert milliárdos is jelentkezett néhány, általa kitenyésztett diófajtával.    De itt van Mr. E.C. Pomeroy úr, egy 1912-es felvétel tanúsága szerint, aki New York állambeli lockporti farmján saját maga szedett diót. Nem semmi. Keménykalapban, fehér kézelővel. Csinálja utána, aki tudja. Ő egyben elismert diónemesítő is volt.   E.C. Pomeroy könyvet is írt a diótermesztésről. Eredetiben mellékelem.  A Kalifornián kívüli területeken árutermelő dióültetvény kevés van. Inkább a házikertek diófa-állománya jelentős, amelyek termése nem kerül piacra. Hétvégi házak mellett, farmok, tanyák területén élnek diófák, kisebb számban. Ezekről a diófákról nem származik árudió.  Diófa egy amerikai farmon:   Az Egyesült Államok északkeleti területein a fagyveszély igen nagy korlátja a diótermesztésnek. Nemcsak a tavaszi, hanem inkább a téli fagyok lehetősége. Például Indianában 1950-51 telén a termő diófák mintegy 90 %-a fagyott ki.  Diófa egy újmexikói farmon:   Diófa télen, Texasban:   Végül két árutermelő dióskert Oregonból.
	Románia Mottó:  "hol a diófa lombja bókol,"  (Móricz Zsigmond: - Érzések Erdély kapujában -)  Romániában a diófa mindenhol otthon érzi magát. A kertekben, az utak mentén, a patakok völgyében, a nagyüzemi ültetvényekben.  Diófa Romániában:   Az utak mentén:   Fiatal diófa a Szaplonca-patak völgyében:   Románia dió-nagyhatalom, hozzánk képest. Dióexportjuk a magyar exportnak ötszöröse.  A romániai házikertekben a diófa - az almafa és a szilvafa után - az egyik legelterjedtebb gyümölcsfa. Bármilyen gondozás nélkül is képes nagyra nőni, és termése bár ingadozó, évenként mégis jelentős mennyiségű. A romániai házikertekben nem találkozni nemesített fajtadióval, a teljes diófa-állomány magonc-egyedekből áll. Ezért a diófák között termőképességben, a termés minőségében a legnagyobb különbségeket lehet tapasztalni.  Diófa egy romániai házikertben:   Igen kedves szokás a román útügyi hatóság és az útfenntartó részéről, hogy az utak mellett megtűrik a diófasorokat, nemcsak a főútvonalak mellett, hanem mellékutak mellett is. Igaz, ezek termése az útmenti nagy gazban nagyrészt összeszedhetetlen, de amit összeszednek, abból is árualap lesz.      A román dió minősége igen alacsony. Nemcsak a betegségek és kártevők elleni védekezés hiánya miatt, hanem a sok apró dió, valamint a sárgásra-barnára színeződő dióbél miatt is. De olcsó a román dió, és ezáltal veri a magyar diót itthon is, nyugatabbra is. Olcsó, mert a dió termesztését költségek nem terhelik, az összeszedése és megtörése pedig mégis nyújt minimális mértékű jövedelmet azoknak, akik foglalkoznak vele.  Létezik, és jelentős területű a nagyüzemi keretek között telepített dió is. Egy magyar határőr mesélte nekem, hogy szolgálatban messzelátóval szokta figyelni a határ román oldalán a végeláthatatlan dióskerteket. És csodálni szokta.  Magam csak három, a romániai termelőszövetkezeti időkben telepített dióskertet ismerek, amelyek 10, 20 és 30 hektár területűek, és ma már szétaprózott magántulajdonban vannak. Erre a három ültetvényre alapozva mondok véleményt a romániai nagyüzemi diótermesztésről, kicsit a viccbeli gróf példáját követve, aki Jean-nal, a komornyikjával kinézet mindkét ablakon, és mivel Jean azt jelenti, hogy mindkét irányban azt látja, hogy esik az eső, megállapítja, hogy országos eső van. Mintavételem nem elégséges objektív megállapítások megtételére, de arra jó, hogy véleményt alkossak.  Úgy találtam, diótelepítésre a más célra alkalmatlan, lejtős területeket választották ki.      A dióskertek más gyümölcsösök - almás, szilvás - területéhez kapcsolódnak. A diótelepítésben a szakmai hozzáértés minimuma se fedezhető fel. A telepített diósok ma már jórészt elhanyagoltak, elhagyottak.   Ne legyek igazságtalan, vannak már újabb, jól gondozott dióültetvények is Romániában.   És vannak mintaszerű fiatal diósok is, például Kovács Levente ültetvénye, amiről később bőséges fényképillusztrációval számolok be.  Létezik elég sok román diófajta, például a szamosháti vagy a három sebeshelyi fajta, vannak új, erdélyi fajtajelöltek, és több intézet is foglalkozik diónemesítéssel, főleg a craiovai jött ki mostanában több új fajtával, amelyek korán, szeptemberben érnek, termésük héjas diónak és béldiónak egyaránt jó. A román dió mégis vegyes, de inkább gyenge minőségű magoncdiót jelent.  A magyar milotai és tiszacsécsi diók a határ túlsó oldalán is biztosan jól díszlenének, a nagyüzemi telepítések kizárólag magoncokból létesültek. Ezért minden fa más, jobban-rosszabbul, de leginkább rosszabbul termő, kisebb-nagyobb, de leginkább kisebb diókat termő.  Jól termő román diófák:        Fel sem merült telepítéskor a kérdés, hogy hogyan fogják a dióskertet művelni, gyommentesen tartani. A domboldal, hegyoldal természetes fűállományát kézi kaszával vágták le - régebben, mert manapság már nem mindenhol kaszálnak.  Kaszált és kaszálatlan ültetvény:      Egyébként is az ültetvényeken látszik, hogy a gépi művelés lehetősége fel se merült. Az ültetvények igen sűrűk, a fák 5-6 m-re állnak egymástól. Semmilyen gép nem megy el közöttük. Pozitív viszont, hogy a diófa alakjának jobban megfelelő háromszög-kötésbe helyezték a fákat.  Hat méteres távolságban, háromszög kötésben:      Öt méteres háromszög kötésben:    Az öntözés, a műtrágyázás, a növényvédelem ismeretlen fogalmak, és a gépi diószüret is. A kemikáliák használatának hiánya egyben nagy versenyelőnyt jelent majd a magyarországi és más öko-gazdálkodókkal szemben, de csak majd akkor, ha Romániában is felfejlődik a hivatalosan is tanusított biotermelés.  Gnomónia + rovar (a zölddiótól jobbra, a száraz levélnél van egy poloska) = bio:   Végül is, milyen a romániai diófák termése? Hát, ilyen:                    És a román dióbél? Ilyen:   Közelebbről? Hát, ilyen:   Kézenfekvő a kérdés, hogy ha ennyire olcsón kínálják a diót, mint ez a román dióárus, vegyünk-e?   Szerintem ne. Még olcsón se éri meg az árát. Hagyjuk meg a hivatásos kereskedőknek, akiknek mindegy, hogy mivel kereskednek, csak pénz legyen belőle. Mi pedig együk a hazai diót.
	Moldávia Mint említettem, Moldávia dió-nagyhatalom. Tehát teljesen jogosan ért egy tisztelt Kollégám kritikája, miszerint a moldáv diótermesztésről írt fejezetem a nullával egyenlő. Egy mentségem van csak, Moldávia egy másik világrendszerhez tartozik, nemigen jönnek információk.  De mivel nemcsak kritikát, hanem lehetőséget is kaptam, elmentem megnézni a moldáv diótermesztést. Az alábbi szövegrész már a javított változat.  Kisinyov éghajlata - azt mondják - a magyar szegedinek felel meg, vagyis a hőmérsékleti viszonyok kiválók a dió számára, ha eltekintünk a rendszeresen, néhány évtizedenként biztosan előforduló igen kemény téli hidegektől, mint amilyen 2011-12 tele is volt, amikor -37 C° hideget kellett elviselni. Bár az átlaghőmérséklet nem nagyon tér el az itthonitól, gyakrabban fordulnak elő negatív kilengések. Ilyen volt például az 1952-es év, amikor igen későn, május 21-én és 22-én -3,5 C°-os fagy károsított.  És a talajok is jók. Nagyonis jók. Klasszikus csernozjomok, magyarul feketeföld. A morzsalékos szerkezet az évezredes fűtakaró gyökérzetének talajképző hatásából és az alapkőzet kellő kalcium-tartalmából adódik. A helyenként előbukkanó meszes tengeri üledék alapkőzetet igen vastag talajréteg fedi.   A domborzati viszonyok is jók, hosszú, széles, lapos dombhátak váltják egymást az egész országban, köztük enyhe lejtőjű völgyek. Sajnos, a völgyekben szinte nincsenek is vízfolyások, a folyóvizek csak határolják az országot, és a tavak is hiányoznak.    A víz a moldáv diótermesztés legszűkebb keresztmetszete, mert a helyi előírások szerint kutakból nem szabad öntözni, csak természetes vízfolyásokból, vagy víztározókból, ez utóbbiak szintén hiányoznak.   Nemcsak szántóföldi növények termesztésére hanem az összes kertészeti kultúrára is jók a feltételek, és nagyon olcsó bérű, nagyon hozzáértő nép a moldáv nép. Szőlő-bor-konyak kultúrájuk kiemelkedő, almatermésükkel nemcsak Dnyesztert, de nagyobb folyókat is lehetne rekeszteni, és sok, másfajta gyümölcsöt is termesztenek. A szovjet időkben Moldávia volt a Szovjetunió gyümölcsös- és ezen belül dióskertje.  Egy pici visszatekintés: Moldáviában nem a moldávok kezdték a diótermesztést. Nem is mi, magyarok, amikor Etelköz részeként a hazánk volt. Jóval előbb, i.u. 100-200 körül Etelköz akkori lakói - nem tudom, kik - már telepítettek diófákat. Az odesszai régészeti múzeumban őrzött képek tanúsága szerint.  Egy 1994-es összeírás szerint Moldáviában 2,2 millió diófa volt, legalább évi 25-27 ezer tonna terméssel.  Moldáviában három fő formája van a diótermesztésnek. Az első, még jelenleg is legfontosabb, az útmenti diófasorok termése. Az országutak nagyobb részét sűrű diófasorok szegélyezik, a falvak bekötőútjait sok helyen még sűrűbb, az úton átívelő koronájú diófák, ahol szinte diófa-alagútban folyik a közlekedés, végül a községi földutak is ugyanilyenek.   Az útmenti diófák magoncfák. Termésük több-kevesebb, jobb-rosszabb. De rengeteg. Diótermesztési költség csak a diószedő és a diótörő kézi munkája, ami szinte ingyen van, valamint a fák bérleti díja.     A kiépített országutak diófáit az állami közútkezelő adja bérbe magánszemélyeknek, meghatározott fától másik, meghatározott fáig terjed egy személy bérlete. Láttam, ha egy bérlet felszabadul, a fasorban tábla jelzi, melyik szakasz vehető bérbe. Jó üzlet ez a közútkezelőnek is, a bérlőnek is. Ezért ahol egy diófa kipusztul, a közútkezelő rögtön ültet a helyére egy csemetét, nincs foghíj a fasorokban. Egyéb művelés nincs, se metszés, se növényvédelem, semmi.   Ugyanígy folyik a "termesztés" a községi tulajdonú utak mentén is, csak a bérleti díj nem az államé, hanem a községé. (A képen látható hölgy nem bérlő, csak azt nézi, mikor érik már a dió.)   A városi, falusi utcák is diófásak. Egy városi fasor:   Kisinyovi városképek:    A moldáv diótermés mennyisége erősen függ az időjárástól, és az árumennyiség zöme gyenge minőségű, heterogén. Nagy lehetőségeik vannak a felvásárló és feldolgozó vállalkozásoknak, amelyek ebből a rengeteg, vegyes dióból (dióbélből) nagy mennyiségű, szép és kevésbé szép, de egyenletes árut tudnak létrehozni, ami aztán könnyen piacra talál.  Ugyanezt lehet elmondani a moldáv házikerti diófákról. Turcanu diókutató szerint Moldáviában átlag minden házikertben van egy diófa.   Ültetvényszerű diótermesztés két formában folyik, a kisparasztok kisparcelláin, ezekből a kisültetvényekből jelenleg még kevés van, végül igazából a harmadik forma a diótermesztő nagygazdaságok megjelenése és térhódítása, amelyek többszáz hektárakat, ezer vagy annál is több hektárt telepítenek. A diótermesztésnek ez a formája most fut fel.  A moldáv állam a dióültetvények telepítésében látja a fejlődés útját. Ezért 1999-ben külön törvényt hoztak a dióra, ami szerint új ültetvényt csak elismert diófajtákból lehet ültetni. Ezek adják a jövőbeni minőségi moldáv diót, a 8.-9. évtől hektáranként 2-2,5 tonnát terveznek.  A nagygazdaságok mindent megtesznek, ami az eredményes diótermesztéshez kell, mindent megadnak a diófának, amire annak szüksége van. Kivéve a vizet, de ez nem rajtuk műlik. Ezeknek a földbirtokoknak a vezető agrárszakemberei egyetemi képzettségűek, a diótelepítés megkezdése előtt bejárják a világ nagy diótermesztő körzeteit Kaliforniától Franciaországig, stb., még a magyar diós nagyüzemeket is ismerik. Mindenhonnan hazaviszik, és otthon kipróbálják a legjobb diófajtákat, még szerbiai diófajtát (Tisza) is láttam náluk. Mondani se kell, csak fajtadiókkal, oltványokkal foglalkoznak.  Természetesen, és ez a lényeg, a hazai szelektálású diófajták, a kisinyovi kutatóintézet fajtái válnak be a legjobban. Calaras, Corjeuti, Cazacu, Kosztyuzsenszkij, Kisinyovszkij, Schinoasa. Mind vékony héjú, fehér húsú, nagyméretű diót terem. Olyan nagyot, hogy a nagyüzemek a héjas dió osztályozását 32 mm-nél kezdik, és 2 mm-es lépésekkel még 38 mm-es furatú osztályozóhengert is használnak, tehát 38 mm feletti méretválasztékot is tudnak kínálni, ha a vevő úgy igényli. Kiemelendő tulajdonsága a Cogalniceanunak, hogy termése csoportos-fürtös.  De a hazai diók mellett számításba veszik a világ legjobb dióinak honosítását is. A magyar fajtákat is, köztük a kiemelten kezelt Milotai 10-est, de a siker még várat magára, nem biztos, hogy a keleteurópai síkságon is úgy fognak viselkedni a magyar diók, mint a Kárpátoktól védetten.  Magam úgy láttam, a Milotai 10-es Moldáviában is szép diót terem. De az A-117-es dióbele nem tölti ki a héjat, lötyög benne. Az újabb Milotai-keresztezések (Bőtermő, Kései, Intenzív) pedig gyenge téli fagytűrésük miatt nem válnak be Moldáviában. (Hiába, apjuk a kaliforniai Pedro.)  A fejlesztéshez neves szakemberek segítségét is igénybe veszik, dr. Szentiványi Péter professzor is - 82 évesen - felkérést kapott.  (Hallottam egy időpont-egyeztetést:  - Professzor úrnak alkalmas lenne a jövő hét?  - Nem, nagyon hívnak a Dnyeszteren túlra, ott leszek a jövő héten, Moldáviában.  - Igaz, tényleg ráfér a moldáv diótermesztésre a fellendítés.  - Nem fog az menni egy hét alatt.)  A moldáv diótermesztés fejlesztése néhány nagyvállalkozás kezében van. A hét, elismert moldáv diófajtán kívül külföldi fajtákat is telepítenek.    Az itt mutatott minta szép, de nem a mi kedvünkért válogatták ki. Egy magyar szakember a tulajdonos távollétében kért meg egy moldáv dolgozót a mintavételre, aki válogatás nélkül emelte ki ezt a néhány maréknyi dióbelet a csomagolás alatt álló dióból.  A nagyüzemi diótermesztés agrotechnikája nem eshet kifogás alá, mintaszerű. Egyelőre még csak fiatal ültetvényeket látni.    Egy eltérés, amit máshol még nem láttam, az, hogy minden második sorközt füvesítik, a közbülső sorközöket pedig művelik. Bár ők a rétegvonalas műveléssel, az erózió elleni védekezéssel indokolják ezt, én úgy láttam, a sorok nem követik a rétegvonalakat, és az enyhe lejtőjű domboldalakon ennek úgyse lenne jelentősége. Szerintem. Hanem az az előny, hogy a füves sorközökben esős ősszel is tudnak szüretelni, felbecsülhetetlen. További előnye a félig művelt, félig füves területnek, hogy a művelt területen műtrágyázni lehet, nem kell a műtrágya bedolgozása céljából a füvet és a benne levő diógyökereket bolygatni. A sorokat pedig vegyszerezéssel tartják tisztán. (No, jó, itt nem a legtisztább, de máshol igen. Az pedig ne tévesszen meg senkit, hogy a füvesítés a képen végetér. Itt kezdődik balkéz irányába a sor, a pontosabb illusztrálást az idő esőssége és hiánya akadályozta.)   A nagy területű ültetvények alig néhány évesek, - a legidősebb hét éves, - de már építik a diófeldolgozás épületeit, telepítik a gépsorokat, amihez magyar segítséget is igénybevesznek. A moldáv helyzet félreértése lenne, ha feltételeznénk, hogy korábban minden munkát kézzel végeztek. Nem, komplett gépsorok eddig is működtek. Egy leszerelt, kaliforniai gépsor gépeit magam is láttam, két nagy ipari csarnokot töltöttek meg a gépek, egymásra dobálva is. Harminc éves kaliforniai szolgálat után még tíz évet dolgoztak Moldáviában, mire végleg kiselejtezték, és tíz éve porosodnak. Pedig új állapotúak is vannak köztük. Szinte ingyen megvehetők.            És hiba lenne azt feltételezni, hogy magyar feldolgozó gépek nélkül nem boldogulnának. Ugyanúgy vásárolják a francia gépsorokat is, én konkrétan a Sommier termékekről tudok.  Egy magyar feldolgozó-sor képei Moldáviából: (A sor a második éves működését kezdi.)   Föld alá süllyesztett fogadógaratról jön föl a dió a mosó-buroktalanító gépekre, majd kefés és szivacsos előszárítás után a szárítószekrényekbe. Három van kész.   Mellette még kilencnek van hely, és ha az is kevés lesz, ugyanekkora csarnokot építenek mellé.   A szárításhoz a hőt kisbálás szalma tüzelésével állítják elő.    Hatalmas puffertertályra van szükség a termelt és a leadott hőmennyiség egyensúlyához. A puffertartály köbtartalmát meg se mertem becsülni, mindenesetre a tartály alja, közepe és teteje csak háromszorra fért a fényképre.     Természetesen, a csarnok legmagasabb pontján kiegyenlítő tartály is van.   A melegvíz hője nagy hőcserélőkön jut a szárítótartályokba, nagy teljesítményű ventillátorok levegője viszi be. Az egész fűtési, szárítási rendszer szabályozott, munka csak a szalmabálák kazánba rakásával van. Az automatikus szabályozó szerelése:   A faléces tárolószekrények már korábban is megvoltak.   A héjas dió osztályozására, valamint a diótörés, válogatás gépesítésére szolgáló gépek beszerzése a jövő év programja.  A nagyterületű telepítésekhez elsősorban csemetét kell nevelni, ezért a termesztést csemetekertek létesítésével kezdik. Anyatelepekkel, alanyneveléssel, (közönséges dió alanyt használnak), gépesített oltással. Izzasztókamrával, pincés tárolással. Szóval, a nemzetközi szinvonalnak megfelelően. Igaz, a legkorszerűbb sejtszaporításról, pláne géntechnológiáról nem hallani.  A csemete-előállítás elképzelhetetlen öntözés nélkül. Ezért az egész szaporítótelepet közvetlenül a Dnyeszter partjára telepítették, és a folyóból öntöznek.   Az anyatelepen az összes szóbajöhető diófajta megtalálható.     Az oltóvesszőket ebben az épületben oltják a megnevelt alanyokra:   Februárban oltanak, majd ugyanebben az épületben izzasztják az oltványokat, fűrészporos-homokos keverékben, végül pincében vermelik kiültetésig.   Első éves oltványok nevelése:    Második évesek:    Diócsemete-nevelésben is európai hatalom Moldávia, a felfutó ukrán diótermesztést moldáv diófajtájú csemetékkel látják el. Újabban Oroszországban, a krasznodári körzetben is nagy arányban telepítik a moldáv csemetéket. A keresletre jellemző, hogy a második éves oltványok már nyár közepén mind el vannak adva és ki vannak fizetve, és az első éveseknek is 60 %-a. Egyedül az a faiskola, amit láttam, évente 900.000 darab diócsemetét termel, kiültetve ez több, mint Magyarország diótermő területe.  A moldáv diófák termését sajnos, csak erősen fagykáros, egyben aszálykáros évben láttam. Adja Isten, hogy lássam normális állapotban is.    A moldáv dió exportja koncentráltan kézbentartott, szinte monopolizált. Részben Franciaországba(!), részben Moszkva irányába, részben Németországba, főleg Hamburgba irányul. Dióbélként évente 7-10 ezer tonnát exportálnak, de a nagyüzemi ültetvények termőre fordulásával ez a mennyiség gyorsan fog nőni.  A német piacon minden marketing-lehetőséget kihasználnak, még bioként is hirdetik az árut, ami a moldáv körülményeket ismerve - mondjuk - kétséges. Nem azért, mintha az útmenti fasorokat bárki is műtrágyázná vagy vegyszerezné, hanem azért, mert hiányzik a bio-minőséget igazoló független tanúsító szervezet. Például a közutak mellett természetes, hogy a diófát az egyik oldalról a kipufogógáz éri, a másikról pedig az alma- vagy szőlőültetvény permetleve. És akkor még hol van a kézi törés, válogatás higiéniája, hiszen a falvakban még vezetékes víz sincs.        A moldáv diótermesztésben az AMG Kernel cég a legnagyobb, csemetekertjük is hatalmas. A céget Gutu (ejtsd: Gucu) Victor vezeti. Többszáz hektáros diótermesztő több is van, közülük Ogorodnyikovékat ismerem, akiknek hatalmas és egyre növekvő ültetvénye vagy itt van:   Vagy itt. Nem tudni, a dolog titkos, azt híresztelik, a KGB is érintett benne.   Még egy lelkes, hozzáértő moldován diótermesztő: Nikolaj Fedorovics Kiktenko:     Ukrajna Moldáviából hazafelé autózván pedig Ukrajnán át kanyarodjunk Kárpátalja felé. Gyakori diófákkal találkozunk ott is. Kárpátalja egyébként is híres gyümölcstermesztéséről, és azon belül - az alma és a szilva után - a harmadik leggyakoribb gyümölcsfa a dió, ami a régió gyümölcsfaállományának 12 %-át teszi ki. De a kárpátaljai dió a szórványtermesztésnek köszönhetően igen heterogén, gyenge minőségű. De olcsó.  Gál Nikoletta kárpátaljai felvétele:   Ukrajna egyéb vidékein is a házikerti és szórvány dió a leggyakoribb, az ukrán árudió 95 %-át a szórvány és a házikert adja. A diófa az ukrán falvak elmaradhatatlan jellemzője, és az útmenti diófasorok is gyakoriak. Diófa a Harkov melletti elhanyagolt gyümölcsösökben:   Bár Ukrajnában nagyon régóta, a Kievi Oroszország ideje óta termesztik a diót, mégsincs a figyelem középpontjában.  Léteznek ukrán diófajták is, főleg a pridnyisztrovszki nemesítő állomás jóvoltából. Bukovinai és más elismert diófajták is léteznek, de a nagyüzemi telepítések szükségletére nincs elég oltvány. Moldáv oltványokat hoznak be.  Új diófajták előállításáról érkeznek néha hírek Ukrajnából. Ilyenek például a poltavai körzet Pirjatyin városában az Ideál és Üzbég bőtermő fajták természetes magonc utódaiból szelektált kisméretű, igencsak bőtermő diófák, amelyek oldalrügyesek, fürtösek és elnyújtott virágzásúak. A csúcsrügy fürtjei 8-20, az oldalrügyek fürtjei 3-5 dióból állnak. Mivel a fák energiája a nagy termés kifejlesztésére szükséges, növekedésükre nem jut erő. Kistermetűek. Ezért sűrűbben ültethetők, megnő a területi termelékenység.  Még nem elismert fajták. Ezeknek a dióknak, mint minden fürtös diónak, a kicsiny dióméret a fő hibája, 10 g alattiak. Viszont nagyon jó a dióbél-kihozataluk. Magas a dióbél aránya a dión belül, 53,1—56,0%, és könnyű a törhetőség, válogathatóság. A bélarány is, a törhetőség is a dióhéj vékonyságának köszönhető, ez a tulajdonság jellemző a középázsiai, az üzbég természetes dióállományra. A pirjatyini fajtajelöltek mindegyikének világos dióbél-hártyája és jó íze van.  Fő erényük a diótermesztés északabbi vidékekre terjesztése. Jóval télállóbbak, mint szülőanyjuk, ugyanakkor az Ideál jó tulajdonságait nagyrészt megőrizték. A rideg 2006-os tél után csak kisebb mértékben csökkent termésmennyiségük, és később helyreállt.  Vagy a harkovi bőtermő diók is ilyenek.  A szovjet idők elmúltával már újból lehetőség van üzemi méretű magántulajdonú dióskertek létesítésére, egy Kiev melletti 50 hektáros fiatal ültetvényről magam is tudok.   A nagyüzemi ültetvények gyorsan bővülnek Ukrajnában. A termesztőknek már saját szak-egyesületük is van, és szakmai tanulmányutakat szerveznek a fejlettebb diótermesztő államokba. Kaliforniában 2011-ben jártak. Idén, 2012-ben pedig Dnyepropetrovszkban tartanak nemzetközi dió-konferenciát. Talán éppen most, amikor ezt írom.  Tavalyi konferenciájukat Csernivciben tartották, közel százan vettek rajta részt, hat országból. Nekünk nem szólt senki.   A konferencián 2025-ig tartó diótermesztés-fejlesztési programot fogadtak el, és 2012-t a dió évének nyilvánították Ukrajnában.  Az ukrán diótermesztők szövetségének létezik szervezett internetes publikációja is, ukrán és orosz nyelven, a szakcikkek bőségével.    Oroszország Az orosz diótermesztésről nehéz átfogó képet adni, a nagy ország körülményei annyira eltérőek. Szibéria persze kiesik. Az orosz nyarak a diófa szempontjából kedvezőtlenek. Vagy szárazak, melegek, vagy hűvösek, vagy rövidek. Egyik se jó.  Diótermesztési szempontból Oroszország európai része három zónára osztható, a déli, a középső és a moszkvavidéki régióra, beleértve a zolotoje kolcó, az aranygyűrű városait is. Árutermelésről csak az európai Oroszország déli területein, a Kubáni-alföldön beszélhetünk. Délen, a Kaukázus előhegyeit is beleértve a diófa hagyományos kultúrnövény, és például Krasznodár körzetéből magam is hallottam hatalmas dióültetvény létrehozásáról.  A középső régió a Volga alsó és középső folyásának vidéke, ahol kiskertekben nevelnek néhány diófát, de állandóan küzdenek a kemény téli hidegekkel. Szamarától északabbra már házikertben sincs eredményes diótermesztés, mégis rendszeresen újra és újra próbálkoznak a diófa-neveléssel.  Helyi, természetes magoncokon kívül fajtadiók is számításba jönnek, amelyek közül az üzbég magashegyekben Sz.Sz. Kalmükov által fellelt Ideal nevű fajta keltette az egész országban a legnagyobb lelkesedést. Törpenövésű, az első és második életévétől termő, erősen fürtös dió. Elterjesztésével gyakorlatilag az egész országban megpróbálkoztak, általában inkább kevesebb sikerrel, de nagyszámú utódaival szinte mindenhol kísérleteznek.  Orosz házikertekben rengetegen szeretnének diófát nevelni, ennek a törekvésnek Moszkva közelében, Tulában kutatóbázisa is van, és bizonyos szervezettség is megfigyelhető. Ezen a vidéken a rendszeresen erős téli hidegek határoznak meg mindent. Olyan diófajtát, ami a -40 C° körüli hidegeket elviselné, még nem sikerült találni, ezért a próbálkozások hidegtűrő diófák termésének magonckénti elszaporítására irányulnak. Kalinovkai, Moszkva környéki képek helyben termett diókról és magonc-csemetékről:
	India, Pakisztán, Afganisztán India nagy diótermelő ország, az éves termés 30.000 tonna körül alakul, nemzetközi adatok szerint. Maguk az indiaiak 60.000 tonnára becsülik saját diótermésüket. (Egyébként jellemző az alternáló termés, minden második évben kisebb.)  Indiában Jammu és Kasmir területén van a legtöbb diófa, (Kasmirban 100 éves termő diófákat is látni). Ezen kívül Sirmore-ban és Kumdon-ban termesztik, valamint Szikkimben, közvetlen Nepál mögött. Garwhal-ban a hegyoldalakon elszórtan álló diófák találhatók mezőgazdaságilag művelt területek, bokros-fás növényzet között.  Indiában gyakorlatilag hiányoznak az árutermelő dióültetvények, a diótermést szórvány-diófák adják.   A fő diótermő övezet az északnyugati Himalája területén terül el, Darjeeling-ig és Sikkim-ig terjed, a mérsékeltnek mondható éghajlatú hegyvidékeken, 900-3500 m magasságban, főleg a hegyek közti völgyekben. Ezen a területen nem veszélyeztetik a tavaszi fagyok, és nyáron sincs olyan hőség, amit a diófa nem viselne el. Az átlagos csapadék 760 mm, majdnem elég a diónak. Az 1500 m-es magasság fölött termett diók kiváló minőségűek, az az alatt termettek viszont az éréskori hőség miatt rendszerint barnák.  Jammu és Kasmir területén 63.000 ha területet foglalnak el diófák, az éves diótermés 60-66.000 t. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag Jammu és Kasmir adja az indiai diótermelést, hiszen ezeken kívül az összes többi indiai államban mintegy 4.000 ha-ra tehető csak a diótermő terület, a diótermés pedig kb. 5.000 t-ra.  Kasmirban Anantnag, Pulwana, Kupwara, Budgam, Baramulla és Srinagar a fő diótermő vidékek. Jammuban pedig Doda, Poonch és Kathua.  Dióválogatás és útmenti árusítás Srinagarban, ahol a tóparti úton több kilométer hosszon hagyományos dióárusítás zajlik:     Az indiai diótermesztési kísérletek is Himalája diófáin alapulnak. Közülük választják ki a jövő indiai fajtadióit. Hogy milyen nagyarányúak ezek a kísérletek, a következő térkép mutatja. Körzetenként számokkal jelölték be, hogy melyik körzetből hányas sorszámú kísérleti egyedeket figyelik meg, értékelik.   Az indiai diótermelés szinvonala igen alacsony, a fánkénti termés 18-50 kg között szóródik. A műtrágyázás és az öntözés gyakorlatilag hiányzik.  Gyakorlatilag csak magonc-diófák léteznek igen nagy változatosságban, a fajtadiók kiszelektálását a helyi diófa-állományból egy 1996-98 között, a FAO támogatásával indított projekt keretén belül kezdték meg. Tehát gyakorlatilag jelenleg is hiányzanak a jól termő helyi fajták. A projekt megvalósítása során Shopianban, Zainpora kutatóállomáson 1200 anyafa elültetése járt sikerrel. Az anyafákat úgy hozták létre, hogy a fellelhető kiváló minőségű magoncokból a kutatóállomáson oltottak vagy szemeztek be alanyokat, mintegy 2300 db-ot. Az ígéretesebbeket Shalimar, Wussan, Tuttle, Rajouri és Budgam néven és különböző számjelzésekkel jelölték meg, ezekből lehetnek a jövő indiai diófajtái. Ezen kívül kb. 10 külföldi fajtát is bevontak az összehasonlító vizsgálatokba.  Az indiai diótermesztést a késői termőre fordulás, a termő fák alacsony egyedsűrűsége, az alacsony termésátlag és ezek miatt a gazdaságosság hiánya jellemzi.  A diót a hagyományos falusi mezőgazdasági termelés keretében termelik, sokszor félreeső területeken, vagy a falvak közösségi területein. Műtrágyát, növényvédőszert gyakorlatilag nem használnak, ezért az indiai dió exportőrei ökológiai művelésűként hirdetik árujukat, holott valójában ellenőrizetlenül, alacsony szinvonalon termelt dióról van szó.   Az indiai diótermő vidék jó talajadottságokkal rendelkezik. A gyökérzet számára kielégítő mélységű a hegyekről lehordott hordaléktalaj, ami durvább-kötöttebb szerkezetű, és mésszel jól ellátott, humuszban gazdag. Ahol homokosabb a talaj, a fák növekedése gyengébb, és fennáll a napégés veszélye.  A kihajtás, a virágzás kezdete februárban kezdődik, és áprilisig tart, a magasabb hegyeken. A virágzás utáni 5-6 hétben gyors a zöld diók növekedése. Június közepén a dió héja már keményedik, gyakorlatilag júniustól a dióbél már nem károsodik betegségektől, kártevőktől.  A dió kártevői közül érdekes módon a világ más tájain nem is említett valamilyen zsizsikfajt (Alcides porrectrirostris) teszik az első helyre. További, számunkra ismeretlen károsító a kék dióbogár (Monolepta erythrecephale). Nálunk is károsít a levéltetű (Chromaphis juglandicola) és a pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus). És van egy jelentős levélpusztulást előidéző levélkártevőjük is (Chaetopractus odata).  Az Indiában fellépő jelentősebb gombakártevők levélfoltosságot, üszkösödést és gubacs-rákot okoznak.  Indiában a diószüret augusztus közepén kezdődik, október közepéig tart, a hegyek magasságától függően. Akkor kezdik meg, amikor a kopáncs repedésével a héj láthatóvá válik. A hagyományos diószüret dióverésből áll, a lehullott dió összeszedése az asszonyok dolga.  Az összeszedett diót először halomba rakják, füllesztéssel a maradék kopáncsokat távolítják el. Közvetlenül ez után mossák a diót, kosarakban, a közeli patakokban, és rendszerint még fehérítik is, ugyanis a kopáncstól jellemzően sötétbarna foltos marad. A fehérítés szokásos módja 10 másodperces szódás-meszes oldatba mártás, majd egy pillanatra gyenge kénsav-oldatba mártás. A fehérítés eredményeként a dióhéj felszíne síma, krémes struktúrát nyer, szemre igen vonzónak tűnik.  Vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a dióbél a fehérítés során vegyszerrel szennyeződik. A vevő a szép, héjas diót megvásárolva nem is gondolja, hogy a dióbél egészségkárosító vegyszermaradványokat tartalmaz, hiszen a diót maga törte fel. Balra fehérítetlen, jobbra fehérített indiai dió látható.  A fehérítés után a diót azonnal szárítják. A szárítás a napon történik, 5-8 nap alatt szárad meg a dió.  A leírt szüreti technológiától nem lehet eltérni, mert bármilyen gépesítés túl drága lenne.  Az árudiót is kézzel törik. A bélkihozatal nem magasabb 40 %-nál. Bár már létezik egy kiemelkedően magas, 70 %-os bélarányú, vékony héjú fajtájuk is, a Bakshi vagy Bakhsi. Újabb információim szerint a Bakshi nem önálló fajta, hanem a Kaghazi fajta válogatott, vékony héjú szortimentjét nevezik az indiai diókereskedelemben Bakhsinak.  Az indiai dió fő felvásárlási piaca Jammu és Delhi.  Az indiai dió minősége igen változatos. Apró, nagy, kemény és puha héjú, világos és barna belű. A helyi kereskedelmi szokvány szerint Kasmír területén a Kagzi minőség a legjobb. A Jammu-i Pahari minőség gyengébb, általában vastagabb héjú.  Az indiai dió ha exportra kerül, - korábban évente mintegy 15.000 tonna, manapság inkább 30.000 tonna mennyiségben, - ládás (box), vagy csomagos (bag) minőségként jelölik. A ládás minőség a jobb, ez a rekeszekben látható is. A csomagos minőség olyan, hogy nem merik megmutatni a vevőnek, zsákban vagy egyéb csomagolásban árulják. Ez utóbbit nem ajánlom megvenni. Mert a papírzsákot ha kibontjuk, ilyen vegyes diót találunk benne:   Nagyság szerint a 32 mm fölöttit India Super-special-nak nevezik, a többi minőségi osztály gyengébb, azokra még legalább nyolcféle külön megnevezést alkalmaznak.  Az indiai dió fő felvevő piaca az EU, (ezen belül Nagy-Britannia, Németország, Hollandia, Spanyolország, Olaszország és Görögország), Egyiptom és érdekes módon az USA. Az arab országokba is szállítanak.  Az indiai diótermesztés fejlesztésének a termelők számára alacsony árakon kívül a diótermesztés körzetében állandósult háborús helyzet a fő akadálya.  Ha már Indiában járunk, említsük meg a szomszédot is, a diótermő vidék Pakisztánba is átnyúlik.  Pakisztánban helyi dióváltozatokat termesztenek, bár a mezőgazdasági kormányzat a jobb kaliforniai fajtákat igyekszik meghonosítani. A pakisztáni állam két kutatóállomást tart fenn a dió számára. Ezek az állomások a kaliforniai dió honosításán kívül helyi, értékes változatok felkutatásával is foglalkoznak, és terjesztik a vegetatív szaporítás oltásos módszerének ismereteit.  Pakisztánban szeptember a dióérés hónapja. Diószedés és diós sütemény készítés a Kalash-völgyben:     Nem sokat tudok a pakisztáni diótermesztésről. Létezik egy Abbotabad 1 nevű fajtájuk, a hasonnevű városról elnevezve.  Egy peshawari dióárus Pakisztánból. Messziről is látszik, hogy áruja nem szép.   Hogy Pakisztánban sokkal szebb dió is terem, azt Muhammad Ali Musa pakisztáni fotós diós felvétele is bizonyítja.  A pakisztáni hagyományos diókultúrát pedig a máshol nem látható diós sütemények jelzik, a pakisztáni Hunza-völgyből.   Pakisztán a hegyeken át ezer rejtett szállal kapcsolódik Afganisztánhoz, amely ország nem a diótermesztéséről híresült el, hanem a mákról. De hogy nemcsak mákos, hanem diós süteményeket is esznek az afgánok, arra a következő felvétel is bizonyíték. Dióárus a kabuli piacon.   És hogy milyen elmaradott az afgán diótermesztés, látjuk Taskurgán város határában: diófa és csador.   Pedig nem mindig volt ez így. N. I. Vavilov orosz növénygenetikus 1924-es afganisztáni utazása során írta le, hogy ősi dióskertek maradványait látta, például Kafirisztánban, megállapítva egyben, hogy egyedülálló kultúrát képviselnek.
	Marokkó Marokkóban inkább csak a lehetőségeiről beszélhetünk a diótermesztésnek. Jelenleg 4500 hektáron 7000 tonna héjas dió terem az országban. Mivel az ország éghajlata sivatagosba hajlik, a diófának csak a hegyek völgyeiben, 1200-1700 m magasságban jut élettér. Igaz, az összes marokkói hegység völgyeiben megtaláljuk a diótermesztést. A vízfolyások mentén, a vízfolyások szigetein ültetvénynek is nevezhető a diófák előfordulása, máshol csak magányos fákat láthatunk. Két-, háromszáz éveseket is.   Marokkóban a helyi jelentőségű diótípusok szaporítása magról történik. Ezért nagyon változatos a marokkói dióállomány. Gyakorlatilag amilyen típusai a közönséges diónak mint fajnak a világon megtalálhatók, - a virágzási és terméshozási tulajdonságokban egyaránt, - az Marokkóban mind megvan. Marokkóban nincsenek helyi, elismert diófajták.  Marokkói szelekciók:       Marokkóban - külföldi intézetek jóvoltából - százával állnak rendelkezésre a kipróbálandó diófajták. Franciák, bolgárok, stb. Sajnos, éppen a hegyi körzetekben nincsenek fajtakipróbálásra alkalmas állomások, ahol pedig a diótermesztés folyik, amely körülményekhez igazodó diófajtákat éppen keresnek.  A mezőgazdasági kormányzat nem állt a helyzet magaslatán, amikor 1984-ben százezrével (650.000 db) juttatott szaporítóanyagot gyakorlatilag bárkinek, nem gondoskodván azok előzetes bevizsgálásáról. Manapság ezeket a diófákat úgy különböztetik meg a helyi diófáktól a diótermesztő arabok, hogy összefoglaló néven nemes egyszerűséggel csak Rumi fajtájú dióknak mondják, vagyis európai diónak, pedig valójában egy rendkívül vegyes állomány.  Az egyetlen kutatóállomás, amely érdemi vizsgálatokat végez Marokkóban, a francia INRA kutatóintézet kirendeltsége Ain Taoujdate-ban.  Az európai diók legnagyobb hátránya Marokkóban, hogy nem kapják meg az igényelt téli hideget. Ezzel szemben a kaliforniai fajták, például a Chandler ígéretesek.  A marokkói átlagtermések nemcsak alacsonyak, (0,5-1,0 t/ha), hanem ezen kívül alternáltak is.  Mivel a marokkói árutermelő diófák gyakorlatilag mind magoncdiók, nincsenek biztosítva az optimális beporzási feltételek. Ezeket a helyi diókra még vizsgálni kell.  A fák térállása is változatos. 8x9 m-től 12x12 m-ig terjed.   Hiába számít a marokkói klíma száraznak, a bakteriózis gyakori. A diót, dióbelet, de a hajtásokat is károsítja.    Argentina Argentina diótermelése bár alacsony szintű, a lehetőségektől fényévnyi távolságra van, az ország mégis jelentős dióexportőr, mert a 30 milliós lakosság belső fogyasztása csak évi 1/4 kg fejenként. Nem alakult ki Argentinában a diófogyasztás kultúrája.  A diótermelésre és forgalmazásra a néhány évvel ezelőtti gazdasági csőd súlyos hatással volt, a belső piac összeomlott, nincs termelési érdekeltség. A mesterségesen erősen tartott peso-árfolyam miatt a dió töretése és válogatása annyira megdrágult, hogy a lakosság nem tudta megfizetni, és ugyancsak emiatt az export is versenyképtelenné vált.  Argentinában a diótermelés kezdete a gyarmati időkre, az 1600-as évekre nyúlik vissza, amikor a jezsuiták spanyol diót ültettek.   Az ország nagy területei alkalmasak a diótermelésre, elsősorban a nyugati, hegyesebb tartományok, a 25. és a 35. szélességi fokok között. A termelés közel felét Mendoza tartomány adja, hagyományos termelők az északabbra fekvő Catamarca és La Rioja tartományok. La Rioja tartományban például 3310 ha diótermő terület van, az argentin dióskertek 37 %-a.  Dióültetvények La Rioja tartományban, Famatinában:     De a termelés fejlesztésének jó lehetőségei vannak délen, Rio Negro tartományban a 40. szélességi fok körül, továbbá a hagyományos körzetektől keletebbre, Cordoba tartományban, végül a legészakabbi Salta tartományban is.  Dióültetvény La Rioja tartományban, Chilecitóban, Sanogastában:   Mendoza tartomány termelése csökkenőben van, a nagyarányú kivágások miatt.  Valóban, az argentin diótermelés jelenlegi szinvonala nem versenyképes. Az egy hektárra jutó átlagtermés nem haladja meg a 0,7 tonna héjas diót, az általában más országokban minimumnak tekintett 2 tonnával szemben. Például Cordoba tartományban az 1 ha-on lévő diófák száma tartományi átlagban sem éri el a 100-at, a minimumnak tekinthető 160-nal szemben.  A problémák a diótermelési hagyományokban keresendők. A termés nagyobb részét a ház körül ültetett, elsősorban családi ellátást biztosító, termelőnkénti néhány diófa adja, és a diótermés kisebb része kerül még ki a néhány korszerű dióskertből. A diótermelés mintegy háromnegyedét a szórványdiók és az egyenként 2 ha-t el nem érő kertek adják.  A helyi diókat kreol-dióknak nevezik, ami valószínűleg a Juglans australis diófaj helyi, köznapi neve.  Az argentinok még nem láttak hozzá saját diófaállományuk felméréséhez és a legjobb egyedek felkutatásához, elszaporításához. Ehelyett spanyol, francia és kaliforniai fajták behozatalával, honosításával próbálkoznak. A vegetatív szaporítás helyileg legalkalmasabb módszereinek kialakítása még fejlesztés alatt áll.  Újabb fejlemény, hogy a nemzeti valuta összeomlása utáni krízist államilag garantált hitel nyújtásával kívánják áthidalni. Ezt a hitelt a diótermesztők kaphatják, ültetvény-felújításra.  Argentinában a korszerű dióskertekben általánosan alkalmazott térállás 10x12 vagy 12x12 m. Már ez is nagy fejlődés, a korábbi 15x15 m-hez képest. Az új ültetvényekben a tőszám növelésére törekszenek, legújabban 7x7 m-re telepítenek.  A Chandlert kívánják fő árutermelő fajtának kinevezni, és a Fernor számíthat még nagyobb elismertségre.  Az éves diótermés jelenleg 9000 t-ra tehető, és újból megindult az export.   És telepítik az újabb diósokat. A képen egy kb. 25 hektáros telepítés előtti bemutató látszik, Andalgalá helységben, 2010. júliusában.     Chile A chilei diótermesztés az 1500-as évekig nyúlik vissza, amikor Spanyolországból bevitt diókról telepítették az első fákat.  Chile ma jelentős diótermelő és exportáló ország. Már nálunk is megjelent a chilei dió, mutatóba. Nem annyira a héjas dió, mint inkább a dióbél-exportjuk nőtt meg az utóbbi években, de még így is a héjas export a nagyobb.  A hosszú országon belül 1500 km-es hosszon található diótermesztés, mégis az ország középső része (Santiago és Rancagua központtal) a fő diótermő vidék. A diótermő terület egyes adatok szerint 7500 ha, a FAO szerint 15000 ha. Termőterület, termésmennyiség és export:   A termőterület növekedésében más gyümölcsfélék rossz ára játszott szerepet, a gyümölcstermelők közül sokan a dió felé fordultak. A diótermesztés fejlődése az utóbbi 30 évben gyorsult fel, erős állami segítséggel.  Chilében régebbi hazai diófajta az Aconcagua, (ami lehet, hogy nem a mi diónk, hanem a délamerikai Juglans neotropica egy típusa), az újabb fajták pedig az Astorga-sorozat tagjai. Viszont gyakorlatilag az összes kaliforniai és francia fajta termesztésével foglalkoznak. A chilei diótermesztés fejlődését a kaliforniai és a francia diófajták termesztésbe vonása eredményezte, és egyúttal átvették a diótermesztés és szüret utáni manipulálás gépi megoldásait is.   Chilébe az első kaliforniai fajtákat 1928-ban vitték be, szaporítási céllal. 1935-38 között jött létre a diótermesztéssel foglalkozó chilei állami kutatóintézet. Négy kaliforniai, két francia és egy általam nem ismert (Erhart), az északi féltekéről származó diófajtával kezdték meg honosítási kísérleteiket, az igazi áttörést pedig az 1970-es években behozott újabb kaliforniai fajták hozták meg.   A dióskertekben az általánosan alkalmazott tenyészterület 7x8 m, sőt újabban 6x8 m. A fák megfelelő megvilágítottsága céljából a diófasorokat észak-dél irányúra ajánlják.    Terjed a kaliforniai diófajtákból létesített sövényültetvény, mint az alábbi, rancaguai.   San Alfonso község Santiago közelében, jelentős dióskertekkel:   A chilei diótermesztésre a kaliforniai típusú gépesítettség jellemző, például a diószüretet amerikai rázógépekkel végzik.   Chilében a fő diókárosítók a xanthomonaszos bakteriózis és az almamoly.  Az évenkénti diótermés 7000-7500 t-ra tehető. A chilei belső diófogyasztás alacsony, a termés 85 %-a kerül exportra, elsősorban Brazíliába. Ezen kívül Argentinába és Európába exportálnak.  Az 1999-es chilei dióexport tonnában:  Célország	Dióbél	Héjas dió Brazília	754	2325 Argentina	700	1039 Németország	163	450 Portugália	138	280 Svájc	119	- Olaszország	43	526 Spanyolország	-	169 Kimutatás a chilei diótermő területről, a termésmennyiségről és az exportról:   Európába érkezvén egy hajókonténernyi 25 kg-os zsákokba csomagolt, 30 mm+-os Serr fajtájú dió ára a rotterdami kikötőben 5,35 $/kg, + vám, + áfa.  És mégis van, aki megveszi. Rakodás hajókonténerbe (22 tonna fér bele):   Chilei zsákos dió:     Ausztrália Ausztrália nem az a kimondott diótermelő kontinens. Bár Tazmániában van néhány korszerű dióültetvény, elsősorban Webster úr ültetvénye, de a kontinensi részen minimális a diótermelés, bár az ország déli részei, Victoria és Új-Dél-Wales államok mediterrán éghajlatúak, és ahol öntözésre lehetőség van, ugyanannyira ideálisak a diótermesztés feltételei, mint Kaliforniában. De nemcsak a termesztési hagyományok hiánya, hanem a nagyobb piacok távolsága is a termelés nagyarányú fellendítése ellen hat.  Szórvány diófa egy ausztráliai legelőn:   És otthon, az istálló mögött:   Így helyezkedik el az ausztrál diótermelési körzet, két forrás szerint is:     Az ausztrálok saját diótermesztés megteremtésén ügyködnek, mert mindössze 280.000 diófájuk van, jelenlegi éves termelésük mindössze 110 tonnát tesz ki (1999), illetve 300 tonnát (2003), és emellett további 500 tonnás héjas dió és 2500 tonnás dióbél importra szorulnak távolról, Kínából és Kaliforniából.  Teljesen gépesített, kaliforniai színvonalú diótermelés megteremtése a céljuk.  Új-Dél-Wales az új telepítések egyik központja. Nézzük meg a Griffith város területén folyó telepítések képeit.       Diótelepítés a szomszéd helységben, Leetonban:   Nem mintha elhanyagolták volna eddig is a diókultúrát. Dióültetvények Griffith határában:    Közel évtizedes kísérleteik bebizonyították, hogy még a sekély termőrétegű vörösbarna talajaikon is eredményesen termeszthető dió, megfelelő gipszes talajjavítás után, öntözés mellett, ha a talaj B-szintje tömör agyagból áll is. A kísérlet bebizonyította, hogy nem kell a talajt mélyen megforgatni, elég volt telepítés előtt mélyen lazítani.     Bár az is kérdéses, az altalaj lazításának is van-e haszna, hiszen a kísérletek során mért adatok arra mutattak, hogy a gyökérzet kiterjedése, rendszere nem változik érdemben a javított, illetve a javítatlan talajon. Ugyanígy a fák növekedése és termése se.  A kaliforniai Chandler fajtát vonták be a kísérletekbe. Igen eredményesnek bizonyult a telepítése, feketedió alanyon, hogy a fák növekedése kisebb maradjon, és így a fák sűrűsége extrém módon növelhető legyen. 6x3 m-es kötésben magvetéssel nevelt észak-kaliforniai feketedió alanyokat szemeztek be Chandler dióval, így 550 termő fát kaptak 1 ha-on. Ez a sűrűség, a sövénydió-művelés kellett a talajjavítás és az öntözés többletberuházási költségeinek elviselésére. Maga a telepítés olcsó volt, mert a szemzéssel egy fa költsége mintegy 3 dollárt tett ki.Alanyként számításba vették a feketediót, a kaliforniai feketediót, de még a Paradox hibridet is, de annak ritkasága miatt drágább, és a vegetatív szaporítása is kérdéses.     A szemzés után is jó volt a fák növekedése, mert elmaradt az átültetési sokk.  A száraz ausztrál vidéken az öntözést a fa sorában lefektetett 2 db csepegtetőcsővel oldották meg. A sorokat vegyszerrel tartották gyommentesen, a sorközök gyepét pedig kaszálással.     A helyben szemzett diók korán termőre fordultak. A sövény 4 éves korában már 0,3 t/ha termést adott, 5 évesen 1,3 t/ha-t, 6 évesen 1,9 t/ha-t. 10-12 éves korra tervezik elérni a 4 t/ha-t! A Chandler mint termőfajta mellé porzót is ültettek, Franquette-t.  (Megjegyzem, az 1980-as évek végéig a Franquette volt a vezető diófajta Ausztráliában, ez tette ki az ültetvények 70 %-át. Kívüle még a Mayette, az Eureka, A Wilson's Wonder és az általam nem ismert Myrtelford Jewell fordult elő.)  Ahogy az évek telnek, egyre több tapasztalattal szolgál az ausztrál diótermesztés. Ma már ismert szinte az összes kaliforniai fajta viselkedése ausztrál körülmények között:   Az állami pénzből megvalósított kísérlet hatására megindult a nagyobb arányú diótelepítés. Ausztrália Victoria államában 2000-ben 200 ha sövénydiót telepítettek, 2001-ben 1000 ha-t, ugyanekkor Tazmániában 400 ha-t.  Sövénydió ültetvény Victoriában:   Bár, meg kell jegyezni, egyes nagyobb vállalkozók, mint pl. Stahmannék, megelőzték az állami kísérleteket, és kaliforniai diófajtákból létrehozták nagy ültetvényeiket. (Pekándiót is nagy területen telepítettek.)  A déli féltekén fordítva járnak az évszakok, mint nálunk. 2006. február 19-i felvételek az ausztrál Wellwood cég dióskertjéből:     Ausztráliában a hiány miatt magas a dió ára. Héjasan 4-5 ausztrál dollár. Ezért a termelők nem bajlódnak a diótöréssel, az a vevők dolga. Még a 25 mm-nél kisebb diót is el tudják adni.  Az ausztrál diókultúra kis méreteire jellemzően megemlítem, hogy diófa-anyagot is csak igen kis területen, kb. 120 ha-on nevelnek, az egész kontinensen, ebből is egy termelőé 33 ha (Victoria állam, Alexandra).    Újzéland A diófák jól érzik magukat Újzélandon.   Újzéland természeti feltételei ideálisak a diótermesztés számára. Bár a diónak nincs nagy hagyománya, komoly állami kutatások, nemesítések irányulnak a diótermesztésre.  A diótermesztést néhány lelkes agrárvállalkozó karolta fel, akik komolyan veszik a diótermelés lehetőségeit. Mivel a déli féltekén márciusban érik a dió, megcélozták az európai piacot is.  A jobboldali képen újzélandi dióliget látható télen, amikor nálunk nyár van. A fák idősek, a diótermesztés nem most kezdődött Újzélandon.  A jelenlegi diótelepítések az elmúlt évek diónemesítésének, -kutatásának eredményei. Több új diófajta áll a helyi termesztők rendelkezésére, amelyekhez nagy reményeket fűznek. (Wilson's Wonder, Dublin's Glory, stb.)  Ezzel együtt az újzélandi diótermesztés még nem jelentős. Mindenesetre közzétették az alábbi fényképet az újzélandi dióról, amely kép egyúttal a céljukat is mutatja: Pénzt szeretnének.   Az újzélandi diótermesztők lelkesek, szakmai szervezetekbe tömörülnek. Tanulmányút Takamatuába:   Amíg az újabb árutermelő dióültetvények teremni nem kezdenek, marad a házikerti diófák termése. Újzélandon jelentős a ház körüli diófák száma.   Lapzárta után érkezett a hír, hogy Dél-Afrikában is megindult a nagyobb diótelepítés. Egy nagyobb cég, ha jól tudom, a Rotondo Walnuts, 600 ha-on ültetett diót. Ez annyi, mint a 2007 évi teljes diótermő terület.  Végezetül a főbb államok diótermelése így alakult az elmúlt 40 évben:
	Kína A kínai diófogyasztás hagyományai többezer évesek, a természetes diófaállomány termését a kínaiak mindig is összegyűjtötték, megették. Újabban pedig termesztik is a diót. Kína diótermesztés-történelme dióhéjban:  Kínában az a nézet terjedt el, hogy időszámításunk kezdete körüli időben ismerték meg a diót, az ázsiai hunok vagy egyéb barbár népek közvetítésével, de ezt nem tartom valószínűnek. A hunok nálunk nem a kertészkedésükről, gyümölcstermesztésükről híresültek el. Egész másféle mentalitásuk volt. Nem valószínű, hogy Kínába betörve, ott fosztogatás közben a kínaiakat a diótermesztésre oktatták volna.  A kínai diótermesztés eredetét Csang Hua (232-300) Po-vu csih című művében (magyarul: Elmélkedés a dolgok sokféleségéről) arra vezeti vissza, hogy az előtte mintegy 400 évvel élt híres kínai világutazó, Csang Csien hozta be a diót Közép-Ázsiából. Hát, ez se valószínű, annyiféle és annyira elterjedt a kínai dió.  Mint annyi más kérdésben, ez esetben is arra kell rájönnünk, hogy nincs egyetlen igazság, az igazság bonyolult és többféle. Mert attól még Dél-Kínában ott élhetett a diófa, hogy amikor északon Wu császár (i.e. 140-87) elrendelte, hogy a birodalmával szomszédos vidékek minden érdekes és hasznos növényéből hozzanak neki, és azokat egy hatalmas parkban, a Shang-lin parkban elültettette. Ebben a parkban a Csing-császárság idején (265-419) egy leltár 84 diófát mutatott ki.  Az ismert botanikus, Wang Shi-mu (+1591) azt írta a "Kerti gyümölcsök" című tanulmányában, hogy a diót Kínában csak délen termesztik. Csün-fang pu pedig "Az összes illat"-ról írt művében már útmutatást adott a diófa neveléséhez.  A kínai diótermesztés egyre inkább az érdeklődés előterébe kerül. Köztudott, hogy Kína a világ legnagyobb diótermelője, az éves 330.000 tonna körüli termelése adja a világtermelés 44 %-át. A diótermesztés megoszlása tartományonként, tonnában:   A kínai diótermő területet 2 millió hektárra becsülik. Ennél pontosabb adat nem létezik, mert nemcsak a házikertekben elfoglalt terület becsülhetetlen, hanem a hegyvidékek diófái se számolhatók meg. És hova számítsák a Kínában gyakori mezővédő diófasorokat? Illusztráció: Házikerti diófa, hegyvidéki diófa, diófasor a búzaföldön.       Mekkora ez a 2 millió hektár? Négyszázszorosa a hazai diótermő területnek. Négyzázszorosa. Ha egybefüggő terület lenne, 100 km x 200 km. Ha így nézzük, nem is olyan sok, a hatalmas birodalom méreteihez képest.  De az biztos, hogy az 1970-es években Kína a harmadik legnagyobb diótermelő volt a világon, a 80-asakban a második, 1996-ban lett az első, és 2010-ben már négyszer annyit termelt, mint 1996-ban. (kínai állami statisztikai adatok)   Van másik statisztika is, de az nem hivatalos.   Hu Jintao kínai elnök 2009. augusztusi Hszincsiang-beli látogatásán maga is kiemelte a diótermesztés fontosságát, amikor Aksu város mellett megtekintett egy jól termő dióültetvényt.   Ugyanakkor - hála Istennek - a kínaiak nagyon sokan vannak, és fejlett diófogyasztási kultúrájukkal a termés nagy részét helyben el is fogyasztják.  Kínában hagyományosan és jelenleg is a héjas dió forgalma a legnagyobb, olcsósága miatt. A kínai fogyasztók a vékony héjú, kézzel törhető diót keresik. A kicsomagolt dióbél iránti igény már nemcsak a legnagyobb városokban, hanem vidéken is terjed.  A kínai diófogyasztásnak jellemző csúcsai vannak. A kínai holdújév a tél végén vagy korán tavasszal, valamint az úgynevezett őszközepi ünnep, vagy holdfesztivál, szeptember végén vagy októberben. Ilyenkor az azévi termés még nem kapható, csak a friss dió, ezért ez a nagy dióexportőr ország ilyenkor importál is diót.  A kínaiak a világ dióexportjából "csak" 14 %-kal részesednek. Persze az is sok, amennyi a világpiacra, konkrétan a mi fő felvevőpiacunkra, a német fogyasztókhoz kerül.  Úgy fogalmazott erről nekem egy német kereskedő, hogy ha megérkezik Hamburgba egy hajórakomány kínai dió, az jelentős időre képes megbolondítani a piacot, és lenyomni az árakat. És csak aztán áll helyre a normális kereslet-kínálat.  Tisztelt hazai Kollégám, a kínai dió veszélyéről nem vagyok teljesen meggyőződve. Úgy tudom, a kínai belföldi termést szinte 100 %-ban meg is eszik az országon belül. Hála Istennek, javulnak Kínában a jövedelmi viszonyok, a belföldi kereslet tovább nő. A dió a hagyományos kínai konyha része, és a kínaiak nagyra becsülik egészségvédő és gyógyhatását is.  Az exportárak se vészesek. Lehet, hogy Hamburgban a német árakhoz képest olcsó a kínai dió, de Koperben, a hozzánk legközelebbi uniós kikötőben kb. 1900 Ft-ért kínálnak - kínai minőségű - dióbelet. Plusz vám, áfa, szállítás.  Kína diótermesztése nagyarányú felfutás állapotában van. A kínai állam 2000-ben indított be egy nagyszabású programot, aminek célja az ország mezőgazdaságilag művelt területe 20 %-ának erdősítése és füvesítése. A program végrehajtásához minden szellemi és anyagi segítséget megadnak a termelőknek. Az erdősítésbe a gyümölcstelepítést, konkrétan a diótelepítést is beleértik. Így nem csoda a növekedés. A program eredményeként már az első évben 683.000 hektárral csökkent a szántóterület. Egyes körzetekben a szántóból kivont területek 5-10 %-án ültettek diófákat. Magról. A szakmai hozzáértés tehát még gyenge.  Diótermesztési szaktanfolyam az egyik kínai diókutató-intézetben:   A kínai mezőgazdaságot, a diótermesztést is a központi kampányok vezérlik. Például Jünnan tartomány Jangbi területén, ami jellemzően hegyvidéki terület, 1978-ban diótelepítési kampányt indítottak. Negyvenöt faluban minden paraszt telepített diófát, átlagosan egy családra 0,1 ha dió jutott. (Megemlítik, volt egy lelkes gazda, név szerint Zhao yuxuan, aki önmaga 1200 diófát ültetett.) Ma már teremnek ezek a fák, és a diótermés feldolgozására ipart telepített az állam.   Az említett Jangbi város mondható a kínai diótermesztés és diókereskedelem fővárosának. Kína diótermesztési térképén láttuk, a tartományok közül messze kiemelkedik Jünnan termésmennyisége, és a tartományon belül Jangbi az első. Mint egy kínai utikönyv írja, ősszel az egész város a dió feldolgozására áll rá. Igyekezniük kell, mert a közelben Qutong falu már bejelentette igényét a diófőváros címre. A faluban évente 16000 tonna dió terem, és jelenleg 29000 család ültet diófát.   Kína déli tartományaiban, a Himalája előhegyeiben nagyarányú az erdőkben vadon nőtt diófák száma. Ezek termését szervezetten gyűjtik össze. A községek területén családokra lebontva jelölik ki, hogy mely fák termését melyik család gyűjtheti be. Figyelemmel vannak arra, hogy minden családnak jusson diófa. Szerződést kötnek, amiben a családot meghatározott mennyiségű dió leadására kötelezik. Ez a bérleti díj, a többivel a családok szabadon rendelkeznek. A szerződések 15-20 évre szólnak. Bambuszbotos diószüret Jünnanban:   Kínában minden földterület állami tulajdonban van. Egy-egy parasztcsalád átlagosan 6-700 négyzetméternyi földterületet bérel az államtól mezőgazdasági termelés céljára, 15 éves bérlet formájában. A diótermő mezőgazdasági vidékeken az az átlagos, hogy ezen a 6-700 négyzetméteren kb. 4 diófa nő, és ugyanakkor a terület egyéb növények termesztését is szolgálja (kukorica, bab, stb.). Nem a dió a főtermék, hanem a diófák között termő szántóföldi növények. Ez a termelési mód egyben azt is eredményezi, hogy a diótermesztő parasztcsaládok a mezőgazdasági tevékenység mellett más, egyéb jövedelemszerzési lehetőségekre is rá vannak kényszerülve, ipari munkára, stb., mert ebből a szisztémából nem lehet megélni.  A kínai hivatalos propaganda szerint ilyen idilli a kínai diótermesztők élete:   A dió Kínában nem biztosít jövedelmet a termesztőknek, hanem az egyéb úton megszerzett jövedelmeket egészíti ki. A felvásárlók, a kereskedők nyerhetnek rajta, de a termesztők nem. Egy példa: egy konkrét évben Shangszi tartományban az átlagos héjas dió felvásárlási ár forintra átszámolva 120 Ft/kg volt, a dióbélé pedig - nagyon legfeljebb - 370 Ft/kg. Hajnali várakozás Wajaoban, a diófelvásárlóra:   A kínai dióbél nemcsak olcsó, hanem a minősége sem éri el az Európában elvártat. Például a német fogyasztók nem hiszik el, hogy a kínai diótörők kezet mosnak.   Tárolási problémák miatt avasodik is a dió, és raktári molyoktól fertőződik. Nem akkorra romlik le a minősége, mire Európába ér, hanem már a hongkongi kikötőben is rossz.  Válogatott kínai dió:   Nagyon kevés egyöntetű fajtadió van Kínában, oltásos szaporítást csak 1980 óta alkalmaznak, tehát a piacra kerülő kínai dióbél vegyes. A jelenlegi diónemesítés céljai a bő termés (oldalrügyesség), jó dióminőség, végül a betegség-ellenállóság.  Kínában nem csak egy központi, diónemesítéssel foglalkozó kutatóintézet létezik, hanem tartományonként akár több is. Az állam nagyon olcsón, mondhatni, ingyen adja a parasztoknak az újabb fajtájú diócsemetéket. Az az elvük, hogy ne a kutatóintézet legyen nyereséges, hanem a diótermesztő. Persze, a segítség kétirányú, az újabb, kipróbálás alatt álló fajtákról a termesztők szereznek tapasztalatot, a kipróbálás tehát már nem a kutatók feladata. A kínai diókutatók nemesítési alapanyagként nemcsak a helyi diófákat használják, hanem a legtöbb kaliforniai fajtát és európai diókat is.  A kb. 30 éves, ma már hagyományosnak nevezhető fajtáik a Jinlong, Yuanfeng, Lipin 1 és 2, Xifu 2, Shanhe 1, Xiluo 1, Xinzaofeng, Wen 185, Zha 343.  Az újabb kínai diófajtákat itt nem sorolom fel, nagyon sok van belőlük, az óriási ország különböző vidékeinek megfelelőek, a felsorolást a diófajták ábécé-sorrendes ismertetésénél megtettem. Az egyes fajták értéke azért is nehezen hasonlítható össze, mert a hatalmas ország eltérő éghajlatú területeihez más-más diófajta illik. És az új fajtákról még kevés a tapasztalat. A kínai nemesítők az új fajtákat két nagy csoportra osztják, a korán termőre forduló, oldalrügyes fajtákra, valamint a hagyományos, csúcsrügyből termő fajtákra. Dió-csemetekert Jangbi város hegyoldalán:   A hivatalos nemesítési célok a koraiság, a bő termés, jó minőség, betegség-ellenállóság, valamint a kettős, gyümölcs- és faanyagcélú hasznosítás.  Az átlagos kínai diótermesztési technológia nem sok figyelmet fordít a diófára, mert a köztesnövények sokkal fontosabbak, ezért kialakult technológiáról nem is beszélhetünk. Kínában a legtöbb mezőgazdasági vidéken kiválók a talajadottságok, és a diófák számára külön kedvező, hogy a nyarak csapadékosak. A természet tehát pótolja, amit a gazda elmulaszt a termesztés során.  Létezik azonban a kínai diótermesztésben egy olyan módszer, ami sehol máshol a világon nincs meg, a termés virágzáskori szabályozása. Ennek az a lényege, hogy a dióbarkákat mind leszedik egy-egy diófáról, hatalmas kézi munka ráfordítással. Így a diófa energiáit a nővirágzásra, a nagyobb termésre tudja összpontosítani. Kutatók is megerősítették, hogy ezzel a módszerrel a terméshozam akár 30 %-kal is növelhető.  Kínában olyan diókárosítók is előfordulnak, amelyek sehol máshol a világon. A dió férgességét világviszonylatban is okozó almamoly közeli rokona az a kínai moly, amit dióhámozó néven illetnek. A zöld dióburkot hámozza le, fogyasztja el a lárva, és a még nem keményedett dióbelet is tönkreteszi. Egy veszélyes lombkárosító emellett az ugyancsak Kínában előforduló "hosszú szarvú" hernyó, ami tarrágást, teljes lombvesztést is képes okozni. A harmadik egy "kétfoltos atkának" nevezett apró piros pók. De többféle lombrágó kártevő fordul elő, mint általában máshol, és vannak máshol szokatlan levéltetveik, pajzstetveik is.  A bakteriózis viszont nem oly gyakori, mint Kínán kívül.  Minden munkát kézzel végeznek Kínában, tremészetesen a diószüretet is. A dióverés általános, a buroknyílás 30 %-os állapotánál kezdik.   A buroktalanítást sajátosan oldják meg: A burkosan lehullott termést 60-90 cm magas halmokba rakják egy zárt helyiségben, és diólevelekkel fedik be. Egy hét után kézzel buroktalanítanak, és a diót egy hétig a napon szárítják. Ez a módszer garantálja a dióbél barnulását, értékvesztését.  A kínai dió vagy a helyi piacokon talál vevőre, vagy nagy állami és magánfelvásárlók veszik meg. Jelenleg még a héjas diókénti értékesítés az általános. Amikor a dió törésre kerül, akkor is kézzel törik, diótörő gép gyakorlatilag nem működik Kínában, a diótörőgép-forgalmazók hongkongi bemutatótermétől eltekintve.  Dióválogatás:   Kínai utcai dióárusok:      Az árudió szállítása külön gond, mert a fő diótermő vidékek rendkívül messze esnek a piacoktól, az utak állapota nagyon rossz. Mivel a kínai diók között magas a vékonyhéjú diók aránya, a szállítás közbeni töréskár is nagy.  Kínai árudió:   És még mi minden lehet benne!  Mert, mint a botanikai fejezetekben olvashattuk, Kínában nemcsak a közönséges diót és annak helyi változatait, például a korábban J. duclouxiana-nak nevezett változatát termesztik, hanem ott terem - mert termesztik - a pikkelyes dió (J. sigillata) is, Jünnan és a vele szomszédos Gizshou tartományokban.  A mandzsúriai dió természetesen szintén őshonos Kínában, aminek diója, dióbele ízre olyannyira azonos a közönséges dióéval. Tisztelt Kollégám, ha Ön evett már a hazánkban is elismert Pedro fajta dióbeléből, megmondhatja Ön is, hogy íze nem különbözik jelentős mértékben a többi diófajta ízétől. Legalábbis nagy általánosságban. Pedig a Pedro egyik nem is távoli őse a mandzsúriai dió. Valószínű, a mandzsúriai dió bele ugyanúgy közönséges dióbélként kerül az európai piacra, mint a valódi.  És terem Kínában a kínai dió (J. cathayensis), a japán dió (J. ailantifolia), valamint annak változata, a szívdió (J. ailantifolia var cordiformis) is. Igen, az a helyes megfogalmazás, hogy teremnek, mert ezeket - a mandzsúriai dióhoz hasonlóan - nem termesztik, hanem vadon nőtt fáik termését szedik össze.  A J. hopeiensis-nek nevezett dióféle, ami a közönséges és a mandzsúriai diófajok hibridje, csak Hebei tartományban fordul elő, és nem is igen termesztik, mert keveset terem, kemény a héja, és kevés a dióbele.  És akkor még nem beszéltünk a Kínában nagy mennyiségben termesztett pekándióról, továbbá a három bennszülött kínai hikoridió-fajról, amelyek közül kettőt termesztenek, egyet pedig gyűjtögetéssel szednek össze az erdőkből.  Mindent összevéve a kínai dióbélben kb. tíz diófaj dióbele lehet jelen!  Ami nem jelenti azt, hogy rossz, de hogy zavarja a magyar diótermelő németországi exportját, az biztos. Például Németországban "vad" dió néven is árulnak kínai diót. A "vad" úgy értendő, hogy nem a mi diónknak, a közönséges Juglans regiának a bele, hanem a japán dióé (J. ailantifolia), amit Kínában nem termesztenek, hanem dióját a Kelet-kínai erdőkből gyűjtik össze. Zavaró. Erről a dióbélről még a vele foglalkozó kereskedő se tudta megmondani, hogy milyen dióbél. Csak kínálta, mert el akarta adni. Nagyon zavaró.   Kína dióexportja Európán belül főleg az Egyesült Királyság és Franciaország felé irányul, ezen kívül Japán, Kanada és Ausztrália a fő felvevőpiacok.     Japán Japánban termesztik a mandzsúriai diót és az őshonos japán diót, valamint annak önállósult változatát, a szívdiót is. Mégis a lakóházak mellett főleg a közönséges diót látni:     És még gyakrabban a szőlőkben, veteményes kertekben:              Tisztelt világjáró Kollégám, Japánban nemcsak a cseresznyevirágzás, a dióvirágzás is szép:           A japán diósgazdáknak virágzás után már csak meg kell várniuk a termés kifejlődését:                Japánban nemcsak a japán diót termesztik, hanem a közönséges diót is, a mandzsúriai diót is és kínai diókat is. Dió-változatok Japánból:       Érdekességként ilyen nagyméretű diót is fényképeznek Japánban.   Mindezzel együtt is Japán nagy dióimportőr.  A Felkelő Nap Országában - ki hitte volna, legalábbis nekünk nem mondta senki - le is nyugszik a nap. Japánban tett látogatásunk az estébe nyúlt. A naplemente egy japán dióskertben:     Korea Felfedezésértékű felfedezést (ez jó!) jelentett számomra, hogy Koreában is termesztenek diót. A dél-koreai parasztok. Nemcsak az udvaron, a fészer előtt:   Hanem a parasztgazdaság dióültetvényében is.    Úgy látszik, ez a gazdaság a friss dióra szakosodott.     A gazdaság diótároló üzemi épülettel is rendelkezik.   Koreában az a hivatalos álláspont a koreai diótermesztésről, hogy alacsonyak a hozamok, kevés dió terem, de igen jó a hazai dió minősége. Pedig az adottságok jók, sok a mélyrétegű, alluviális talajú terület, amely vízáteresztő és egyben légáteresztő is.  Még annyit tehetünk hozzá, hogy Koreában bőséges a nyári csapadék, néha még túl sok is, a monszunesők jó vízellátást biztosítanak tenyészidőben.
	Kanada Kanada nem nagy diótermelő, az ország déli területei a diótemesztés lehetőségeinek északi határán fekszenek. De a kanadaiak rendes emberek, maguk is igyekeznek minél több diófát ültetni, e célból termelői szövetségekbe is tömörülnek, és hallgatnak mezőgazdasági kormányzatuk intencióira, amely ösztönzi a diótelepítést.  Kanadában Ontario tartomány déli része jöhet számításba diótermesztés céljára, valamint a Szent Lőrinc folyótól délre eső terület, Új Skócia.  Az üzemi méretű diótermesztés a 20. század első éveiben indult meg Kanadában, Brit Kolumbiában, amely az ország másik lehetséges diótermő vidéke. A vállalkozás neve Gellatly Nut Farm volt.  A New-York-i Webster kiadó és nyomda muzeális értékű kanadai diófa-felvétele jobbra látható. A felvételt Ms. Ward Metcalfe készítette.  Kanadában ma sem lehet kereskedelmi célú diótermesztésről beszélni, pedig alkalmas területek lennének. Nagyobb diótermesztő vállalkozás nincs Kanadában, mindössze az ontariói, vinelandi kutatóállomásnak vannak kísérleti ültetvényei. A kisebb dióskertek termése legtöbbször a helyi piacokon értékesül. Az Északi Diótermesztők Szövetségének 26 kanadai tagja van, akiknek a dióskertjében néhány diófától néhányszáz diófáig terjed az állomány.  Ontarióban 400 ha az összes diótermő terület, de ebben a feketedió és a Carya-diók is benne vannak. A legnagyobb dióskert területe se éri el a 20 ha-t.  Inkább mogyoróval, gesztenyével és egyes hikoridiókkal foglalkoznak.  A kanadai diótermesztésben mindent a - potenciális vagy tényleges - hideg határoz meg. A kutatóállomás a diófajták egész sorát teszteli folyamatosan a téli hidegre.  A kanadai diótermesztés eddigi sikertelenségében a hozzá nem értésnek volt nagy szerepe. Korábban francia és kaliforniai diófajtákat ültettek, amelyek természetesen nem bírták a zord teleket. A kanadai viszonyok közé megfelelő diófajták kiválogatása jelenleg is folyik. A fejlődést még a múlt század 30-as éveiben Paul C. Crath indította el, aki Lengyelországból, - sokszor szó szerint a Kárpátokból - a hidegtűrő kárpáti rasszhoz tartozó diók nagy tömegét válogatta ki, és ültette el Kanadában. 25000 kárpáti magonc diócsemetét nevelt fel, és osztott szét érdeklődőknek.  Tom Haliburton kanadai diótermesztő:   A dió fajtacsoprtjai, rasszai közül a kárpáti rassz a leginkább hidegtűrő. Ezen belül is a Kárpátoktól északra, keletre levő területeken kialakult természetes dióállományból származó fajták jöhetnek csak számításba Kanadában. Ezen belül is a rövid tenyészidejű fajták, mert fagymentes időre csak május 15- október 5 között számíthatnak.  A kárpáti rasszból származó kanadai fajták mindegyike hidegtűrő, vékonyhéjú.  A Broadview, Colby, Hansen, Lake, Mckinster, Metcalfe, Myoka, Rioka, Somers, Watt és a Young's B1 fajtákat kultiválják. (A képen a bal felső dió feketedió, a jobb felső pedig szívdió.)  A beporzási kérdésekben más véleményen vannak, mint nálunk, a sikeres beporzás érdekében legalább három, különböző pollenszórású fajtát ültetnek egy ültetvénybe.  Csak a mélyrétegű, lehetőleg a legjobb talajok jók a diónak.  A leendő dióültetvény helyének kiválasztásában sokszor okoz gondot a talajban meglévő pangó víz. Ezért az új ültetvényeket mindig - nem északi - lejtős területekre tervezik, és ha szükséges, eleve, a telepítés előtt gondoskodnak a felesleges víz dréncsővel való elvezetéséről. De a terület csak enyhén legyen lejtős, mert meredek lejtők nem jók a dióbetakarító gépek működtetéséhez. A kanadai bérszínvonal mellett a kézi diószüret lehetetlen.  Sík területek az erősebb fagyhatás miatt nem alkalmasak Kanadában a diónak. A hideg levegő "lefolyásának" ugyanúgy lehetőséget kell adni, mint a fölös talajvíznek, igaz, a levegő nem drénezhető.  A hidegre vonatkozó helyi meteorológiai adatsorokat nagyon is figyelembe veszik a telepítés helyének megválasztásakor. Nem is annyira az abszolút téli hideg az érdekes, mert úgy találták, a kárpáti fajtakör fajtái a -37-39 C°-os hidegeket is károsodás nélkül vészelték át, - szemben a kaliforniai, francia, stb. diókkal, amelyeknek már -10 C°-on is károsodnak az ágaik, - hanem a késő tavaszi fagyok március végén-április elején Kanadában nemcsak a virágokat, így az éves teljes termést vihetik el, hanem emellett még a vesszőket is visszafagyaszthatják mintegy tíz cm-es hosszon.  Ha a talaj 5,5-6 pH-nál savanyúbb, diótelepítés előtt meszeznek.  Telepítés előtt szükségesnek tartják a talaj kálium- és foszfor-készletét feltölteni. A telepítést megelőző évben pedig zöldtrágya előveteményt tartanak szükségesnek, a talaj szervesanyag-tartalma növelésének céljából. Tavasszal telepítenek, amilyen korán csak lehet. A telepítés tavaszán szántják meg a területet, - nem forgatják mélyen, - majd tárcsával, boronával, ami szükséges, azzal elmunkálják. Egyúttal összeszedik a területről a nagyobb köveket is.  Homoktalajon nem szántanak, mélylazítót és tárcsát alkalmaznak.  A telepítéshez kézzel vagy 50 cm-es gödörfúróval készítik elő az ültetőgödröket, nem túl nagyokat. Az az elvük, hogy nem kell mélyebb, szélesebb gödör, mint amiben a diófa gyökere elfér. Ültetéskor ültetőgödrönként egy marék káliumtartalmú műtrágyát szórnak a gödörbe, valamint jelentős mennyiségű tőzeget, komposztot is, a szervesanyag-tartalom növelése céljából. De arra ügyelnek, hogy a szervesanyag, vagy a műtrágya ne érjen a gyökerekhez közvetlenül.  A vásárolt diócsemete gyökerét rögtön megérkezéskor nedvesíteni kell, és meg kell óvni a kiszáradástól. Ha nem azonnal ültetnek, a szaporítóanyagot vermelik, óvják a széltől, a fagytól is.  Ültetéskor csak akkor metszik vissza a csemete gyökerét, ha száraz vagy törött. Ültetésre a minél nagyobb, bozontosabb gyökerű csemeték jók. Betaposássl, döngöléssel gondoskodnak arról, hogy az elültetett csemete gyökere légmentesen érintkezzen a földdel. Ültetés közben, az ültetőgödör 2/3-ának betöltésekor beöntözik a csemetét.  A csemete környezetét az első évben mulccsal, tőzeggel, szalmával vagy szénával borítják.  Ha elég nagy a hajtásnövekedés, már az első évben karóznak.  Levélkártevők, főleg lombrágók, levéltetvek, levélbolhák ellen már az első évben is permetezéssel védekeznek, júniustól kezdődően.  Ha kell, öntöznek, az első évtől kezdve, főleg az olyan homokos vidékeken, mint Ontario "dohány-övezete". A dió virágzás utáni másfél hónapos időszakát tartják fontosnak az öntözés szempontjából, mert a termés mennyisége nagyrészt ez idő alatt alakul ki, és a diók mérete is ekkor fejlődik ki.  A dióültetvény területét legtöbbször füvesítik, rögtön a telepítés után. Általános az angolperjés füvesítés, ami közé kisnövésű hereféléket kevernek, a talaj nitrogéntartalmának növelése céljából. Lucernát nemcsak azért elleneznek az eltelepített diósban, mert mély gyökérrendszere a dió gyökerével konkurrál, hanem azért is, mert levélbolhái - tapasztalatuk szerint - a dióra is átterjednek.  Lejtős területen az erózió ellen is füvesítenek, sávosan. Megjegyzem, ez a sávos művelés elég általános náluk. Az újonnan telepített csemete körül 1,5 m átmérőjű területet mindenképpen gyommentesen tartanak. A gyommentességet részben mulcsozással vagy műveléssel, részben herbicidek permetezésével érik el. A mulcsozás előnyének tartják, hogy nedvesen tartja a talaj felszínét, és alatta nem romlik a talaj szerkezete. Így a víz könnyebben a talajba hatolhat, és a talaj szervesanyaggal is gazdagodik, sőt, alatta nagyobb a talajlakó gombák élettevékenysége. Csak csendesen kérdem meg, hogy a gyökérkártevő gombáké is?  Külön kérdés a rágcsálók elleni védekezés. Hátránya a mulcsozásnak, hogy alatta a rágcsálók - mezei egerek - szívesen megtelepednek. Ezeket mérgezett csalétekkel lehet ritkítani. A nyulak ellen pedig törzsvédőzni kell - főleg az első-második télre - a csemetéket.  A második évtől kezdődően összetett (NPK) hatóanyagú műtrágyázást alkalmaznak, 20-10-10, vagy 12-12-12 %-osat. Ha pontosan akarják meghatározni a nitrogén-műtrágya szükségletet, akkor a diócsemete törzsvastagságának minden cm-e után 70 g ammóniumnitrátot adagolnak a csemete köré. A káliumellátásnak a betegség-ellenállóság és a télállóság növelése céljából tulajdonítanak fontosságot. Mikroelemeket csak akkor adnak, ha a szükségletet vizsgálat igazolja.  A kanadai diótermesztők az egyik legszervezettebbek a világon. Társaságuk, a Society of Ontario Nut Growers (SONG) 1972 óta ad ki tájékoztató anyagokat az érdeklődőknek. Kanadai diótermesztők farmlátogatáson:   Most már mindent tudunk Északamerikáról, üljünk repülőre, gyerünk vissza Európába. Nem szállunk le Ferihegyen (jaj, bocsánat, Liszt Ferencen). Európa keleti fele az úticélunk, majd tovább, keletre, Ázsia.
	Spanyolország Mottó:  „Apád ... elültetett tíz cseresznyefát, három diófát a malomberekben.”  (Federico Garcia Lorca: Vérnász)  Bár a hagyományos dió-történetírás azt tanítja, hogy a római hódítás nyomán jutott el a diófa a Földközi tenger nyugati medencéjébe, így a mai Spanyolország területére is, az ibériai félszigeten új-kőkorszaki ásatások tanúskodnak arról, hogy már az ősember is fogyasztotta ott a diót. És ha fogyasztotta, elkerülhetetlen volt, hogy lakhelye közelében egy-egy hullott dióból diófa ne nőtt volna, akár tudatos volt a telepítés, akár nem. Tényként fogadhatjuk el, hogy az ibériai félsziget népeit nem kellett a diófával kívülről megismertetni.  Spanyolországban a helyi, szelektált fajták közül a Baldo II, Carcagente, Cerda, Escriva és a Villena fajtákat termesztik, de spanyol földön jól terem szinte az összes francia fajta, valamint a kaliforniai fajták, amelyek a mediterrán klímához jól adaptálódtak (Chandler, Serr, Vina, Sunland, Howard, stb.). A chilei fajták közül az AS-1-et termesztik. Mert a hazai fajták nem túl értékesek.  A spanyol diótermesztésben az elmúlt években komoly fejlődést tapasztalhattunk. A fejlődés motorja az unió, a növekvő spanyol életszínvonal húzza fel a lakosság diófogyasztását, a belföldi keresletet, amivel a termelés egyelőre nem tart lépést, bár diós nagybirtokok létesítéséről jönnek hírek az ország több körzetéből. Az elmúlt években az import dominált.   A felső vonal a spanyol diófogyasztás, az alsó a belföldi diótermesztés alakulását mutatja, a különbség igen nagy.   Az import - érthetően - nagyon megnőtt.   A növekvő kereslet húzta fel a belföldi termelői árakat, amelyek jóval meghaladják nemcsak a miénket, hanem az amerikait is. A héjas dió ára euróban:   Az ültetvényekben alkalmazott térállás változatos. Az extenzív ültetvények hagyományos térállása 10x12 m, 12x12 m. Az újabb, intenzívebb ültetvényekben 8x9, illetve 10x10 m-t alkalmaznak. A legintenzívebb ültetvényekben pedig 7x7 vagy 8x8 m-t.  Spanyolországban a termelés intenzifikálásával is foglalkoznak. Már léteznek úgynevezett karcsú orsó és szuperorsó dióültetvények is, amelyekben kaliforniai fajtákat használnak. A fák termőkorban mintegy 7 m magasak, igen szellős koronájúak, nagyon bőven teremnek. De a nagy termés miatt a diók mérete nem kielégítő.  A száraz Ibériában fontos termelési tényező az öntözés. Május-július között 40-50 m 3, augusztus-szeptemberben pedig 30-35 m 3 öntözővizet számolnak öntözésenként 1 ha-ra.  Metszési, műtrágyázási, növényvédelmi, betakarítási kérdésekben nem tudnak számunkra meglepően újat mondani, ezért ezeket a kérdéseket nem fejtem ki.  A termés 80 %-át héjasan értékesítik, a dió törése túl drága. A spanyolországi diófogyasztás nagyon időszakos, karácsony táján kulminál.  A dióbél fogyasztói ára Spanyolországban kb. 5 euro/kg.  A diótermesztésnek egy területén jár néhány lépéssel a világ előtt Spanyolország, a mikroszaporított diócsemeték köztermesztésbe vonásában. F. López úré az érdem, aki a világon elsőként, talán jelenleg is egyedüliként üzemi méretekben képes a mikroszaporításra. Spanyolországi ültetvényei Ronda és Calasparra helységekben találhatók, a portugáliaiak pedig Cano és Riba Tejo helységekben.  És amit máshol nem tapasztalni, a diótermesztő gazdák számára tálcán kínálják a dióültetvényeket. A Nueces de Vettonia nevű cég a megrendelő kívánsága szerint telepíti el az ültetvényt. Megtervezi a dióst, adja a szaporítóanyagot, elvégzi a telepítéskor szükséges összes munkát. A gépi betakarításhoz szükséges technikát is biztosítja. Sőt, értékesíti is a gazda helyett a diót. Képek az NV vállalkozás munkájából:       Egy diófeldolgozó vállalkozás Spanyolországban: Miro Nous, Barcelona. A cég kereskedelmi központját Barcelonában tartja fenn, de igazi tevékenységét vidéken, Vimbodi községben végzi. Vimbodi Lérida és Tarragona között fekszik, egy híres apátság mellett. A Miro Nous cégnek saját dióbirtoka is van, Franquette és Fernor fajtákat termeszt, emellett fel is vásárol diót. Diófeldolgozással is foglalkozik.       Portugália Van Portugáliában egy apró, 800 lelkes, de igen lelkes kis falu, Trevoes. Azzal dicsekszik, hogy Európa legnagyobb dióskertje a falu határában fekszik. Hallani még nem hallottunk róla, de ha mondják, biztosan úgy van.  A portugál diótermesztés nagyobb része a valóságban Beira tartomány területére összpontosul. Hagyományosan a Penela városi, Szent Mihály napi vásáron (feira de Săo Miguel em Penela) alakult ki a dió ára, a diósgazdák ekkor adták el éves termésüket. A dió a portugál őszi és téli ünnepek elmaradhatatlan kelléke volt.  A portugál diótermesztés története nagyjából azonos más mediterrán vidékek hasonló történetével. Régen csak a természetes diófa-állomány egyedeinek termését gyűjtötték be. Kertészeti gondozásban, növényvédelemben vagy öntözésben nem részesültek a diófák. A fák ágainak verése, rázása után a lehullott diót kézzel szedték össze. A diótermést napon szárították, kézzel törték.  A diófa gyümölcsészeti kutatására, nemesítésére a legutóbbi időkig nem fordítottak gondot, így a diótermés mennyisége nem nőtt, minősége nem javult. A diótermesztés fellendítésére az alábbi tanácsokkal szolgálnak a portugál diósgazdáknak.  Minden diótelepítés előtt meg kell ismerni a talaj jellegzetességeit, meg kell vizsgáltatni fizikai-kémiai jellemzőit. A diófa mély talajt igényel, és meghálálja, ha a talajszelvény teljes mélységében jó a talaj minősége. Az agyagos talajok előnyösek nemcsak a jó víztartóképesség miatt, hanem a tápanyagokkal való jobb ellátottság okán is, szemben a durva szemcsézettségű homoktalajokkal, amelyek nemcsak ásványi anyagokban szegényebbek, hanem a vizet is gyorsan elvesztik. A talaj mindenképpen legyen jó vízgazdálkodású, legalább 5 % mésztartalmú, kémhatása 6,5-7 pH között legyen.  Portugáliai telepítésre nem sok diófajtát ajánlanak, csak franciákat. A Larát és a Fernort. Porzónak a Lara mellé a Franquette-t, a Fernette-t és a Ronde de Montignac-ot. A Fernort pedig a Fernette-el és a Ronde de Montignac-kal poroztatják.  Ahhoz, hogy a Lara és a Fernor fajták jól teremjenek, fontos, hogy jó központi tengelyt neveljenek. Ezek a fajták természetüktől fogva a széles elágazásra törekszenek, nagy terméshez a fa megfelelő magassága is szükséges. Egyébként a metszés, nevelés során a természetes koronaalakra kell törekedni. 4-5 év múlva kezdik ezek a fajták első terméseiket megmutatni. Addig a nagy vegetatív növekedésre kell törekedni.  A tápanyagellátást a telepítés előtti talajvizsgálatra és a későbbi levélanalízis-vizsgálatokra kell alapozni. Főleg a makroelemek (nitrogén, foszfor, kálium), ezeken kívül pedig a magnézium mennyiségére kell figyelni. A talaj magas mésztartalma magas pH-értékkel párosulva blokkolja a vas felvételét, a vashiány a levélerek és a levéllemez elütő színében jelentkezik. Levélanalízissel a cinkhiány könnyen kimutatható. Az erősen lúgos talajok szervesanyaggal gyakran jól ellátottak, de ugyanakkor foszfor-túlsúly is kimutatható bennük. Az ilyen talajokon bórhiány gyakori, bór hiányában az asszimiláció szenved kárt.  A talaj hosszabb tavaszi vízborítottsága gyökérelhalást eredményez, ugyanakkor a talajok nagy része nyári vízhiányban szenved. Ezért a téli-tavaszi csapadék felfogása, nyári öntözésre való felhasználása ajánlott. A diófák mikroszórófejes öntözését ajánlják. Fánként két mikroszórófejjel, amelyek 2-4 m-es sugárban 50-100 l vizet szórnak ki óránként. Csepegtető öntözéssel óránként 4 l víz adható ki, a csepegtetőcső teljes hosszában. Mindkét rendszerben fontos a víz előzetes szűrése és az öntözés automatizálása, de főleg a csepegtetés esetén. Az öntözések számát a rendelkezésre álló víz mennyisége határolja be.  A Portugáliában ajánlott növényvédelem a bakteriózisra, a gnomóniára és az almamoly ellen irányul. A xanthomonasz ellen rügyfakadástól többszörös rezes permetezést ajánlanak. A permetezések az időjárástól függően nyárig tartsanak, de a teljes virágzás ideje maradjon ki. Gnomónia ellen szerves hatóanyagú növényvédőszereket javasolnak, almamoly ellen pedig feromoncsapdázást, kiegészítve egyéb rovarölőszeres permetezéssel.     Portugáliában is napjainkban terjed a gépi diószüret. A diófatörzs gépi rázása, a hullott dió gépi felszedése. Kopáncstalanításra (descasque) és diószárításra saját, hazai gyártású berendezéseket is kifejlesztettek, amelyek néhány éve már működnek is. A rázógép és a seprűs rendszerű felszedő nem újdonság számunkra, de a buroktalanítóra és a szárítószekrényre felhívnám tisztelt gépész Kollégám figyelmét, mert ilyeneket máshol nem láthat!           Olaszország Olaszország hagyományos diótermelő ország. A világ első, nagyüzeminek nevezhető dióültetvényei a római korban a Vezuv tövében létesültek.  Az olasz diónak Európában nimbusza van. Az olasz diótermesztés a franciához hasonló mércét jelentett más országok, hazánk diótermesztői számára.  Álláspontom szerint azért hasraesni nem kell, de nem árt, ha vigyázunk, mert az olasz mérce nagyon alacsonyan van.  Árutermelő dióskert manapság nagyon kevés van Olaszországban. Az olasz diónak csak a hírneve maradt meg, termelési háttere eltűnt, importból fogyasztanak.   Az éves diótermés az utóbbi évtizedekben erősen lecsökkent, kb. olyan arányban, mint nálunk, de egészen más gazdasági (nálunk politikai is) okok miatt. A hagyományos olasz diótermelés más gyümölcsökkel vegyes kertekben történt. Az olasz gazdasági fejlődéssel ez a termelési mód veszteségessé vált. Az utóbbi években - az Európai Unió ösztönzésére is - specializált diótermelő ültetvényeket telepítettek, de ezek termése még nem számottevő.   A diótermelés csökkenésének tehát elsősorban gazdasági okai vannak. Magas munkabérek mellett a diótermesztés kézi munkáinak költségét nem viseli el a termesztés jövedelmezősége. (Teljesen hasonló a helyzet, mint a szomszédos Svájcban, ahol a déli területeken szépen díszlik ugyan a diófa, de a munkabérek növekedésével arányban csökken létszámuk, az 1951. évi 500.000 db-ról 2001-re 134.000 db-ra.)  Az olasz diótermés így oszlik meg tartományonként (2001-es adat): Régió Termés tonnában Campania	 11.500 Veneto	 2.500 Basilicata	 700 Lazio	 550 Marche	 530 Sicilia	 480 Abruzzo	 300 Összesen	 16.500 Olaszországban hagyományosan délen, Nápoly tágabban vett környékén találni a legtöbb diófát. Campania hagyományosan a fő diótermelő körzet, itt a diótermesztésnek 1100 éves múltja van. Campaniában valóban több a diófa, mint az ország más részein, de ez főleg a házikertek, azon belül a parasztporták diófaállományára jellemző.     Diófa és házilagos "diófaiskola" egy olasz parasztportán:      Házikerti diófa Umbriában:   Egy grossettói kertben:   Újabban északon, Venetóban létesültek nagyobb, korszerű ültetvények. Látni néhány nagyon szép sövényültetvényt is, amelyekbe kaliforniai (Hartley, Chandler, Pedro, Serr) és francia (Franquette, Lara) fajtákat telepítettek.  A hagyományos dióültetvényekben a diótermelési cél mellett továbbra is fontosnak tartják a faanyagtermelési célt is, ez azonban sok esetben ütközik a diótermelés érdekeivel.  Olaszországban sokkal gyakoribb a diófa faanyagcélú ültetése, mint a diótermesztési célú. Meredek domboldalakat, a mezőgazdasági művelésből kivonásra kerülő területeket ültetnek be fájáért telepített diófával. Olaszországban folyamatban van a szántóterületek tudatos csökkentése, a renaturalizáció. A diófa ennek kapcsán kap fontos szerepet.  Faanyagcélú diótelepítés Olaszországban:   Olasz tapasztalat is, hogy a dió mélyrétegű talajt kíván. Olyant, ami nyáron is üde. De a talaj jó vízgazdálkodású legyen, mert - hangsúlyozzák - a diófa érzékeny a pangó vízre, a sok víz növeli a gyökérrothadás veszélyét. Kedvezőtlenek a gyenge homoktalajok is, és szeles vidékekre sem ajánlanak diófát telepíteni.  Arra hívják fel a figyelmet, hogy kaliforniai diófajtákkal csak olyan helyen szabad próbálkozni, ahol a téli hideg nem megy -10 C°alá.  Olaszországban látható már néhány intenzív, kaliforniai fajtákra alapozott dióültetvény, amelyek sövényművelésűek. Vannak 4x6 m térállásúak, de 2x7 m-esek is. Közös jellemzőjük a hektárankénti magas tőszám, az egyenletes falsík, a mintaszerű gondozás.        A következő sövénydiós 10 évesnél idősebb, a magassága mintegy 12 m.   Ugyanez a sövénydiós felülnézetben, néhány évvel korábban így nézett ki:   A hagyományos olasz diófajta a Sorrento, az olasz fogyasztók szemében a legelismertebb diófajta, ami - véleményem szerint - nem klónfajta, hanem tájfajta. Két fő típusa létezik, az egyik ovális, alapja felé kerekded, az alapja lapított, a másik megnyúltabb, kiemelkedő varrattal. Mindkét változatra jellemző a vékony héj, a kiváló, kissé olajos íz. A hosszabb változatot ízletesebbnek mondják, de a vevők a kerekdedet keresik inkább.  Észak-Olaszországban, Trentinóban a Bleggio városáról elnevezett Bleggiana a jellemző dió tájfajta. A trentinói diótermesztésről középkori kéziratok is megemlékeznek, amikor csatáztak is a dióskertekért. Manapság a szőlők és almáskertek szélébe ültetett kisebb dióligetekben termesztik leginkább errefelé a diót, a dombok déli lankáin, széltől védetten. A Bleggiana fajta termőterülete a huszadik század 60-as, 70-es éveiben volt a legnagyobb, 150-200 hektár.  A termesztés módszerei hagyományosak, ökológiainak nevezhetők. Gépesítés még diószüret céljára se jön számításba. A dió mosása folyóvízben történik, szárítása is a levegőn, hagyományos módon.  A Bleggio-i dió, a Bleggiana nem a méretével tűnik ki, - inkább csak annyiban, hogy feltűnően nem nagy, - hanem jó törhetőségével, valamint az ízével. Jellegzetes trentinói édességek alapanyaga.     Olaszországban - tudomásom szerint - nem folyik érdemi diónemesítés. Egy fajtaösszehasonlító állomás működik Casertában, azon belül Pignataro Maggiore helységben, ahol 69 diófajtát hasonlítanak össze, az olaszokon kívül a többi mediterrán fajtát, valamint a kaliforniaiakat.  Ami a diófa vízigényét illeti, Olaszországban 7-800 mm csapadékot elegendőnek tartanak, főleg, ha a tavasz csapadékos.  Az olaszok is sokat foglalkoztak a feketedió alanykénti használatának kérdésével, de végeredményben a közönséges dió alanyt tartják jobbnak. Francia tapasztalatokra hivatkoznak, ahol elterjedtebb a feketedió alany használata, és ahol a fák növekedése kisebb, termőre fordulásuk korábbi. De a fekete dió alanyhoz mélyebb termőréteg, gazdagabb talaj kell, és kimondottan nagy növésű nemes diófajta. A fatermesztési cél is ellentmond a feketedió alanynak, mert az oltásnál eltér a két faanyag. Ezért ha az értékes faanyagot is célul tűzik ki, igen alacsony, a talajszintnél nem magasabb oltást ajánlanak.  A tenyészterület megválasztására a következő táblázatot ajánlják (adatok m-ben):  Fajták ..............Termékeny .......Közepes .........Gyenge  ....................talajok .........talajok .........talajok  ....................öntözéssel ......szükség- ........öntözés  ....................................öntözéssel ......nélkül  Európai fajták ......10x10, 10x9 .....9x8, 8x8 ........8x7, 7x7  Kaliforniaiak .......8x8, 8x7 ........7x7, 7x6 ........nem ajánlott  Magonc és  faanyagnak ..........8x7, 7x7 ........7x6, 6x6 ........6x6  Nem ajánlják mélyre ültetni a diófát. A gyökérzet fölött 12-15 cm talaj elég.  Az első évben két zöldmetszést ajánlanak. Az elsőt akkor, amikor a hajtások 20-25 cm-esek, kiválasztani a leendő törzset, és leszedni az alsó 50-60 cm-ről az összes hajtást. A többinek a végét kell visszacsípni.  A második zöldmetszést pedig júliusban, amikor ellenőrzik, hogy a vezérnek kiszemelt hajtás hogyan nő, és ekkor karózni is kell, egy 2,5-3 m-es erős karóhoz. A konkurens hajtásokat kissé vissza kell csípni.  Ha a faanyagtermelés is cél, 3,5-4 m magas egyenes törzset kell nevelni.  A második és a következő években is évi két zöldmetszést ajánlanak, amelyek során a törzs és a korona kedvező kialakítását kell szem előtt tartani. Termőkorban nem kell metszeni, hanem a megfelelő, egészséges termőfelület kialakítására, növelésére kell törekedni a metszési beavatkozásokkal.  Szórvány magonc diófa elvirágzás után egy umbriai búzaföld szélén:      A műtrágyázást fontosnak tartják. Évente 60-90 kg nitrogénműtrágya kijuttatását javasolják hektáranként, az év során három részre elosztva: a vegetatív növekedés megindulásakor, a tavasz végén és szeptemberben, szüret után. A foszfor- és kálium-műtrágyázásról se feledkeznek meg, általában foszforból évente a nitrogén 2/3-át adják, káliumból valamivel többet, de legfeljebb annyit, mint nitrogént.  A dióültetvényekről évi 3 t/ha termést várnak. Hagyományosan a dióverés az általános betakarítási mód, ponyva kiterítésével, de az újabb ültetvényekben kizárólag rázó és felszedő gépekkel végzik a diószüretet.  Olaszországban a Sorrento fajta az uralkodó dió, egész Itália éghajlati viszonyainak ez felel meg a legjobban, de termesztenek kaliforniai és francia fajtákat is. A Sorrento nagynövésű, feltörekvő koronájú fa. Megbízható állandósággal terem. Középkorai kihajtású, az érés ideje inkább késői, délen is szeptember végére esik. Diója közepes méretű, a dióbél aránya 48 %.  Olaszországban a növényvédelmi problémák nem túlzottak a diósokban. Megemlítik a gyökérpenészen kívül a cincéreket és más farontókat. Természetesen vannak különböző lombrágó kártevők is, de nem jelentősek. Gombabetegség ellen a lehullott lomb 2-3 %-os bordói leves permetezését ajánlják, tavasszal, rügyfakadás előtt pedig lemosó permetezést az állati kártevők ellen. Almamoly ellen "Diflubenzuron", vagy "Phonosole" készítményekkel javasolják a permetezést júniusban és július második felében.  Technológiaváltás zajlik az olasz diótermesztésben. A kisüzemi, kézi diótermesztés a múlté. Bőtermő, oldalrügyes, gyakran sövénybe telepített diófák terjednek, gépesített ültetvényekben.  Rovigo a Po-síkságon, az Adige-folyó mellett fekszik, félúton Padova és Bologna között. Az autópályáról letérve a folyó partján egy korszerű diós gazdaságot szemlélhetünk meg, amelyben a hagyományos térállás mellett nagy területen folyik a sövénydió termesztése is. Képei:       Olasz dió egy kiállításon:   Olasz dió árukínálata egy olaszországi hipermarketben:   Az olaszországi nagyobb diótermesztők Nogalba néven termelői értékesítési szervezetet hoztak létre, amely feldolgozóüzemet is üzemeltet.    Görögország Görögország diótermesztéséről rendkívül gyéren csöpögnek az információk.  Pedig az ógörögöknek elévülhetetlen érdemeik vannak a diófa, de különösen annak jobb gyümölcsű fajtáinak európai terjesztésében. A diófához való affinitásuk a legkorábbi, ismert mondákig nyúlik vissza, elég csak az Akropolisz kariatídáira emlékeznünk, amelyek korábbi, diófából faragott, fiatal nőket ábrázoló, templomtetőt tartó oszlopok márványban megörökített változatai.  Krétán már a görögök betelepülése előtti időkben is nagy volt a diófogyasztás, a dió alapvető élelmiszer volt. A korai görögök pedig települések sorát nevezték el a diófáról.  A görög klíma kedvez a diófának, de a vízhiány nem. Eredményes diótermesztés Görögországban öntözés nélkül elképzelhetetlen. Házikertekben még megoldható a diófák öntözése, de külterületeken az öntözés nem jellemző. Diófa egy kertben, Fillyra faluban egy nagy eső után:   Látjuk, Görögországban a szép házikerti diófák neveléséhez az kell, hogy az udvar felszíne lefolyástalan legyen, az esővíz a diófa felé folyjon.  Az árutermelési célú dióskertek nem nagyok. Egy ilyen dióültetvény:      Ismert, elismert görög diófajtáról nincs tudomásom. Tájfajtáról se. A jelenlegi görög dió heterogén, nem mondható jó minőségűnek. Válogatott görög dióbél kínálat:   Két kép. Görög dió a zöldségesnél, a Peloponnézoszon. Hát, nem valami. Nem is csoda, hiszen a dió manipulálása is szó szerint manuálisan történik, a diósgazda a ház előtt, az utcán szedi le a burkot a dióról.      A görögök mégis nagy diófogyasztók. Salátákban, de főleg süteményekben sok dió elfogy náluk. A baklava, amihez tényleg sok dió kell, a görögöknek ugyanúgy kedvelt csemegéje, mint más mediterrán és közel-keleti népeknek. Az Amelia egy nagyon édes, erős görög ital, mézzel, dióval.    Horvátország, Szerbia Horvátországban is tenyészik a diófa, elsősorban lakóházak mellett. Nagyüzemi termesztéséről nem beszélhetünk. Az ország tájegységei közül Szlavóniában a magyarországival azonos éghajlati és talajviszonyok között nő. Egyes falvakban a közút mindkét oldalát jellemzően diófával hasznosítják. Ezeket a fasorokat is megcsodálhatjuk, de ha Csontváry nyomait keresve a jajcei vízesést kívánjuk megbámulni, - érdemes, - Bosznia irányában Horvátországot átszelvén igazán nem nagy kitérő Pozsega felkeresése, ahol újabb, 2007 novemberi telepítésű üzemi méretű dióültetvényt láthatunk Elit, Šejnovo, Plovdivszki, Drjanovszki, Seifersdorfer és Franquette fajtákból.    Az ültetvény képe 2008 májusában és június végén:    Délebbre, Dalmáciában nem jellemző a diófa, elvétve fordul elő, hiszen gyakorlatilag hiányzik a gyökerének szükséges mélyrétegű talaj. Ahol viszont jók a talajviszonyok, szép diófákat láthatunk, például a Peljesac félsziget egyes falvaiban. Házikerti diófa Krk városban:   A tengerparttal párhuzamos hegyláncok mögött, ahol az erózió a talajt a hegyek közötti kisebb síkságokra, az ú.n. poljékra mosta le, a kellően mély talajban a mezőgazdaságilag művelt földek között szépen nőnek a diófák.   A hazai termelés alacsony szintje miatt Horvátország dióimportőr. Horvátországban jól nézzük meg, melyik élelmiszerboltban vásárolunk dióbelet, mert az itthon megszokott árszintű áru mellett háromszoros árfekvésűvel is találkozhatunk, pl. 3200 Ft/kg-nak megfelelő árúval. A piacon is 2800 Ft-nyit kérnek a ronda, feketés dióért is.   Horvátország nem mint diótermesztési konkurens, hanem mint diópiac jöhet számításba a magyar termelőknek.  Persze, él azért néhány diófa Horvátországban.   Sőt! Diótelepítés is előfordul. Például Kragujevác mellett, Jabucsje faluban 2010-ben ültettek egy bő hektárnyit. 7x7 m-re, Sampion fajtát.     Horvátországban a következő fajtákat ajánlják telepíteni: Šejnovo, Drjanovski, Plovdivski, Jupiter, Apolo, Saturn, Lake, Mars, Seifeldorfer, Šampion, Novosadski kasni, Elit, Maribor, Geisenheim 139, Franquette, Mayet, Milotai 10, Alsószentiváni, Tiszacsécsi 83, Tisza, Ibar. Sőt, két olyan fajtát is, amit soha, sehol más még nem említett: Sulfred, San Julian.  Horvátországban kiváló természetes telephelyei lehetnének a diófának a Száva, a Dráva és a Mura feltöltött síkságai. Szinte predesztinált a vidék nagyüzemi dióültetvények számára. A birtokviszonyok miatt, az elaprózottság miatt nem válhat valósággá. Ha volt hibája a titói gazdaságpolitikának, akkor az az, hogy nem hozott létre mezőgazdasági nagyüzemeket. Mert a közvetlen szomszéd birtokosok az emberi természetből adódóan képtelenek összefogni.  Ha már Horvátországban járunk, említést tehetnénk a szerb diótermesztésről is, de arról nem sokat tudunk. A jugoszláv időkben a Vajdaságban nemesítettek diót, most is van 6 új, elismerés előtt álló fajtájuk, de csak annyit hallottunk róluk, hogy termőképességük és termésbiztonságuk jó. Mást nem.  A vajdasági mezőgazdasági vállalkozók között diótelepítésre fogékonyak is akadnak. Egy pici szerb dióültetvény:   Jó lenne, ha Szerbia közelebb lenne az Unióhoz. De ha már a túlzott nacionalizmus, a testvérháború fontosabb volt, a diótermesztés hátrébb szorult. Fontossági sorrend kérdése.    Szlovénia Szlovéniában nem beszélhetünk árutermelő diótermesztésről. Az árutermelés történelmi kialakulása óta nem voltak Szlovéniában akkora birtokméretek, hogy komoly árutermelésre lehetőséget adtak volna. Most, 2013-ban nondják, hogy Brezsice határában egy gazda pályázatot készített 0,5 hektár dióültetvény eltelepítésére. Ha megvalósul, ez lesz az ország legnagyobb, összefüggő diótermő területe.  Pedig a szlovén éghajlat kedvez a diófának. Házak mellett, de még vad körülmények között is szívesen nő a diófa Szlovéniában.  A szlovén diónemesítés nem is a magas áruértékű diófajták előállítására irányul, hanem deklaráltan is csak az éppenhogy elfogadható minőségre. Az új fajták, fajtajelöltek diómérete is kicsi, és inkább béldiónak, mint héjasnak valók.  Szlovéniában a diónemesítésben fontosabbnak tartják a baktériumellenállóságot, mint a termőképességet. Most leálltak az új diófajták kifejlesztésével, a meglévő fajtajelöltek értékelésével vannak elfoglalva.  Tisztelt statisztikus Kollégám, rendkívül nagy szerencse, hogy itt lakunk Szlovénia szomszédságában. Mert odalátunk, és látjuk, hogy a szlovén diótermesztés színvonala, ami a termésátlagokat illeti, nem olyan magas, hogy a négyszerese lenne más országokénak. Mert ha Argentinában laknánk, és csak az ottani állami statisztikákat olvasnánk, akkor tévedésbe esnénk, és rohannánk a szlovén diótermesztést tanulmányozni.  Dehát, a statisztikusok a világon mindenhol tévedhetnek, én már Magyarországon is láttam statisztikusokat munka közben. Sőt, egyik volt munkatársamból megyei statisztikai hivatalvezető is lett.
	Törökország  Bár abszolút mennyiségben Törökország a világ harmadik legnagyobb diótermelője, a török diótermesztés hozamokban lényegesen elmarad a többi nagy diótermesztő ország mögött. A termesztés Anatólia legváltozatosabb, legszélsőségesebb területein mindenhol megtalálható.  A törökök diót jellemzően házikertben vagy igen kicsi, 2-3 ha-nál nem nagyobb ültetvényekben termesztenek. Az ország jó diótermesztési adottságait mutatja, hogy ilyen kezdetleges körülmények között is harmincszor annyi diót tudnak termelni, mint mi. Bár a diótermelés adatai Törökországban nagyon finoman szólva is megbízhatatlanok. Míg az állami statisztika 120.000 tonnás termésről számol be, független elemzők szerint ez nem több 68.000 tonnánál.  A török dióhozamot lehetetlen is számbavenni, mert csak az utóbbi 20 évben létesítettek dióskerteket, árutemelő ültetvényeket, addig a házak mellett vagy vadon növő diófák termésének összeszedéséből állt a török diótermesztés.  Balra egy török diótermő körzet, Kaman egyik diófája.  A török diónemesítés időben lemaradt más országokhoz képest, a legutóbbi időkig magoncokat telepítettek, csak az utóbbi években nemesítettek ki vagy öt fajtát, és jelenleg kilenc jó diófajtával rendelkeznek. Bár, a török diónemesítés javára legyen írva, hogy nemcsak a yalovai kutatóintézet dolgozik új diófajták előállításán, hanem az ankarai egyetem, Kaman városában egy Deniz nevű vállalkozás, és vannak más nemesítők is, pl. az Ankara melletti Bala, Beynam község dióskertjében.  Törökországban nagyon kevés egyöntetű ültetvény található, és a dió számtalan változata fejlődött ki.  Ha végigutazunk Törökországon, bizony, azt kell megállapítanunk, hogy nem is olyan gyakori a diófa Törökországban, az ország területének nagyobb része nem kedvez a diótermesztésnek. Jogos hát a kérdés, hol is terem a török dió?  Egy nagyobb dióültetvény Kahramanmaras város közelében, a szíriai határnál:   A túristaútvonalaktól távolabb eső vidékeken, keleten, észak- és délkeleten, valamint Darende, Gürün, Tokat, Çameli, Bozkurt, Adilcevaz, Çatak, Ahlat, Adiyaman, Sanliurfa, Mardin, Gevaş, Ermenek, Posof, Ikizdere, Bahçesaray helységek és némileg Yalova vidékén.  Egy kisebb, újtelepítésű dióskert Koyulhisar közelében:                 Alanynak a Balaban magoncokat használják, amelyek könnyen csíráznak, és gyors, erőteljes fejlődésűek. Török diócsemeték és egy török diófajta képei:       Az újonnan telepített ültetvényekben a térállás 8x8 vagy 12x12 m szokott lenni.   A gyomirtás talajműveléssel történik, de nem szántással, se tárcsázással, hanem erős rugós boronákkal. A sorok nem művelt része pedig füves, vagy pedig keresztben is művelik.      Köztestermesztésre gyakran szőlőt és zöldségnövényeket használnak. Általában nem öntözik a diósokat, pedig a száraz nyarakon szükség lenne rá.   Egy szépen művelt 5 ha-os török dióskert képei következnek. A kert körülkerített, de a kerten belül a sorok végén nincs hely a traktornak megfordulni, mert a kerítésig vannak ültetve a fák, termésük részben a szomszéd földjére hull, körben. A fák oltványok, egészségesek, a termés szép.                       Egy másik, Evrencik falubeli török dióültetvény fiatalkori képeit a külföldi diótermesztőket ismertető fejezetben helyeztem el.  A diószüret augusztus elejétől október végéig tart. Gyakorlatilag az egész termést kézzel szüretelik.  Török dió és dióreklám:     A dióexport mértéke a nagy terméshez viszonyítva igen alacsony, évente kb. 7 ezer t. A Németországba exportált diók esetében a vevők fő kifogása a higiénia hiánya, a diók szennyezettsége. Ezért az export az utóbbi években a mediterrán térség, az arab világ felé fordult. Török árudió:   A hazai diófogyasztás stabil, mintegy a termés felét éri el. Nemcsak a fogyasztási kedv, a diótermesztési kedv is töretlen, sőt, fejlődő a törököknél. A termesztést az állam és a helyi önkormányzatok is segítik. Van is utánpótlása a török diótermesztésnek.       Szíria Szíriáról nincs sok mondanivalóm, az arab írás karakterei megnehezítik számomra a dió kutatását arab országokban.  Szíriában kevés a gyümölcsészeti célra alkalmas vidék. Az ország nagy területei félsivatagosak, a szíriai síkságokon gyakran még a búzát is öntözni kell, hogy teremjen. Mit szóljon akkor a sokkalta vízigényesebb diófa. A tengermenti és a folyóvölgyi síkságokon nem is jellemző a diófa.  A szíriai diótermesztők a dombvidékeken remélnek annyi csapadékot, ami a diófának és a többi gyümölcsfának szükséges. Ezért a domboldalakat teraszírozzák, és a teraszokon létesítenek gyümölcsültetvényeket.    A következő képen termő diós látszik, a másodikon pedig fiatal, mintegy három éves vegyes gyümölcsös, dió és őszibarack. Egyébként ebben az országban a vegyes gyümölcsültetvényekbe telepített diófák a jellemzők, esetleg úgy alakul ki dióültetvény, hogy a diófák túlélik és túlnövik a többi fát.    Az ország déli, Izrael határmenti vidékei öntözhetők, jellemzők a gyümölcsültetvények. Ezekben vegyesen diófa is előfordul. Tal Shihab falu határa egy fiatal gyümölcsössel. Tisztelt hidrológus Kollégám, tetszik látni az öntözőcsövet?   Csak remélni lehet, hogy a következő arab-izraeli háború nem itt fog lezajlani. Mert ez az ültetvény közvetlenül a határon van. Harcra pedig a közelben egészen jó, sivatagos vidékek vannak, tessék kissé odébb menni.    Irán Iránban 32000 ha dióültetvény van, Iszfahán, Siraz és Kerman vidékein. Az éves termés 1995-ben 103.000 t volt, manapság már inkább 130.000 t-ra teszik. Azt mondják, egy jól termő diófa 100 kg héjas diót (6000 szem diót) is ad évente, ami 300.000 rialos bevételt eredményez, ami 100 dollár.  Az irániak nagy diófogyasztók is, a termésnek még 10 %-a se kerül exportra. Például a 2004-es diótermés a tavaszi fagy miatt annyira alacsony volt, hogy ez a nagy diótermesztési kapacitással rendelkező ország 2005. elején dióimportra kényszerült.  Diófák Iránban:     Diókínálat és fahéjas-diós sütemény kínálata egy iráni bazárban:     A dió változatainak egyedülálló bősége jelenik meg Iránban. Egyrészt annak köszönhető ez a változatosság, hogy az északi hegyvidékeken a nagyszámú, ősidők óta helyben lakó diófa szabadon kereszteződik egymással, ezért a fenotípusok sokasága jön létre, másrészt pedig annak, hogy Iránban általános a diófák magról történő szaporítása, nincs rögzült fajtahasználat. Ez a gyakorlat hátrányos abból a szempontból, hogy csak évtizednyi idő elteltével lehet megállapítani az addig nevelt diófa értékét vagy értéktelenségét, mert az utódok egyáltalán nem hasonlítanak az anyafára. De előnyként emeli ki az iráni kormányzat, hogy a dió genetikai sokfélesége adott az országban, ami alapul szolgálhat a dió nemesítéséhez. A nemesítés nemrég beindult programjától várják, hogy a jelenlegi 3 t/ha terméshozamot 7-8 tonnára növeljék. A terméstöbbletet Európába kívánják exportálni.   A nemesített, köztermesztésben levő iráni diófajták: Ali kaghazi, Gerdouie Sangi, Makouie, Nok Kalaghi, Zia-abadi, Ghodeh-germez és Souzani.  Kiemelendő körülmény a száraz éghajlat, a vízhiány az iráni diótermesztésben, de az egész iráni mezőgazdaságban. Évezredek óta, a valamikori perzsa birodalom kora óta törekszenek az öntözésre. Nincsenek bővizű folyók, nincs bő vizet adó talajréteg a mélyben, ezért az egyetlen lehetséges megoldás a hegyekre hulló, és a mélyebb rétegekben a völgyekbe szivárgó víz összegyűjtése, amire máshol a világon nem látott megoldást alkalmaznak a kertek, közöttük a dióskertek öntözésére, ha jól írom le, az úgynevezett katakok rendszerét. (Valószínű, rosszul írom.)  Természetesen, az óperzsa öntözőrendszerek tárgyalása nem feladatom. De nagyrészt most is így öntöznek, a kívülállók számára sokszor észrevehetetlenül. Az öntözőcsatornák zártak, mélyen a föld alatt, a hegyek aljában húzódnak. A felszínről függőleges aknákon közelíthetők meg, tarthatók karban. Lejtésük enyhe, a vizet tartalmazó hegylábi kőzetrétegtől a gyümölcsöskertig, ahol a csatorna a felszínre kerül, de ott is zárt.  A Zagrosz hegységben az újraerdősítést kívánják diófákkal megoldani.   Régi perzsa hagyományt követve Iránban a diófa igen népszerű úgy a gazdagabb, mint a szegényebb emberek körében. A gazdagabbak diófából készült bútoraikkal jólétüket, vagyonukat hirdetik. Földjeik sarkára diófákat ültetnek, jelezve a birtokhatárt. A perzsa díszkertek szépségét diófák ültetésével „fémjelzik”. A szegények a diófát gazdasági haszna miatt ültetik. Egy nagy diófa termése képes egy családot eltartani. Egyes iráni vidékeken általános gyakorlat volt, hogy újszülött születésekor diófát ültettek. Mikorra a gyerek házasulandó korba ért, a diófa akkorára nőtt, hogy termésének jövedelméből el tudta tartani az új családot.  Dióárusítás Iránban, Zanjan város piacán:   Dió a teheráni piacon:     Iráni látogatásunk végén tekintsük meg Farsheed Parto iráni fotoművész két felvételét, amelyekből rögtön látni fogjuk, hogy az iráni diósgazdák nem gazdagodtak meg a dióból.     Ennek ellenére az irániak rendületlenül kultiválják a diót. Diófák Teherántól északra:   A hagyományos perzsa konyha igen jó diós ételekkel gazdagította a világot. A korábban már ismertetett gránátalmás-diós csirkén kívül perzsa találmány a levesek és raguk gazdagítására szolgáló, darált dióból készített tészta is.  Tavaszi hangulat Iránban:     Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán A középázsiai köztársaságok közül Kirgizisztán diótermelése érdemel különös figyelmet, specialitása miatt. Bár az országban nem jellemző az árutermelő dióültetvény, de még a ház körüli diófák nagy száma sem, Kirgizisztán egyike azoknak a vidékeknek, ahol még ma is nagyobb területű "vad" diófaerdők találhatók, az állami erdészet tulajdonában.  Kirgizisztánban a diófa háziasítása nem jellemző. Diófák a kirgiz lakóházak mellett:       Ugyancsak házikerti kirgiz diófák, Arszlanbob közelében:    Ebben az országban a dió termesztéséről nem beszélhetünk, a dió minden emberi beavatkozás nélkül is terem. A kirgiz szakemberek szerint is kritikán aluli a terméshozam ezekben a természetes dióerdőkben, 40 kg- 350 kg közötti, hektáranként.   A dióerdők természetesen ezen a nagy hegyvidéken erősen különbözőek. Léteznek más fafajokkal, (100-nál több fafajjal) elegyes erdők is, amelyekben a diófák aránya csak 5 %, de tiszták is. A termőhelytől függ. Tiszta dióerdő Kirgizisztánban:   Mivel az országban csak magonc diófák léteznek, európai és amerikai diókutatók a spontán dióváltozatok fellelésének kincsestárát látják az országban, és gyakori tanulmányutakat tesznek, értékes dióváltozatok felkutatása céljából. A dióváltozatok Kirgizisztánban se mások, mint máshol a világon, érdekességként itt is a nagy dióméretű fákat, a fürtös terméseket, a kései kihajtást említik meg.   A diófaerdők részben elegyesen nőnek más fafajokkal, és gyakorlatilag erdészeti hasznosításra kerülnek, részben pedig ligeterdőket képeznek, átmenetet a sztyeppébe. Az állami erdészet az erdő egyes részeit magánszemélyek bérletébe adja, és a bérlők jogosultak a diófák termését összeszedni.   A kirgizek dióérés idején kiköltöznek az erdőkbe. Ágakból, műanyagfóliából készített ideiglenes sátrakban alszanak, szalmában. A dió annyira fontos megélhetési forrás, hogy nem engedhető meg, hogy más szedje össze.   Annyira fontos, hogy ősszel a kirgiz falvak lakói hátrahagyják lakóházaikat, a körülöttük nagy számban ültetett diófával együtt, amelyek termését csak az erdei dió után szedik össze. Ez is az egyik oka a kirgiz árudió alacsony minőségének.   A kirgiz családok közti határvitát rendezi a gallyakból rakott kerítés.   A dió összeszedése természetesen a faágak rázásával kezdődik. Ha jól megfigyeljük, - amit a kislány is megtesz, - a családfő van a helyzet magaslatán.   És a dió hazaszállításakor látjuk, hogy a diófaerdők másik haszna, a gallyak összeszedése is a bérletre kijelölt családok joga. Nem is tiltakoznak a gázáremelés ellen.     Nagy mennyiségű, finoman szólva vegyes minőségű, de jellemzően olcsó dióról van szó, ami a helyi, kirgiz piacokon és távolabbi körzetekben értékesül. Bishkekben, a kirgiz fővárosban állandóan kaphatók a háziipari jelleggel készített diós dzsemek, dióolaj-készítmények.  A következő három kép az elmondottakat illusztrálja. Diófaerdők Kirgizisztánban, szénaszállítás a diófák között, és olcsó dió a városi piacon.       A kirgiz viszonyok felvázolt ismeretében azt gondolhatná tisztelt diókereskedő Kollégám, hogy a világon a legolcsóbb diót Kirgizisztánban szerezheti be, amit aztán drága piacokon nagy felárral értékesíthet. Azt hiszem, nem lesz könnyű dolga. Egyrészt a kirgiz diót hagyományosan főleg iráni és orosz kereskedők veszik meg, akikkel nehéz konkurrálni.  Másrészt pedig a kirgiz állami diómonopóliummal fog szembesülni. Mert tessék elképzelni, az összes kirgiz diófaerdőt egy állami cég birtokolja, áttekinthetetlen hatalmi, korrupciós és egyéb viszonyok között.  Például az elöregedett, kihalt, kidőlt diófák faanyaga is az állami monopóliumot illeti. Fegyver készül belőlük.  Mindezt egy, az országot alaposan bejárt brit közgazdász írta le, aki - civilben vadászként - szeretett volna egy félméteres diófaanyagot megvenni. A helyiek félelemmel átitatott elutasításával, masszív hallgatásával találkozott, ahányszor ezt az igényét felvetette.  A kirgiz diófaerdőket 1945-ben nyilvánították fokozottan védetté. (Nem a diófákat, hanem a hasznukat védik.) A második világháborús hadigazdálkodásnak megfelelően az erdőgazdaságokat - akkori, orosz nevük szerint leszhozokat - közvetlenül a kormány alá rendelték. Ez a rendszer olyan jól bevált, hogy még ma is, a független Kirgizisztán huszadik évében is szigorúan fennáll.  Azzal a különbséggel, hogy ma már nem jut állami pénz a diófaerdők fenntartására, amire a szovjet tervgazdaságban volt pénz.   A nagy északi szomszéd, Kazahsztán és a nyugati szomszéd, Üzbegisztán már fehér foltok a diótermesztés földrajzában. Ismereteink hiányosak.  A két ország nagy része alkalmatlan a diótermesztésre, Kazahsztánban csak a déli hegyekben, amelyek Kirgizisztánnal határosak, terem a diófa, ott viszont az északnyugati lejtőkön 1100-1400 m magasságig, valamint az Alma-Ata-i körzetben, amelynek éghajlatát a magyarországival azonosnak mondják.  Kazahsztán éghajlata hidegebb, mint Kirgizisztáné. A diófák csak május közepétől virágzanak, a kései virágzású egyedeké július elejéig elhúzódik. A kazah diófák jellemzően nőelőző virágzásúak.  Dióültetvényről nincs tudomásom Kazahsztánból. A kazah diófajtákat - még a szovjet időkből származnak - egyesével vagy párosával ajánlják házikerti telepítésre. A nevük Ideál (l. lejjebb) és Rogyina (haza).  Üzbegisztánban az erdei dió összeszedésének államilag engedélyezett rendszere azonos a kirgiz viszonyokkal. Amatőrfelvételek Üzbegisztánból:  Hazafelé a dióterméssel   Diófelvásárlóra várva   Üzbegisztán diótermesztési színvonalának felemelése Sz. Sz. Kalmükov nevéhez fűződik, aki az 1950-es években több papírvékony héjú diófajtát válogatott ki a helyi, természetes diófaállományból, a Kaghazi típusból. A korabeli szovjet sajtó intenzíven cikkezett ezekről a diókról, nagy érdeklődést keltve irántuk Szovjetunió-szerte. A cikkek - csakúgy, mint a világon mindig és mindenhol, a hozzá nem értő újságírók hatásvadász céljainak megfelelően - nagy feltűnést keltettek. A legismertebb ezek közül a diók közül az Ideál, egy papírvékonyságú héjú dió. Az újságírók szerint már a második évben terem ez a fajta.  Nehezíti az üzbég diófajták azonosítását, hogy Üzbegisztánban az összes papírhéjú diót Ideálnak nevezik, sőt, a hivatalosan is Ideálnak nevezett fajta magonc utódait is, így a legnagyobb zűrzavar uralkodik Ideál név alatt a volt Szovjetunió utódállamaiban.  Kalmükov további elismert fajtái az Üzbég bőtermő és az Oripov voltak.  Egy üzbegisztáni felvétel, ritkaság a maga nemében, Arthur Chapman készítette a szamarkandi piacon: Egészben kinyert dióbél. Az egész dióbél minden valószínűség szerint a középázsiai Kaghazi típus, talán konkrétan az Ideál fajta papírhéjú diójából származik.   Az üzbég árudió zömében nem ilyen szép, hanem ilyesmi:
	PÉRIGORD  A másik nagy francia diótermő vidéknek Périgeux városa a központja, de gyakorlatilag Franciaország délnyugati negyedének 16 megyéje jelentős diótermesztéssel rendelkezik. Ezen belül a fő diótermő körzet Périgord (más néven Dordogne) megye és a két szomszédos megye, Correze és Lot.  Correze megyére annyira jellemző a diófa, hogy a Pallas lexikon ezzel a mondattal jellemzi a megyét: "Gyümölcsfái közt legszámosabb a diófa."  Correze-ben a hagyományos helyi fajta a Marbot, amit közönséges dió alanyra oltva kultiválnak. Az újabb telepítésekben a Franquette dominál, feketedió alanyra oltva. A feketedió alany előnye, hogy az oltvány fejlődése gyorsabb, de hátránya, hogy - tapasztalat szerint - az ültetvények már 40 év után kiöregszenek. A Corne fajta Correze nyugati részéből származik, neve ökörszarvat jelent.  Lot-ban otthon érzi magát és szépen díszlik a dió. A megyében szinte mindenütt megtalálható. Nincs egy falu, egy mező, egy völgy, egy domboldal diófák nélkül.     Ezen a vidéken kizárólag francia diófajtákat termesztenek. A három hagyományos helyi fajta erősen háttérbe szorult a Franquette mögött.         Dordogne vidékének fő termékei a dió, a búza, a libamáj és a szarvasgomba. Búza és diófák - jellemző Dordogne-i látkép.    A Dordogne-vidéki diósgazdák a libanevelést is a dióskertben, a diófák alatt végzik:        Régebben juhokat is tartottak a diófák alatt:     A diótermés 50 %-a héjasan, 40 %-a dióbélként, 10 %-a friss dióként kerül értékesítésre.  A délnyugat-francia diótermő tájon vált híressé a friss dió, ami Párizsban is kedvelt csemege.  A friss dió a majdnem teljesen érett dió bele, ami kibontva frissen fogyasztva rágcsálni való csemege. Ekkor még lehúzható a bél vékony hártyája, így azok is élvezhetik, akik a hártya csersavtartalmát nem szeretik. A bél ilyenkor még tökéletesen fehér, a száraz dió 8-12 % víztartalmával szemben 40 % vizet tartalmaz. Hűtőben tárolható.  A diótermő vidék hagyományos terméke a dióolaj is, amint arról már korábban többször is beszéltünk. A helyi, Franciaországon belüli felhasználáson túlmenően a 17. századtól Bordeux kikötőjéből nagy mennyiségeket exportáltak Németalföldre, Angliába, Németországba.  Természetesen, a diótermő táj diófaanyagának feldolgozása se történhetett mind helyben, bőven jutott kereskedelmi forgalomba is. A Dordogne folyón Souillac-tól Libourne-ig úsztatták le a diórönköket, ahol az egyik rakpartot "A diófák kikötőjének" nevezték ("le port des noyers").  A diótermő fák anyaga furnérkészítésre nem a legjobb, deszkának viszont kiváló, ezért a diódeszka készítésére irányul a fafeldolgozók tevékenysége. Helyi, périgordi diórönkök és diódeszkák:       Délnyugat-francia táj:   Ezen a vidéken annyi dió termett hagyományosan, hogy nem tudták hová rakni. St-Cere községben még az utcán is a héjas dió válogatását végezték:   Manapság már ha tehetik, nem szárítják a francia diósgazdák a diót, Périgordban sem. Szüretkor nedvesen adják el a felvásárlónak. Ha mégis szárítani kell, gázüzemű berendezéseik vannak erre a célra. Diópajtáik ma már használaton kívül vannak, inkább csak idegenforgalmi látványosságok:      A francia diótermesztésre Napóleonhoz hasonló nagy csapást az első világháború mért, ugyanolyan okból. A francia diófák saját jóminőségű faanyaguk áldozatává váltak. Nem hasad, tökéletesen ragasztható, finomszemcsés, és kellemes a fogása. Ideális tehát fegyvernek, puskatusnak. És ez még csak az első világháború volt! De jött utána a második is!   A második világháború után a diótermesztő francia parasztok mezőgazdasági vállalkozókká váltak. Lám, ez a fejlődés! És a traktor! A keskeny mezei ösvényeket traktorral és széles mezőgazdasági munkagépekkel is jól járható dűlőutakká kellett szélesíteni, ezért az útmenti diófasorokat kivágták.   A családi dióskertek helyét dió-monokultúra foglalta el.   Bár már 1830-ban is előfordult katasztrofális fagy a francia diótermő vidékeken, a francia diótermesztést a közelmúltban is több természeti csapás érte.  1956-ban jégverés, 1982-ben orkán, ami 35000 diófát fektetett le, 1985-ben jégverés, ami 70000 diófát ért, 1986-ban aszály, 1989-ben orkán, 1990-ben forróság, 1991-ben jégverés, 1999-ben viharkár.   Létezik diókultúra a két nagy termőtájon kívül is, Franciaországban. Például Felső-Provanszban, Chamalocban is ilyen gondozott dióültetvényt találni:   Családi diókert Bourgogne-ban, Noyers sur Yonne mellett:    Franciaországban - más országokhoz képest - kiemelkedő a dióbél élelmiszeripari felhasználása. Ennek nagyságrendje eléri a franciaországi diótermelés kétharmadát! Ez a nagy arány csak úgy lehetséges, hogy a hazai termelésen kívül igen nagy a dióimport is. Egyébként a francia diótermelés, -fogyasztás, export és import az utóbbi években stabil, kiegyensúlyozott képet mutatott.   Képek egy mai diófeldolgozó francia üzem gépeiből: A beszállított dió fogadásának, válogatásának, csomagolásának, tárolásának technológiája.        Mondhatjuk, a franciáknak a vérükben van a dió szeretete. Vagy ha nem is úgy születtek, az általános iskola első osztályában a diófán tanulják meg az írást.   Sőt!  De most sajnos, a lap aljára értem. A következő fejezetben folytatom.
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	English Walnuts * {	FONT-FAMILY: serif! important}.img {	PADDING-RIGHT: 1em; PADDING-LEFT: 1em; PADDING-BOTTOM: 1em; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto; PADDING-TOP: 1em; TEXT-ALIGN: center}.pagenum {	FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 75%; RIGHT: 2%; COLOR: silver; TEXT-INDENT: 0em; FONT-STYLE: normal; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: right; FONT-VARIANT: normal}.sidenote {	CLEAR: right; MARGIN-TOP: 1em; PADDING-LEFT: 1em; FONT-SIZE: smaller; FLOAT: right; MARGIN-BOTTOM: 1em; WIDTH: 15%}.block {	MARGIN-LEFT: 10%; MARGIN-RIGHT: 10%}   € € € ENGLISH  WALNUTS    WHAT YOU NEED TO KNOW  ABOUT PLANTING, CULTIVATING  AND HARVESTING THIS  MOST DELICIOUS OF NUTS    ( Compiled by Walter Fox Allen)   (Copyright 1912)    Foreword.   Realizing the tremendous interest that is now being directed by owners of country estates everywhere to the culture of the Persian or English Walnut, I have compiled this little book with the idea of supplying the instruction needed on the planting, cultivation and harvesting of this most delicious of all nuts.  I have gathered the material herein presented from a large number of trustworthy sources, using only such portions of each as would seem to be of prime importance to the intending grower.  I am indebted to the United States Department of Agriculture and to numerous cultivators of the nut in all sections of the country.  I have aimed at accuracy and brevity—and hope the following pages will furnish just that practical information which I have felt has long been desired.  The Compiler.      [5]  English Walnuts.    Viewed as a comparatively new industry, the culture of the Persian or English Walnut is making remarkable strides in this country. Owners of farms and suburban estates everywhere are becoming interested in the raising of this delicious article of food, thousands of trees being set out every year.  There are two important reasons for the rapidly growing enthusiasm that is being manifested toward the English Walnut: First, its exceptional value as a food property is becoming widely recognized, one pound of walnut meat being equal in nutriment to eight pounds of steak. Secondly, its superior worth [6] as an ornamental shade tree is admitted by everyone who knows the first thing about trees. For this purpose there is nothing more beautiful. With their wide-spreading branches and dark-green foliage, they are a delight to the eye. Unlike the leaves of some of our shade trees, those of this variety do not drop during the Summer but adhere until late in the Fall, thus making an unusually clean tree for lawn or garden. In addition to all this, the walnut is particularly free from scale and other pests.  Up to the present time, the English Walnut has been more largely in demand as a shade tree than as a commercial proposition; in fact, so little attention has been given to the nuts themselves that there are, comparatively speaking, few large producing orchards in the United States, the greater portion of the total yield of walnuts being procured from scattered field and roadside trees. It is a little difficult to understand why they should have been so neglected when there are records of single trees [7] bearing as much as 800 pounds of nuts in one year.    Six Year Old Bearing English Walnut Tree  In 1895 this country produced about 4,000,000 pounds, and more than 16,000,000 pounds of English Walnuts in 1907, with a proportionate annual increase each year to the present. But, when it is known that the United States is consuming yearly about 50,000,000 pounds of nuts, with the demand constantly increasing, thereby necessitating the importation annually of something more than 25,000,000 pounds, the wonderful possibilities of the industry in this country, from a purely business view point, will readily be appreciated. And of course the market price of the walnut is keeping step with the consumption, having advanced from 15 to 20 cents a pound in the past few years.  A Rival of the Orange In California the nut industry is becoming a formidable rival of the orange; in fact, there are more dollars worth of nuts (all varieties) shipped from the state now per [8] year than oranges. One grower is shipping $136,000 worth of English Walnuts a year while another man, with an orchard just beginning to bear, is getting about $200 an acre for his crop.  No standard estimate can at present be placed on the yield per acre of orchards in full bearing, but the growers are confident that they will soon be deriving from $800 to $1600 per acre, this figure being based on the number of individual trees which are already producing from $90 to $120 a year. The success with the nut in California can be duplicated in the East providing certain hardy varieties are planted; and in the few instances where orchards have been started in the East, great things have already been done and still greater are expected in the next few years.  Origin of the English Walnut But where did this walnut originate? What is its history? Juglans Regia (nut of the gods) Persian Walnut, called also Madeira Nut and English Walnut, is a native of Western, Central and probably [9] Eastern Asia, the home of the peach and the apricot. It was known to the Greeks, who introduced it from Persia into Europe at an early day, as "Persicon" or "Persian" nut and "Basilicon" or "Royal" nut. Carried from Greece to Rome, it became "Juglans" (name derived from Jovis and glans, an acorn; literally "Jupiter's Acorn", or "the Nut of the Gods"). From Rome it was distributed throughout Continental Europe, and according to Loudon, it reached England prior to 1562. In England it is generally known as the walnut, a term of Anglo-Saxon derivation signifying "foreign nut". It has been called Madeira Nut, presumably because the fruit was formerly imported into England from the Madeira Islands, where it is yet grown to some extent. In America it has commonly been known as English Walnut to distinguish it from our native species. From the fact that of all the names applied to this nut "Persian" seems to have been the first in common use, and that it indicates approximately the home of the species, the name "Persian Walnut" is regarded as most [10] suitable, but inasmuch as "English Walnut" is better known here, we shall use that name in this treatise.  As a material for the manufacture of gunstocks and furniture the timber of the nut was long in great demand throughout Europe and high prices were paid for it. Early in the last century as much as $3,000 was paid for a single large tree for the making of gunstocks.  Planting and Cultivation Everything depends upon the planting and cultivation of English Walnuts as indeed it does of all other fruits from which the very best results are desired. The following general rules should be thoroughly mastered.   Plant English Walnut Trees:  On any well-drained land where the sub-soil moisture is not more than ten or twelve feet from the surface.  Wherever Oaks, Black Walnuts or other tap-root nut trees will grow.  Forty to sixty feet apart.  [11] In holes eighteen inches in diameter and thirty inches deep.  Two inches deeper than the earth mark showing on the tree.   And Remember:  That the trees need plenty of good, rich soil about their roots.  That the trees should be inclined slightly toward prevailing winds.  That the trees should not be cut back.  That the ground cannot be packed too hard around the roots and the tree.  That the trees should be mulched in the Fall.  That the ground should be kept cultivated around the trees during the Spring and Summer.  That English Walnut trees should be transplanted while young, as they will often double in size the year the tap-root reaches the sub-soil moisture (that is, the moist earth).  [12]That tap-root trees are the easiest of all to transplant if the work is done while the trees are young and small.  That trees sometimes bear the third year after transplanting three-year-old trees where the sub-soil moisture is within six or eight feet of the surface.  That the age of bearing depends largely on the distance the tap-root has to grow to reach the sub-soil moisture.   Peculiarities of Growth The growth of the English Walnut is different from that of most fruit trees. The small trees grow about six inches the first year, tap-root the same; the second year they grow about twelve inches, tap-root the same; the third year they grow about eighteen inches, tap-root nearly as much. For the first three years the tap-root seems to gain most of the nourishment, and at the end of the third year, or about that time, the tree itself starts its real growth. After the tap-root reaches [13] the sub-soil moisture, the tree often grows as much in one year as it has in the preceding three or four. If the trees are transplanted previous to the time that the tap-root reaches this moisture and before the tree starts its rapid growth, very few young trees are lost in the process of transplanting.  Orchard Planting For orchard planting the trees should be placed from forty to sixty feet apart and by staggering the rows a greater distance is gained between individual trees. Any other small fruits may be planted in the orchard between the walnut trees or any cultivated crop can be raised satisfactorily on the same land, many orchardists gaining triple use of the soil in this way. Besides, the cultivation of the earth in proximity to the walnuts proves of great benefit to the trees. Before trees are planted the tap-root should be trimmed or cut back and most if not all the lateral branches trimmed from the tree. The tree itself should not be cut back as is customary with either fruit trees, but by [14] leaving the terminal bud intact, a much better shaped tree is developed. It is not necessary to prune English Walnut trees except in cases where some of the lower branches interfere with cultivation.  Cultivation in the North should be stopped about the first of August, thus halting the growth of the trees and giving them a chance to harden their wood for Winter. This is a good plan to follow in the cultivation of nearly all the smaller fruit trees.  When planting on the lawn for ornamental purposes a ring from two to three feet in diameter should be cultivated about the base of the tree.  Selection of Varieties The tender varieties that have been used in Southern California must not be experimented with in the North, as they bloom too early and are almost certain to be caught by the frost. These varieties have been tried in Northern California without success, and the venture is quite likely to be disastrous in any but the warmest climates.    Mr. E.C. Pomeroy, Gathering English Walnuts on His Farm in Lockport, N.Y.  [15]The uncertainty of a crop is often due to the very early blooming of the kinds planted. These start to grow at the first warm spell in the latter part of the Winter or at the first blush of Spring, and almost invariably become victims of frost and consequently produce no fruit.  Planting in the Northwest and the East until recently has been limited to an extremely narrow area. There was need of a variety possessing strong, distinct characteristics, hardy, late to start growth, and with the pistillate and staminate blossoms maturing at the same time and bearing a nut of good quality and flavor with a full rich meat. This variety has now been found, as will later be shown.  English Walnuts grown in the North command from three to five cents more a pound than the other nuts in the markets, as the meat is plumper and the flavor better. Most fruit is at its best at the Northern limit of its range.  One experienced grower, in reference to transplanting has said: "I have transplanted all the way from a year to six and [16] the trees have grown and done well, but so far as my experience goes, I prefer to move them at three years of age or about that time. The best trees I have were transplanted at this age."  Fall or Spring Planting? The following extract on tree planting in general, pertaining to all kinds of trees, is contributed by O.K. White of the Michigan Experiment Station:   "The advisability of Fall or Spring planting depends upon several conditions. Fall planting has the advantage over Spring planting in that the trees become firmly established in the soil before Winter sets in, and are able to start growth in the Spring before the ground can be marked and put in condition for planting. This is important because the trees get a good growth in the early part of the season before the Summer droughts occur. On the other hand there is more or less danger from Winter injury during a severe season or from the drying out of the trees if [17] the Winter is long and dry. Fall planting is much more successful with the hardy apples and pears than it is with the tender plums, cherries and peaches. "The convenience of the season will determine in a majority of cases whether or not the planting shall be done in the Fall or Spring. Very often the rush of the Spring work induces the grower to hurry his planting, or to do it carelessly; and as a result a poor start is secured, with crooked rows. Others have large crops to harvest in the Fall and would find it more convenient to do the planting in the Spring. If there is any doubt as to the best time to plant, let it be in the Spring."     Thirty Year Old Parent English Walnut Trees In Background, Young Bearing Tree in Front  Fertilizing We now come to the subject of fertilization. Up to the time when the young trees come into bearing, cultivation and fertilization will help them enormously, the cultivation keeping the soil in condition to hold the moisture of the tree. In [18] fertilizing, a mulch of stable manure in the Fall is considered by most growers to be the best, but the following preparation is thought to be exceptionally good for all young orchards:  Dried blood, 1,000 pounds; bone meal, 550 pounds; sulphate of potash, 350 pounds. Total, 2,000 pounds. This should be applied close up and about the tree, extending out each year in a circle somewhat beyond the spread of the branches.  This provides a quickly available plant food, rich in nitrogen and especially recommended for rapid growth.  After the tap-root reaches the sub-soil moisture it is well able to take care of the tree; and both cultivation and fertilization may then be stopped. In fact, by this time practically no further care is needed in the nut orchard with the exception of that required at the harvesting time, and this is a pleasant and easy occupation, especially in the Northern and Eastern states where the frost opens [19] the shuck and the nuts drop free upon the ground where they may be picked up and put into sacks of 110 to 120 pounds each, ready for the market.  Just before the first frost it is a very good idea to remove all leaves from the ground so that when the nuts fall they can be readily seen and gathered. An excellent method of accomplishing this is by means of a horse and rake. The nuts may be left on the ground to dry or may be removed to any convenient place for that purpose.  The Different Kinds There are three distinct kinds of English Walnuts—hard-shell, soft-shell and paper-shell, the soft-shell being the best. Each of these three is divided into a number of varieties, the names of some of the more popular ones being the Barthere, Chaberte, Cluster, Drew, Ford, Franquette, Gant or Bijou, Grand Noblesse, Lanfray, Mammoth, Mayette, Wiltz Mayette, Mesange, Meylan, Mission, Parisienne, Poorman, [20] Proeparturiens, Santa Barbara, Pomeroy, Serotina, Sexton, Vourey, Concord, Chase and the Eureka.  The question of the best varieties for planting in the North as well as in the South is somewhat open to discussion, due largely to a lack of sufficient information in regard to some of the more promising kinds. There is but little question that the best proven variety for the Northwest is the Franquette and for the East and Northeast, the Pomeroy. Both of these are good producers bearing a fine nut, well filled with a white meat of excellent flavor, and of good shape and commanding the highest market prices. The two varieties are also very late in starting in the Spring making them safe against the late frosts. Their pistillate and staminate blossoms mature at the same time.    English Walnuts Bear in Clusters of Two to Five  The white-meated nut is far superior to any other. The browning or staining is caused by the extremely dry heat and sun in the far South. In the North or [21] where the tree has an abundant thick foliage the meat is invariably whiter.  The Mission Nut The Mission Nut was introduced by the priests of Los Angeles and is the pioneer Persian Walnut of California. Most of the bearing orchards of the state are composed of seedling trees of this type. The nut is medium-sized with a hard shell of ordinary thickness. It succeeds admirably in a few favored districts (of Southern California) but fails in productiveness farther North. Its most prominent faults are—early blooming, in consequence of which it is often caught by the late frosts; the irregular and unequal blooming of its pistillate and staminate blossoms, and the consequent failure of the former to be fertilized and to develop nuts; and lateness in ripening its wood in the Fall and consequent liability to injury by frost at that time.  The Santa Barbara Nut The Santa Barbara English Walnut (soft-shell) variety is about ten days later than the Mission in starting growth and [22] in blooming in the Spring. It fruits from four to six years from seed and usually produces a full crop every year. It is not as strong a grower as the Mission and more trees can be grown to the acre. The shells are thin and easily broken, therefore the nuts are sometimes damaged in long shipment. The kernel is white and of very fine quality.  The Pomeroy Nut The Pomeroy variety was started in a most peculiar and interesting way. The late Norman Pomeroy of Lockport, New York, made the discovery quite by accident. When he was in Philadelphia in 1876 visiting the Centennial Exposition, he awoke one morning to be greeted by the leaves of a gorgeous tree, which just touched his window and through which the sun shone brightly. He soon was examining a magnificent English Walnut tree. On the ground directly under he found the nuts, which had fallen during the night. Their flavor was more delicious and the meat fuller than any he had ever before tasted. [23] The shell was unusually thin and Mr. Pomeroy was astonished, for he never believed the English Walnut grew in the East.  Knowing the varieties grown in California could not be raised in the East or North, he questioned his landlord and found that this particular tree had been brought from Northern Europe. Mr. Pomeroy determined at once that possibly this variety would be hardy enough for cultivation in New York State. He procured some of the nuts and put them in his satchel which he entrusted to a neighbor who was about to start home. The neighbor reached home all right and so did the nuts—but—the neighbor's children found the rare delicacies and ate all but seven. They would doubtless have eaten these too but fortunately they had slipped into the lining of the satchel where Mr. Pomeroy found them on his return to Lockport. These seven nuts, which had so narrow an escape from oblivion, are now seven beautiful English Walnut trees, sixty or more feet high and [24] the progenitors of the Pomeroy orchards, all of which are now producing nuts like the originals—a very fine quality.  Some uses of English Walnuts English Walnuts to be used for making pickles, catsup, oil and other culinary products, are gathered when the fruit is about half mature or when the shell is soft enough to yield to the influence of cooking. The proper stage can be determined by piercing the nut with a needle, a certain degree of hardness being desired. The nut is often utilized for olive oil in some parts of Europe. It takes one hundred pounds of nuts to make eighteen pounds of oil.  In England the nuts are preserved fresh for the table where they are served with wine. They are buried deep in dry soil or sand so as not to be reached by frost, the sun's rays or rain; or by placing them in dry cellars and covering with straw. Others seal them up in tin cans filled with sand.  [25] Examples of Hardiness As an illustration of the hardiness of the English Walnut, there is a tree at Red Hill, Virginia, which was brought from Edinburgh, Scotland, when six months old, planted in New York, where it remained three years, then removed to Staunton, Virginia, and after two years taken to Red Hill. In consequence of so many changes, the tree at first died back, but is now thrifty—twenty feet high; trunk, eight inches in diameter at the ground.  During several severe Winters, the thermometer fell so low that some peach trees and grape vines growing near English Walnuts on the Pomeroy farm near Lockport, N.Y. were killed, while the nut trees were not in the least injured.        [26]  The English Walnut at its Best.   A smooth, soft-shelled nut.  Meat full, with sweet, hickory-nut flavor.  Nuts fall clean and free from outside shuck.  Frosts harvest the nuts—in October.  They are self-pruning.  Require no care after arrival at bearing age.  An alkali sap keeps scales and pests from the trees.  Blossoms immune from late frosts, as they start late.  Pistillate and Staminate blossoms mature at same time in the best varieties, insuring perfect fertilization and productivity.  Bears more regularly than other nut trees.  Bears heavier crops the older it becomes, unlike other fruit trees the size and quality of whose fruit degenerates with age.      [27]  Interesting Figures about the English Walnut.   In Spain and Southern France there are trees believed to be more than 300 years old which bear from fifteen to eighteen bushels of nuts each, annually.  In Whittier, California, is a famous tree which has been leased for a term of years at $500.  Orchards seven and eight years old bring all the way from $1,000 to $2,000 per acre and are a fine investment, yielding from 15 to 125 per cent. according to age.  The total cost of producing and harvesting an English Walnut crop is about one and one-half cents a pound.        [28]  Kernels of Fact about the English Walnut.   The United States consumes more than 50,000,000 pounds a year.  The United States imports about 27,000,000 pounds a year.  The price is advancing steadily with the demand.  Besides being profitable, the English Walnut is a clean, highly ornamental shade tree.  The leaves remain on the tree until late in the Fall, not littering up the ground during the Summer.  English Walnuts are not only a rare table delicacy, but may be utilized for catsup, pickles and oil.  One pound of walnut meat equals eight pounds of steak in nutriment—and is a far more healthful food.      [29]  What Luther Burbank has to say:   "When you plant another tree, why not plant the English Walnut? Then, besides sentiment, shade and leaves, you may have a perennial supply of nuts, the improved kind of which furnish the most delicious, nutritious and healthful food which has ever been known. The consumption of nuts is probably increasing among all civilized nations today faster than that of any other food; and we should keep up with this growing demand and make it still more rapid by producing nuts of uniform good quality, with a consequent increase in the health and a permanent increase in the wealth of ourselves and neighbors."— From Address at Santa Rosa, California, in the Fall of 1905.
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	A DIÓFÁK VÉDELME  Mottó:  „Ha megvizsgál egy diót egy bakteriológus, egy virológus és egy mikológus,  nagy biztonsággal találnak rajta baktériumot, vírust és gombát.”  Dr. Vajna László mikológus.  Mottó:  „Ha megvizsgál egy diót egy rovartanos,  nagy biztonsággal talál rajta rovart.”  Dr. Voigt Erzsébet rovartani kutató.  A diófán mindenféle élőlény megél. De közülük melyik káros? Most ezt próbáljuk körülnézni.  Előre megmondom, nem fog sikerülni.  Vázlat:  Általában a dió kórokozóiról és kártevőiről  Milyen növény a dió?  A növényvédelem tervezése, szervezése  - Védekezési terv baktériumok, gombák ellen  - Védekezési terv az állati kártevők ellen  - Technikai lehetőségek  Élettani károsodások  - Fagy  - Hőség  - Szárazság  - Vízborítás  - Erózió  - Sérülések  - Jégkár  - Emberi kártétel, vegyszerkár  Dió- és diófapusztító emlős állatok  Madarak  - Vetési varjú  - Szajkó  - Harkályok  - Csuszka  Virágos élősködők  Vírusok  - A dió gyűrűsfoltossága  Baktériumok  - Agrobacterium tumefaciens  - Pseudomonas syringae pv. syringae  - Erwinia fajok  - Brenneria rubrifaciens  - Brenneria nigrifluens  - Xanthomonas arboricola pv. juglandis  A diógyökér gombái  - Armillaria mellea  - Rosellinia necatrix  - Roesleria pallida  - Phytophtora fajok  Fás részek és hajtásvég pusztulás gombái  - Fuzárium fajok  - Phomopsis sp.  - Botryosphaeria dothidea  - Phoma juglandina  - Citospóra fajok  - Nectria galligena  - Nectria cinnabarina  - Taplók  - Diplodia juglandis  Levélzet és termés gombái  - Gnomonia leptostyla  - Mikrosztrómás levélfoltosság  - Pestalotiopsis guepinii  - Alternaria nucis  - Ascochyta juglandis  - Fuzáriumos penészedés  - Trichothecium roseum  - Vermicularia  - Glomerella (Colletotrichum)  - BAN tünetegyüttes  Gyökérkártevők  - Cserebogarak  - Nematódák  Fás részek kártevői  - Nagy farontó lepke  - Kis farontó lepke  - Cincérek  - Egyéb diófa-rontók  - Pajzstetvek  - Kaliforniai pajzstetű  - Közönséges teknős pajzstetű  - Dió teknős pajzstetű  Hajtások kártevői  - Eperfa-pajzstetű  - Olasz körtepajzstetű  - Amerikai lepkekabóca  Levélzet kártevői  - Araszoló lepkék hernyói  - Cserebogarak  - Dió nemezes gubacsatka  - Dió szemölcs gubacsatka  - Piros gyümölcsfa takácsatka  - Egyéb diólevélatkák  - Levélbarkók (ormányosok)  - Levélbolhák  - Tarka diólevéltetű  - Sárga diólevéltetű  - Szövőlepke  - Gyapjaspille  - Diómoly  - Zsákhordóbogár  Termést károsítók  - Almamoly  - Raktári gabonamoly  - Amerikai eredetű buroklegyek  - Őshonos buroklégy  - Egy hazai dióburok-károsító  További diókárosítók a nagyvilágban  - A diótermés károsítói Ázsiában és Amerikában  - Lombrágó hernyók Ázsiában és Amerikában  Ez mi?  A feketedió és a vajdió kártevői, betegségei  A pekándió és a hikoridiók kártevői, betegségei    Általában a dió kórokozóiról és kártevőiről Mottó:  „zokog a vén diófa:  csönd hull majd róla.”  (Utassy József)  Tisztel Kollégám, meg kell mondanom, a dió növényvédelméhez nem értek. Főleg azt írom le, amit már mások leírtak, itthon és külföldön. De azt mondhatom, részletes ismertetések nincsenek a dió növényvédelméről. Amit leírok, kiegészítem saját véleménnyel, tapasztalattal.  Ha tisztelt Kollégám meg kívánja ismerni a dió növényvédelmét, javaslom, tanulmányozza dr. Véghelyi Klára írásait, Radócz László szerkesztésében A héjasok növényvédelme c. könyvet, valamint a Növényvédelem c. folyóirat 2003. novemberi számát, és keresse dr. Holb Imre írásait.  Ebben a témakörben évtizedes időtávokban sem jelent meg semmi itthon, és a hiány pótlására most kisebb dömping van ezen a területen.  Jelen összeállításomban csak arra szeretnék rámutatni, hogy mi minden fordulhat elő a dióskertben, amire a diósgazdának gondolnia kell, amely károsításokat észre kell vennie, mielőtt azok vészesen elhatalmasodnának. Ennél többre nem vállalkozhatom. Pláne nem a növényvédőszerek reklámozására.  A diófát főleg olyan betegségek és kártevők támadják meg, amelyek nem elsősorban, speciálisan a dióra mint gazdanövényre szakosodtak.  Ebből a tényből két következtetés adódik. Az egyik, hogy kevés az olyan betegség és kártevő, ami a diófát - elhatalmasodva - rövid idő alatt teljesen tönkre tudná tenni. Hát, ha lenne ilyen, az kész katasztrófa lenne a diótermesztésre, mert az ültetvényeket emberöltőnyi hosszú időre ruházzák be, és ha egy kártétel tönkretenné az ültetvényt, azt jelentené, hogy nem lehetne okszerű diótermesztést végezni. Amíg egy olyan betegség, mint például a szelídgesztenye-állományokban elhatalmasodó kéregrák (Chryphanectria parasitica) fel nem lép, bízzunk a diótermesztés lehetőségében!  A másik következtetés, hogy sokfelé kell figyelni, a dióskertben minden apró változást gyorsan észre kell venni, és meg kell tenni a szükséges védelmi beavatkozást, hogy a probléma ne hatalmasodjon el. Ismerni - ha nem ismerjük, tanulmányozni - kell a szóbajöhető betegségek, kártevők tüneteit nemcsak a mi diófa-állományunkban, hanem a dióskertünkhöz közeli erdőkön, mezőkön, más gazdanövényeken is. Csak egy példa: Figyeljük a dióskert közelében lévő fűzfákon és nyárfákon a nagy farontó lepke megjelenését, mert ez a lepke a diónak is súlyos károkat tud okozni, és mivel életmódjából adódóan nem repül messze, kézenfekvő, hogy a diósunkra is át fog terjedni. Avatkozzunk be időben!  Úgy gondolom, Magyarországon a dió legveszélyesebb ellenségei a Xanthomonasz baktérium, a Gnomónia gomba és az almamoly. Ellenük feltétlenül védekezni kell.  Van a diónak speciális kártevője is, ami csak a dión él, pl. a tarka, valamint a sárga diólevéltetű, de ezek károsítása nem szokott katasztrofális lenni.    Milyen növény a dió? Mostoha növény. Ott áll egyedül a kert végében, és mire a kertész a diófához jut, már végzett a kert összes többi növényével. A kertésznek sem ideje, sem ereje, sem figyelme nem jut a diófára.  Nemcsak a gyakorló kertész van így, hanem az elméleti is. Ha tankönyvet ír a gyümölcsfákról, az almával kezdi. Meg is van az eredménye, almával Dunát lehetne rekeszteni, dióból pedig kielégítetlen a fizetőképes kereslet az európai piacon.  A dió a szakkönyv végén kap egy rövid fejezetet, mert a szakírónak már nem maradt rá ideje, ereje, figyelme. A szakegyetemen pedig egy óra jut a dióra. (Aki azt az egy órát meghallgatta, egyetemi szinten ismeri a diót.)  Pedig - mint Szentiványi Péter mondja - "hazánk diónagyhatalom lehetne". Ha figyelnénk rá, ha foglalkoznánk vele, például a növényvédelmével is.  Tehát milyen növény a dió?  Mondhatnánk egyszerűen, hogy héjas termésű növény, de akkor bajban lennénk, növényvédelmileg.  Ugyanis Magyarországon rend van.  Csak azt a növényt szabad és csak azzal a szerrel permetezni, amire az illetékes hatóság - a mindenkori Mezőgazdasági vagy Földművelésügyi vagy akárhogy is hívják, Minisztérium illetékes főosztálya engedélyezte. Márpedig a szerfelhasználást csak kutatások alapján engedélyezik, a kutatásokat ilyen kis országban a "fontosabb" (nagyobb területen termesztett) kultúrákra összpontosítják.  Rettenetesen sokba kerül egy növényvédőszer engedélyeztetése. Csak a hatósági díj tízmilliós nagyságrend. Nem csoda, hogy a kisebb növényvédőszer-gyártók tönkrementek, és a megmaradt nagyok se foglalkoznak a dióval.  Európai szinten se, mert az EU-ban kimondták, hogy a dió törpe minoritás. Biztosan nem láttak még diófát a brüsszeli bürokraták.  Mondjuk tehát inkább azt, hogy a dió csonthéjas növény, máris van elég növényvédőszer, amiből válogathatunk, mert az igazi csonthéjasokra - cseresznyétől az őszibarackig - kielégítő mennyiségű növényvédőszer van engedélyezve. Márpedig a meggynek, szilvának, stb. a csonthéján kívüli húsát eszi meg a fogyasztó, a diónak pedig a csonthéjjal is védett belét, tehát a fogyasztó növényvédőszerekkel szembeni védettsége a dió esetében kétszeresen nagyobb, indokolatlan tehát a dióra külön engedélyt kibocsátani.    A növényvédelem tervezése, szervezése Mottó:  „Növényvédelem nélkül nincs diótermesztés.”  (Dankó József)    Védekezési terv baktériumok, gombák ellen Ha rangsorolni kell a dió betegségeit és kártevőit, hazai viszonyok között a xantomonaszos bakteriózis és a gnomóniás levélfoltosság érdemel kiemelt figyelmet. És a nektriás ágelhalások. Ezek ellen kell rendszeresen védekezni. Főleg a kihajtáskori, majd a nyár elejéig történő rendszeres vegyszeres védekezések fontosak. A hajtások fásodása után a diófa ellenállóbb. Lombhullás után a következő évi fertőzés megakadályozására kell törekedni.  Tavasszal a tavalyi lomb bakteriózis esetében, de még inkább a gnomónia, de más gombák esetében is komoly fertőzési forrás. Általában május 5-e körülre tehető az avarszinten az áttelelt gombák tömeges spóraképzése, idei fertőzése. Ezért törekedni kell a dióskertben az előző évi lomb legkésőbb áprilisi megsemmisítésére.  Egy diós nagygazdaság konkrét védekezési terve termőkorú, nagyméretű diófákra számolva, elsősorban a baktériumos és a gombás betegségekre koncentrálva:  Permetezési idő	Készítmény	Adag Április 3.	Vektafid R (réz+olaj)	3,5 l/ha Április 19.	Champ DP (50 % rézhidroxid)	3 kg/ha Április 30.	Funguran-OH 50 WP (77 % rézhidroxid)	3 kg/ha Május 4.	Funguran-OH 50 WP	3 kg/ha és ugyanakkor	Vondozeb DG	2 kg/ha Május 11.	Manzate 75 DF	2 kg/ha Május 23.	Vondozeb DG	2 kg/ha Június 1.	Topas 100 EC	0,5 l/ha Július 10.	Topas 100 EC	0,5 l/ha Augusztus 10.	Funguran-OH 50 WP	5 kg/ha   Védekezési terv az állati kártevők ellen A diófák növényvédelme az illetékes hatóság által erősen elhanyagolt terület. Az atkák elleni védelemben nincs engedélye számos hatékony atkaölő szernek. És több széles hatásspektrumú rovarölő szer használata sem engedélyezett a héjasokban, (Karate 2,5 EC, Ultracid 40 WP, stb.) pedig éppen a csonthéj jelent többletvédelmet az emberi élelmiszer számára más gyümölcsökhöz viszonyítva. És a dió kései érési ideje, jellemzően téli fogyasztása gyakorlatilag minden rovarölőszer fogyasztás előtti elbomlását biztosítja.  A rovarkártevők közül az almamoly, a levéltetvek, az atkák, a szövőlepke és a pajzstetű elleni védelemre kell koncentrálnunk. Rovarok ellen tehát a télvégi olajos lemosó permetezés, majd a tavaszi, rovarölőszeres permetezések adják a vegyszeres védekezés alapját, amit nyáron szükség szerint egészítünk ki.  Ha a télvégi olajos lemosó permetezés elmarad, a levéltetvek már a dió csúcsrügyének kibomlásától kezdve károsítanak.   A fán, tojás alakban telelő kártevők ellen sikeres lehet a rügypattanás előtti olajos (pl. Agrol) lemosás, vagy kéntartalmú permettel való lefedés. Nem tudnak kikelni.  Rügypattanáskor atkák ellen védekezzünk.  Hajtásnövekedés idején atkák és levéltetvek ellen.   Június végétől almamoly ellen. A terméshéj fásodásától, a diótermés alapi nyílásának záródásától a vegyszeres beaavatkozás jelentősége csökken, csak rendkívüli esetekben kell permetezni.    Technikai lehetőségek A diófa nagy, gyakran sűrű lombú fa. Igen nagy a levélfelülete, amit meg kell védeni.   A gyümölcstermesztésben használatos növényvédő gépek két okból nem használhatók a diósokban. Főleg azért, mert ha már nagyok a fák, magasak, a korona fölső részébe nem hord föl a gép. Tehát mintha nem is permeteznénk, a korona fölső részében a kórokozók szabadon tenyészhetnek, fertőzhetik az alsóbb részeket is. Léteznek ugyan magasra hordó, felfelé irányuló csövű permetezők, de azok permetlé-szórása nehezen irányítható, és aránytalanul nagy traktor-vonóerőt igényelnek.  Bár mintha lenne már elmozdulás. Az olasz Facma cég már nálunk is kínálja Piave típusú, fasor-permetezésre kifejlesztett permetezőgépét. Igaz, ehhez is legalább 100 LE-s traktor kell, és minden sorban kétszer kell elmenni, mert csak egy irányba hord.   A nagyra nőtt diófák védelmére csak a légi permetezés alkalmas, az is csupán akkor, ha a lomb nem olyan sűrű, hogy megakadályozná a permetlé alsóbb zónába jutását. Manapság kevés és kiöregedett, lassan már javíthatatlan növényvédő helikopter van az országban.   A helikopterekkel az is probléma, hogy egy hektár megpermetezéséhez a nagy tömegű diólomb miatt legalább 800 l víz kellene, nem 60 l, amit a helikopter kiszór.  Földi növényvédő gépek esetében a gyümölcstermesztésben alkalmazott permetezőgépek a diófák bizonyos nagyságáig megfelelnek. 10-12 éves diófák permetezésére például megfelel a képen látható 2 m 3-es tartályú axiálventillátoros gép, egy tartállyal kb. 1100 fát tud beszórni, ha fúvókái közül a vízszintesen fúvók le vannak zárva. Egy ilyen gép vontatását, meghajtását MTZ traktor elvégzi.    Ezen fölül kezdődik a probléma, mert nagyobb, pl. 25 évesnél idősebb fáknál már olyan gép szükséges, ami képes óránként 100.000 m 3 levegő kifúvására. Ehhez általában a 100 LE fölötti traktorteljesítmény is kevés, önálló motorral rendelkező permetezőgép kell.  Megállapíthatjuk, hogy korunk technikai forradalma nem jutott el a dióskertekbe.  Bár talán az első 20 évben a gyümölcstermesztésben használatos axiálventillátoros permetezők még megfelelnek a diósban is. Ezeknek az a nagy hibájuk, hogy fiatal diósban ott is szórják a permetlevet, ahol mondjuk 6 m-en át nincs is diófa. Ma már van rá technikai megoldás, infravörös vagy más érzékelőt kell a traktorra szerelni, aminek segítségével a gép látja, hogy hol nincs lomb, és oda nem fúj. De ez a megoldás sem olcsó. A növényvédőszer-megtakarításban kell, hogy megtérüljön.  És megjelennek újabb permetezőgépek is. A debreceni Kertitox kimondottan diófák számára fejlesztette és ajánlja ezt a nagy teljesítményű, magasra fújó axiálventillátoros gépet.   Érdekes, mennyire hasonlít erre az olasz gépre, amit Venetóban használnak diófák prmetezésére! Még a gumiballon mintázata is azonos.   És itt a legújabb, magas diófák számára kifejlesztett permetezőgép, a Vektor Holding győri cég által forgalmazott Munkckhof típusú permetező, aminek az a lényege, hogy a permetlé kiszórását magasan, mintegy 3 m magasságban végzi. 25 m magasra is felhord.   Látjuk, elég sok gondot okoz a diófa nagy lombtömege a növényvédelem számára. Ezért nagyon ajánlható, hogy úgy a gomba- és baktérium-ellenes permetezést, mint az állati kártevők elleni permetezést olyankor kezdjük, amikor a diófának tavasszal még nincs, vagy minimális a lombfelülete. Gomba és baktérium ellen rügypattanástól, rovarkártevők ellen pedig még előbb.  A növényvédelmi technika pedig eközben is állandóan fejlődik. Amint az alábbi francia és kaliforniai képek is mutatják.      De háti permetezővel ne próbálkozzunk, azt hagyjuk meg a kínaiaknak, ők szeretnek sokat dolgozni.
	Vírusok   A dió gyűrűsfoltossága (Cherry leaf roll Nepovirus)  Nemcsak a közönséges diónak, hanem a J. hindsiinek és annak a közönséges dióval alkotott hibridjének, a paradox diónak, a távolabbi dió-rokonok közül pedig a kínai szárnyasdiónak, de más diófajoknak is a feketevonalasságnak nevezett betegségét okozza. És azon kívül más erdei és gyümölcsfákat is megtámad.  Kaliforniában a legveszélyesebb vírusnak tartják, a vírus által megtámadott fa menthetetlenül elpusztul.  1924-ben figyeltek fel rá, Oregonban. Magyarországon 1982 óta ismert, jelenleg az ország egész területén megtalálható. A feketedió fogékonyabb rá, mint a közönséges dió, amely közönséges dió alanyon nem tekinthető fogékonynak, csak más alanyokon.  A vírus a leveleken májusban, júniusban sárgászöld foltokban, gyűrűkben, szalagokban jelentkezik. A foltok gyakran vörösesbarnán elhalnak. Később a levelek elsárgulnak és lehullhatnak. A vírus eleinte csak 1-2 hajtáson is jelentkezhet, később hatalmasodik el. A levelek pettyezettsége és az aprólevelűség is tünet. A súlyosan fertőzött diófák általános sárgulása feltűnő, a csúcshajtások száradnak. A növekedés csökkenése, általános leromlás a végeredmény.   Diófaiskolában csúcsszáradás, lombvesztés, a csemete pusztulása is a vírus tünete, de a fertőzöttség már az elvetett dió csírázási arányában is jelentkezik, a fertőzött magvak 20-40 %-kal gyengébben csíráznak. Szemzés után pedig 80 %-os elhalást is tapasztaltak.  Jellemző tünet még a zöld dió kopáncsának dudorossága, a csonthéj vékonysága, cinegéssége. A dudorosság, a diótermés deformáltsága is feltűnő tünet. A magbél is töpped, barnul. Ha a tünetek több ágon is jelentkeznek, biztosra vehető a fa pusztulása.     A dióbél pusztulása:   A tünetek és a vírus legrészletesebb leírása Büchen-Osmond-tól származik, 2003-ból.  A Xiphinaema és Longidorus fonálféreg fajok terjesztik, de ne fogjunk mindent a fonálférgekre, mert metszéskor a szerszámmal vagy szemzőhajtásokkal az ember még gyorsabban terjesztheti. De a pollen és a diótermés is terjesztheti. Leggyakrabban mégis oltással kerül át újabb dió-egyedre, tehát a faiskolákban terjed.  Oltványoknál kéregelhalásban, az alany és a nemes dió közötti fekete vonalban jelentkezik a tünet. De a felnőtt fákon is található kéreg-repedezettség.  A feketedió alanyokat úgy károsítja a vírus, hogy az oltásnál a sejtek elhalnak, a kéreg bereped. A kéreg alatt a farész megbarnul, a barna gyűrű később körbeveszi a csemetét, ami elpusztul. A sok feketedió tősarj erős fertőzöttséget jelez.  Ha államilag ellenőrzött, címkézett faiskolai diócsemetét vásárolunk, és azon fel van tüntetve, hogy vírust illetően tünetmentes a csemete, az nem jelent semmilyen garanciát, mert a vírus inkubációs (mondhatni: lappangási) ideje 8 hónap, tehát ha egy csemete az előző évben elvégzett szemrevételezéses vizsgálatkor nem mutatta a gyűrűsfoltosság-vírus tüneteit, a következő évben már mutathatja.   A vírus terjedését a faiskolák mérsékelhetik. Egyrészt az anyafák - erre a célra kifejlesztett - tesztkontrolljával, másrészt olyan alanyok használatával, amelyek korábbi vizsgálatok alapján hiperszenzitíveknek bizonyultak. Így a vírus jelentkezésekor már a csemetekertben felismerhető, nem kell az üzemi ültetvények 10-30 éves fáit kivágni, ami jóval nagyobb kár.  A fiatalon el nem pusztult, de fertőzött diófák az oltás helyén fekete gyűrűt mutatnak a kéreg alatt. Balra fertőzött, jobbra egészséges oltáshely.       Baktériumok   Agrobacterium tumefaciens Gyökérgolyva. A gyökér és a törzs találkozásánál, a talajfelszínnél erős kiszélesedés, nagy "gombóc" tapasztalható. Legtöbbször faiskolai eredetű a fertőzés, és a megtámadott fa a fertőzéssel jó ideig együtt tud élni, amíg a szállítószövetek el nem záródnak. A faiskolából kikerült csemeték még 2-3 éven át veszélyeztetettek.  A problémát a diónemesítés bevezetésénél már említettem.   Az ott elmondottakat röviden megismételve tehát ez a közönséges, sok gazdanövényű baktérium a diófa gyökerébe a gyökérzet sebein át hatol be, és a gyökérszövet sejtjeibe is bejut. A baktérium citoplazmájában lévő genetikai anyag (plazmid) módosítja a diógyökér génjeit, a diógyökér sejtje az átprogramozás hatására fokozott mértékben termel növekedési hormonokat (auxin és citokinin), ezért fejlődik az agrobaktériumos tumor, részben a gyökereken, részben a gyökérnyakban, esetleg a törzs alján. A gyökereken növő tumorok kevésbé veszélyesek, csak egy-egy gyökér elhalását okozzák, de a tőben növők az egész fáét.     A golyva megjelenésre kezdetben apró, világos, később nagyobb, sötét színű, barázdált felületű, kezdetben lágy, szivacsos szerkezetű, később elfásodik. Az idősebb golyvák közepe kiüresedhet.  A golyva miatt a fiatal fák visszamaradnak a fejlődésben.  A baktérium az enyhén lúgos talajt kedveli. A telet a talajban, a golyvás sejtekben tölti. A talajban szétmálló golyvákban a baktérium még évekig életképes. A következő gazdanövényt a gyökér sebein fertőzi meg. Tenyészidőszakban kellően nyirkos körülmények között tavasztól őszig fertőz. A fertőzést követően néhány nap lappangás után már megindul a golyvaképződés. A golyvaképződés magas talajhőmérséklet és jó tápanyagellátottság mellett erőteljesebb. A diófa másodlagos gyökereket is fejleszthet a tumor kikerülésére.  A baktérium a fertőzött területen több évig is életképes, fertőzőképes marad. Dió faiskolát lehetőleg olyan helyen létesítsünk, ahol több évig kalászos vagy kukorica termett, amelyek nem gazdanövényei az agrobaktériumnak. Faiskola céljára kerüljük a nedves, lúgos kémhatású talajokat. Kis területen a gőzös talajfertőtlenítés megfelelő védelmet adhat. Fertőzés miatt kipusztult diófa helyét több évig hagyjuk szabadon.  Dióültetvényt pedig csak ellenőrzött faiskolából származó csemetével telepítsünk. Ha tehetjük, előbb nézzük meg a csemetekertet.  A fertőzött, golyvás csemeték golyvájának eltávolítása nem kielégítő megoldás. Telepítéskor és később, a művelés során kerüljük a diógyökér megsebzését. Telepítéskor talán ad védelmet, ha a csemeték gyökerét 1 %-os réztartalmú agyagpépbe mártjuk. A golyvák elpusztítására az Egyesült Államokban kerozinszármazékokat tartalmazó folyékony emulziót, a Gallex-et alkalmazzák. A vegyszerrel kezelik a golyva felületét, és tavasszal, ültetés előtt a golyvát lemetszik. Állítólag közönséges, háztartási fertőtlenítőszer is jó. Vagy nátrium-hipoklorid. Fél percre kell a gyökereket ültetés előtt belemártani.  Próbálkoznak az idősebb fák tövének kitisztításával, vegyszeres permetezéssel, de az eredményről nincs információm.   Mint minden betegség esetében, a betegség iránti fogékonyság fajták szerint eltérő. A Kaliforniában alanyként használt Paradox hibrid például erősen fogékony.  A golyva ellen létezik biológiai védekezés is, ld. ott.  Amerikai szakemberek szerint az Agrobacterium tumefaciens nemcsak a gyökereket, a gyökérnyakat fertőzi, hanem kialakulhatnak golyvák a törzsön és az ágakon is. A golyvák lemetszése nem ajánlott, mert a baktérium hamar máshol fejleszt újakat. (Más szerző pedig a lemetszést javasolja.)  A közönséges dión kívül a többi dióféle fát is károsítja.  Nem tévesztendő össze az A. rhizogenes baktériummal, ami szintén talajlakó, hat a diófák gyökerére, de nem károsítja azokat, hanem a növekedésüket serkenti. Ezért Rómában Caboni és munkatársai a dió szövettenyészetes mikroszaporításában kísérleteznek használatával.    Pseudomonas syringae pv. syringae Igen sok kultúrnövény károsítója. Hogy csak az ábécé elejéről említsek párat, a babot, a búzát, a cseresznyefát is károsítja. A diófának kevésbé fontos betegségei közé tartozik, nem szokott jelentős kárt okozni. Nem az ültetvényszerű, hanem a vegyszerrel nem kezelt szórvány diófákat szokta inkább károsítani.  A diófa levelén, főleg a levél csúcsán nagy kiterjedésű vizenyős barna foltokban jelenik meg, majd levélelhalást és baktériumos ágfekélyt okoz.  Hűvös, csapadékos tavasszal nagyobb a fertőzésveszély.  Réztartalmú szerrel lehet ellene védekezni, amit legcélszerűbb a tavaszi olajos lemosó permetezéssel együtt kijuttatni, de kérdéses a szerek keverhetősége.    Erwiniák Az Erwiniák szinonímája a Brenneria.    Brenneria rubrifaciens Az Erwinia (Brenneria) rubrifaciens a dió kérgének mélyrákja, az almafélék tűzelhalását okozó baktérium közeli rokona. Amerikai angol neve: deep bark cancer, de helyesebb a francia neve: la chancre bactérienne de l'écorce, mert nem az emberi vagy állati értelemben vett rákbetegségről van szó, inkább üszkösödésről, fekélyesedésről.   A diófa törzsének és tönkjének faanyagát támadja meg. Kezdetben 10- 15 cm hosszú repedések látszanak, amelyekből piros-barna folyadék folyik. A betegség felfelé-lefelé terjed, nagyon lassan. Az eső, a szél, a farontó rovarok és a rázógépek terjesztik.  A diófák fogékonysága az alany fogékonyságától is függ, a nemes fajták eltérő fogékonyságán túl.  Amerikai eredetű betegség, Európában már Olaszországban, Veneto tartományban is kimutatták, tehát itt van a határaink közelében. Sőt, jelen könyv korábbi kiadása óta meg is jelent. Kaliforniában úgy próbálják a betegség terjedését lassítani, hogy egyrészt alagcsövezéssel javítják a talaj vízháztartását, másrészt metszéssel, ritkítással világos, szellős diófa-állomány kialakítására törekszenek, végül diószüretkor a mélyrákos fák rázását hagyják utoljára, és a rázógépet fánként fertőtlenítőszerrel kezelik.  Feltételezhető, hogy életmódja és károsítása hasonló a gesztenyefák mély kéregjákjához, ami nálunk is, de a szomszéd országokban, főleg Szlovákiában súlyos károkat okoz. Az ellen úgy védekeznek, hogy a károsodott koronarésznél lukat fúrnak az ágba, és abba antibiotikumot helyeznek. Ez egy-egy fánál megoldható, de ültetvényben nem.  Az Erwinia a kéreg alatt a faanyagot is károsítja, elértékteleníti.    Brenneria nigrifluens És azt hiszem, előbb-utóbb várható a sekély kéregrák megjelenése is, amit az Erwinia (Brenneria) nigrifluens okoz. Sőt, már meg is jelent, már hallhatni róla előadást. De az is lehet, hogy itt volt korábban is, csak a kutatók mostanra jutottak odáig, hogy egyéb megfigyeléseik mellett a kéregrákkal is foglalkozzanak.   Ez a diófarontó baktérium a fiatalabb és az idősebb diófákat egyaránt megtámadja, a megtámadott fákon előbb foltot, majd törzsrepedést, a repedésből fekete nyálkafolyást okoz, tavasztól őszig. A Brenneria nigrifluens neve is a fekete folyadékra utal.   Melegkedvelő baktérium. Főleg Dél-Európában okozza a diófatörzsek kátrányosodását, de a felmelegedéssel nálunk is számítani kell kártételére. Olaszország egész területén találkoztak már vele.  Még nem sokat tudunk róla. Egyes kutatóknak az a véleménye, hogy a jó erőben lévő diófák maguktól meggyógyulnak. A gyengék pedig elpusztulnak. Másoknak meg az, hogy a beteg fát ki kell pusztítani. Véleményem szerint ne siessük el a kivágást, előbb várjunk a természetes gyógyulásra.  Nem tudok olyan tapasztalatról, hogy a sekély kéregrák a diótermés csökkenését eredményezte volna.  Persze, kéregráknak nevezett tüneteket nemcsak baktériumok, hanem gombák (Botryosphaeria fajok, Paraphaeosphaeria (korábban Coniothyrium) fajok és Nectria haematococca (korábban Fusarium solani) is okoznak. Dehát ezek még nincsenek kellően kutatva.  Az összes hasonló károsodásnál a fekete színt a diófából a levegőre került juglon elszínezése okozza.    Xanthomonas arboricola pv. juglandis Baktériumos levél- és gyümölcsfoltosság. A dió egyik leggyakoribb, nagy károkat okozó betegsége, de nemcsak a mi diónkat, hanem rokonait is megbetegíti. Már az 1800-as évek vége óta ismert betegség, a világon mindenhol előfordul, ahol diófa van. A diófa első számú betegsége.   A xanthomonaszt 1896-ban írta le Pierce, Kaliforniában. Franciaországban 1931-ben Wormald foglalkozott vele.  Magyarországon mintegy 60 éve foglalkoznak károsításával. Állandó kórokozó, kártétele az időjárástól nagy mértékben függ. A baktérium a növekedésben lévő, friss szerveit támadja a diófának. Leveleket, hajtásokat, nővirágokat, dióbarkákat, zölddiót. A fát nem pusztítja el, de a friss zöld részeket tönkreteheti. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a diófát nem teszi tönkre, csak a gazdáját. Ötven százaléknál nagyobb termésveszteséget is okozhat. Rendkívüli időjárásban, egyes fajtáknál a kár 80 % is lehet.  A kórokozó pálcika alakú, sárga színanyagot (xantánt) termelő baktérium. A Petri-csészében megjelenő baktériumtenyészet sárgás színe jellemző a Xanthomonaszra. A sárga, nyálkás képződmény magas hőmérsékletű termosztátban jellemző. Nutrient-agaron 26 C°-on 2-3 nap alatt kifejlődik. Ez a szín a friss fertőzéskor is látszik.  Felismerése  Mielőtt a baktérium részletes tárgyalásába bonyolódnánk, fontos, hogy világosan megkülönböztessük tüneteit a hasonló időjárási körülmények között támadó, ugyancsak mindennapos gombabetegségtől, a gnomóniától. Balra a gomba, jobbra a baktérium kárképe látható.     A termésen látható foltok barnás-feketék, közepük világosabb, szürke, akár ezüstszínű: Gnomónia. Míg ha a termés foltja kisebb-nagyobb, kezdetben kisebb, ilyenkor olajszerű a felülete, később egyértelműen fekete, a folt bemélyed, és a fertőzés beterjed a dióhéjra és a bélre: Xanthomonasz.  Levélen sokszög alakú, szürkésbarna foltok, amelyek külső része sötétbarna: Gnomónia. Ha a levélen kialakuló apró foltok áttetszők, sárga udvarral: Xanthomonasz. Később a foltok növekednek, összefolynak, a levél gyűrődik, elhal, kilukad.     Áttelelése  A Xanthomonasz életmódját még nem ismerik elég jól a szakemberek. Például vitatott, hogy a lehullott levélen áttelel-e. Az biztos, hogy az enyhe telek segítik a baktérium áttelelését.  Olyan vélemény is van, hogy évente a vegetációs időben a diófák zömében kívülről kapják a baktériumfertőzést, és csak kisebb mértékben telel a baktérium a növényben (fertőzött vesszők, barkák rügypikkelyei, kéregrepedések). Hazai kutatások arra irányultak, hogy a rügyekben, a rügypikkelyek alatt áttelel-e, és ha igen, mikor mondható a rügybomlás fenofázisa alkalmasnak a baktérium elleni védekezésre. Valószínű, már a rügybomlás kezdetén, mihelyt a permetlé a rügypikkelyek közé tud szivárogni. A fertőzött rügyek egyébként később fakadnak, mint az egészségesek.  Az biztos, hogy a xanthomonasz a fa minden részén képes áttelelni. Leginkább a rügyekben. Ahonnan baktériumfertőzött termés hullott a diófáról, a beérett vesszőn is megmaradt ripacsban biztosan megtalálható a xanthomonasz. A diófa baktériumfertőzött részei három éven át is fertőznek.  Az is biztos, hogy a földben nem tud áttelelni, tehát a leszántott levél és más növényi maradványok nem fertőznek, mert a földben más egyéb baktériumok eszik meg, a diófa leszántott maradványaival együtt. De a le nem szántott diólomb mint baktériumforrás kérdéses.  Terjedése  A baktérium esőcseppekkel, széllel, rovarok által és a diópollennel terjed. A zöld növényi részekbe azok természetes nyílásain át jut be. A levelekbe a sztómákon, a megtermékenyült nővirágba annak nyílásán, a mikropilén.  Ha az átteleléstől eltekintünk, akkor is bonyolult a baktériumfertőzés terjedése. A fán áttelelt baktériumtelep fehéres, gumiszerű, gombafertőzésre hasonlító nyálkát fejleszt tavasszal, amiből az esőcseppek hatására szétszóródnak a baktériumok, és elsősorban a friss zöld részeket fertőzik. A rügyeket, a hajtásokat, a virágokat, a levelet, és később, a másodlagos fertőzés során a termést is.  Akár levélrügyben, akár barkarügyben telelt, a tavaszi, elsődleges fertőzés során a kibomló rügyből a friss levelek ugyanúgy fertőződnek, mint a nővirágok. De ez a fertőződés a talajon lévő tavalyi lombból is bekövetkezik. A friss levelekről is a virágokra terjedhet a fertőzés. A nővirágra a fertőzött pollenszem is veszélyes. Erős baktériumfertőzés a megtermékenyült terméskezdemények tömeges hullásával jár.  A fertőzés tényezői  A tavaszi fakadáskor egy kibomló rügyben tízezres nagyságrendre teszik a kutatók az egy rügyben megtelepedett baktériumok számát, száraz tavaszon is. A diófa a rügyfakadás után, gyakorlatilag a virágzás idején a legfogékonyabb a fertőzésre.  Nedves időben a baktérium jobban fertőz. És a vegetációs időben később is ha esősebb az idő, vagy szórófejesen öntözünk, a baktérium fellépése erősebb, kártétele nagyobb. Ugyanakkor a száraz szeles idő csökkenti a fertőzésveszélyt.  Hidegben, melegben egyaránt fertőz, 4-30 C° között. 15 C° fölött erősebb a fertőzés, 25 C° az optimális hőmérséklet a baktérium számára. Magához a fertőzéshez nem kell meleg, inkább víz, csapadék. A meleg a baktérium inkubációjához kell, 15-20 napig. Legalább 5-7 C°. Alacsony hőnérsékleten a baktérium inkubációja kétszer-háromszor annyi ideig tart (1-2-3 hét). A baktérium számára optimális hőmérséklet 28-30 C°. Nagy hőségben, száraz levegőben a baktérium nem fertőz.  A talajtól is függ a fertőzöttség. Franciaországban megfigyelték, hogy a sekély termőréteg, valamint a talaj savanyú kémhatása nagyobb fertőzöttséggel járt együtt. Vagyis, a diófa ellenállóképességét növeli, ha a talaj jó, és a fa a szükséges tápanyagokhoz könnyen hozzájut.  Idevágó tapasztalat, hogy a baktérium másik törzse, a pv. pruni, amely az őszibarackot károsítja, az őszibarackfa sejtközötti üregeiben könnyebben terjedt, amikor az őszibarackfa testnedveinek kémhatása savasabbra változott.  Végül maga a diósgazda is baktériumterjedési tényező, ha a diófa fogékony időszakában végez nagyadagú nitrogén-műtrágyázást. Ajánlatosabb 2-3 kisebb adagot kiszórni. A nitrogén hatására ugyanis lökésszerűen meggyorsul a vegetatív növekedés, lazulnak a diófa amúgy is friss, fiatal szövetei, és gyengül az ellenállóképesség.  Ez igaz a fák korára vonatkozóan is. A fiatalabb, termőképességük elején járó diófák fogékonyabbak a bakteriózisra, mint az idősebb, gyakran, jól termők.  Tünetei  A fertőzött leveleken néhány mm nagyságú, feketésbarna szögletes, vizenyős foltok jelennek meg, ezeket sárga udvar veszi körül, amelynek sárga festékanyagát a baktérium termeli. Ellenfényben vizsgálva látszanak jól. A foltok később összeolvadnak, nagyok és azabálytalan alakúak lesznek. A levélerek elfeketednek, a levélerek deformálódnak, a levelek csavarodnak, de nem hullanak le. A le nem hullott levél az egész tenyészidőszakban fertőzési forrást képez.   A levélnyélen és a hajtásokon hosszanti feketésbarna csíkok, szabálytalan foltok látszanak. Ezekből a foltokból rákos sebek keletkeznek. A vesszőkön is.         A barkákon a barnulás, feketedés a tünet. Eltorzulnak, idő előtt lehullanak. A nővirágok is. Bakteriózisban elpusztult nővirágok (Monok Sándor felvételei):    A fertőződött terméskezdemények bibecsúcs felőli végén fekete színű foltok alakulnak ki, a terméskezdemények nagy része lehull.     A későbbi fertőzés esetén a termés zöld burkán kisebb, barna, feketés vizenyős foltok jelennek meg, amelyek később növekednek, bemélyednek, megfeketednek. A fertőzés a dióbélbe is beterjed, leginkább akkor, amikor a bél még képlékeny. A csonthéj megfeketedik, a dióbél összezsugorodik és elrothad. A kopáncs jellemzően elfeketedik és a héjra tapad. A fertőzött termés a fán marad. Ha időközben - időjárási ok vagy permetezés hatására - a fertőzés leáll, a magbél egy része feketedik csak meg, a többi része fehér marad.  Amikor a baktériumfertőzést az apró zölddió csúcsától kiindulva észleljük, és az előző bekezdésben írt tüneteket is látjuk, akkor már gombák is társultak a baktérium mellé, és nem a klasszikus bakteriózisról, hanem angol nyelvű rövidítéssel BAN tünetegyüttesről beszélünk, ami nagyarányú terméskiesést okozhat.     A baktériumos fertőzés tünetei nem mindig különíthetők el teljesen a gnomóniafertőzés tüneteitől. Szerencse a védekezésben, hogy ugyanazok a rezes készítmények mindkettő ellen jók.  A gnomóniával ellentétben a baktérium talán a levélzeten okozza a legkisebb kárt a diófa zöld részei közül, és a termésen a legnagyobbat.  Védekezés  A xanthomonasz elleni védekezés a fajtaválasztással kezdődik, mert az egyes diófajták fogékonysága vagy ellenállása fajtajelleg is. A hazai fajtákról nagy általánosságban azt lehet megállapítani, hogy az alapfajták közül a M10-es a legfogékonyabb, az A-117-es kevésbé, és legellenállóbb a T-83-as. A hazai hibrid fajták pedig általában fogékonyabbak, mint az alapfajták. A diófajták leírásánál ahol találtam rá utalást, jeleztem. Általában úgy tartják, a korábbi fakadású diófajták veszélyeztetettebbek.  Egy hevenyészett összeállítás a francia diófajták fogékonyságáról:   A fajtamegválasztás után a dióültetvény sűrűségének helyes beállításával is védekezhetünk. Egyrészt az ültetvényt ne sűrítsük be jobban, mint indokolt. A szellős, napfényes faállomány között nem alakul ki fölöslegesen párás mikroklíma, és ha időjárási okok miatt ki is alakul, gyorsabban szárad is. Másrészt a diófák metszése során szellős, laza koronák kialakítására törekedjünk, kerüljük a sűrű, sötét, párás lombozat kialakulását.  A metszés máshogy is hat a diófák baktérium elleni védelmére. Ha a metszés során erőteljes vegetatív növekedés következik be a diófákon, (mint például a diósövények háromévenkénti, erőteljes visszavágása során), az kevésbé biztosítja az ellenállóképességet, mintha a metszéssel arányos, termőegyensúlyi állapotot, egészséges koronát hoznánk létre. Az elsűrűsödésre hajlamos koronájú diófákat, mint pl. az A-117-es, koronaágak kiszedésével alakítsuk szellős koronájúvá.  A fák ápolásához tartozik, hogy a fekélyes, fekete folyású sebek fertőtlenítését is ajánlják.  A vegyszeres védekezés viszonylag egyszerű, a Xanthomonasz ellen általános a rezes permetezés. Ez lehet akár bordói leves permetezés is - 1 kg rézszulfát és 1 kg oltott mész 100 l vízben - de kaphatók más réztartalmú szerek is. A gyakorlatban a permetezés nem takarítható meg.  A xanthomonasz ellen a téli, télvégi lemosó permetezést szokták ajánlani. Ez az ágakon, a törzsön áttelelt baktériumok ellen hatásos, de összességében mégis hatástalan, mert akkor még a permetlé nem éri el a rügy belsejében telelt baktériumokat.  A permetezéseket közvetlenül rügypattanáskor kell megkezdeni, és május végéig ismételgetni. Ha sikerül a fertőzött rügyek fakadásának idejét a permetezéssel jól elkapni, 1-2 permetezés elég hatásos lehet. Keszthelyi vizsgálatok szerint a permetlé akkor képes a bomló rügybe hatolni és az ott telelt baktériumokat pusztítani, amikor a rügy két pikkelylevele kétfelé áll, és a többi levél is bomlani kezd. Valamivel ez előtt a stádium előtt:   A terméskezdemények és a termés megóvása érdekében a nővirágok megjelenésekor is ajánlott egy rezes permetezés, és még egy még a virágzás ideje alatt. Bár a diófa nővirágzáskor a legfogékonyabb a bakteriózisra, virágzáskor mégis óvatosnak kell lennünk. Amikor a nővirág fogadókész a pollenre, állítólag érzékeny a rézre. A permetezéssel kerüljük ki a fogadókész stádiumot. Rügypattanáskor nagyon fontos a permetezés, és közvetlenül a nővirágok fogadókész állapota után. Mivel a baktériumot a szerteszálló pollenszemek is terjesztik, Kaliforniában a barkák megnyúlásának idejére is ütemeznek egy permetezést. Ezt annál is könnyebben megtehetik, mert a kaliforniai fajták a meleg tavaszú kaliforniai éghajlaton jóval előbb bontják barkáikat, mint nővirágaikat.   A permetezés célszerű időpontját a tavaszi fenofázisok ismeretében határozhatjuk meg. Csak az a probléma, hogy fenofázisok hazai rögzítése hiányzik, így még a szakembereknek is körül kell írniuk, milyen fázisról beszélnek.  A réz ugyanis nem szívódik a növénybe, hanem kontaktszer, vagyis csak közvetlenül a vele érintkező baktériumra hat. Bár igaz, az év folyamán - kimutatták - a baktériumnak egyszer sincs olyan, inaktív, betokosodott állapota, amikor ne lenne fogékony a rézre.  Azokban a hazai ültetvényekben, ahol védekeznek ellene, évente nyolcszor is permeteznek, és ezzel összefüggésben felmerült, hogy ilyen intenzív védekezés nem okoz-e réz-rezisztenciát a baktériumban. És ha okoz, a rezisztencia genetikus, vagy plazmatikus-e. A kérdés már csak azért is jogos, mert sokszor úgy tűnik, a permetezésnek semmi hatása. A baktériumnak eltérő törzsei vannak, a rézzel szemben különböző mértékben rezisztensek.  Amerikában már bizonyított tény a xanthomonasz réz-rezisztenciája.  Egy 2011-es átfogó hazai tudományos vizsgálat megállapítása szerint Magyarországon még nincs réz-rezisztencia.  Más gond van. Arrafelé halad a világ, hogy a rézkészítmények felhasználását előbb-utóbb korlátozni fogják. Mivel fogunk akkor permetezni? Ajánlottak egy Alliet nevű szert, de az nem hat. (Jaj, megígértem, hogy vegyszereket nem reklámozok. sorry.)  Kanadában júniusi, júliusi és augusztusi rezes permetezéseket alkalmaznak, a bakteriózis tüneteinek megjelenése után. Nálunk a rügypattanáskori permetezést ajánlják, csak az a probléma, hogy a rügyek - ugyanazon a fán is, de az ültetvény egészét tekintve különösen - eltérő időben fakadnak, így rövid időn belül háromszor-négyszer kellene permetezni.  Francia kutatók fontosnak tartják a jégverés utáni rezes permetezést, mert a megsebzett szövetek nyílt utat jelentenek a baktérium számára.  Mint minden baktérium ellen, a Xanthomonasz ellen is sikeresen lehet antibiotikummal is védekezni, a sztreptomicin hatásos ellene, de az eltérő idejű rügyfakadás ez esetben is probléma.  Kapható már a baktériumot evő Bacillus subtilist tartalmazó készítmény is.  Újabb, elméletileg már kidolgozott, de a gyakorlatban még nem alkalmazott, környezetkímélő védekezés a bakteriofágok bevetése a xanthomonasz ellen. Erről is majd a biológiai módszerek között.  A biológiai védelem röviden abban összegezhető, hogy a diófa jóltápláltsága, jó erőnléti állapota, valamint a szellős koronakialakítás bizonyos védelmet jelent.  Francia kutatók a tápanyag-egyensúly fontosságára is figyelmeztetnek, savas talajon mésztrágyázással javítsuk a talaj kémhatását, a tápanyagok felvehetőségét.  Mint minden termesztői beavatkozás, az öntözés is hat a baktérium terjedésére. Az öntözővíz a jobb tápanyagfelvételhez segíti a diófákat, vagyis a fák jobb erőnlétéhez. Az öntözés módját illetően a lombkorona alatti öntözés ajánlható, a lomb nedvesedésének elkerülésére.  A Xanthomonaszos bakteriózis a többi diófajnak is, főleg a Juglans dióknak általános betegsége. Texasi dión még viszonylag száraz időjárásban is megtalálható:   Ausztráliában, azon belül Tazmániában 1912-ben jelent meg ez a betegség, néhány évben 70 %-os kárt is okoz. A Tazmániai Egyetemen M.D. Lang és K.J. Evans vizsgálta a xanthomonasz baktérium tulajdonságait, különösen a réz-rezisztenciáját.  Baktériumhoz úgy jutottak, hogy részben a diólevélről törölték le, illetve a fertőzött szövetekből kimetszett darabokat desztillált vízben rázták szét, és keményítőtartalmú táptalajra kenték. Korábban is ismert volt, hogy a xanthomonasz elbontja a keményítőt. A hasonló, keményítőbontó baktériumoktól a sárga színanyag különböztette meg a xanthomonaszt. Másik vizsgálati módszer szerint gáz-kromatográfiát alkalmaztak a baktérium azonosítására, ugyanis a baktérium sejtjében található zsírsavak fajspecifikusak, a xanthomonasz azonosítható. A bizonyítottan azonosított baktériummal fertőzték meg a fejlődő dióterméseket.  Ez a kutatás bebizonyította, hogy a xanthomonasz a fejlődő zölddión addig képes jelentős kárt okozni, amíg annak nagysága fertőzéskor a dió végleges nagyságának felét el nem éri. Tehát a nyár második felében végzett rezes permetezés nemcsak azért káros, mert többletköltséggel jár, hanem azért is, mert a túlzottan adagolt réz elősegíti a baktérium réz-rezisztenciájának kialakulását.  A xanthomonasz-baktérium kizárólag a dióféléket betegíti meg. De kutatók nem zárják ki, hogy más növényeken is túl tud élni, amíg diófát nem talál. Azt hiszem, ez a magyarázata annak, hogy a világon ahol diófa van, a xanthomonasz is ott van.
	A diógyökér gombái A diófák gyökerét is pusztítják gombák. De nemcsak gombakártétel, hanem egyéb károk miatt is pusztul a diófa gyökere. Sokszor nem is tudjuk, mitől.  Előfordul, hogy részleges gyökérpusztulás következtében a gyökérzet féloldalassá válik, és ha a hiányzó főgyökerek irányából kap viharban erős szelet, a mélyen felázott talajban megdől. Az ilyen fát - legyen fiatal vagy idősebb - sajnáljuk kivágni, és amíg remény van a termésére, törzsét az ellenkező oldalról megtámasztjuk, vagy erős oszlophoz kötözzük.     Armillaria mellea Gyűrűs tuskógomba. A dió gyökerén élősködő sárgásbarna színű kalapos gomba. Ivartalan alakját Rhizomorpha subcorticularis-nak nevezik. Gyengeségi parazita, ami képes elhatalmasodva a diófát kipusztítani.  Micéliumai (rizomorfái) főleg nedves tavaszokon behatolnak a dió gyökerébe, és a gyökereken sárga nedvedzés jelenik meg, a gyökér szövetei elhalnak, fehér gombafonalak válnak láthatóvá, elágazó, vastag micéliumszövedék a kéreg alatt, a gyökérszövet felszínén. A nedves tavasz úgy értendő, hogy ha tartós vízborítás, oxigénhiány miatt a diófa gyökere akár részlegesen is elpusztul, vagy akár csak ellenállóképessége gyöngül le, az armillária képes fertőzni. És más esetekben is, amikor a diófa gyökere károsodik: Extrém fagy, extrém szárazság után is írtak már le armilláriás fertőzést, sőt, talajművelő eszköz kártétele után is.  A képen ugyan nem diófa van, de a gombája ennek is Armillaria.   A fertőzött diófa gyengén fejlődik, levelei sárgulnak. A terméshozás csökken, a diók aprók maradnak. Az ágakon száradás jelentkezik. A gomba termőtestei a pusztuló vagy elhalt fák talajfelszíni részein jelennek meg. A tönk hengeres, a kalap sárgásbarna, pikkelyes. A termőtestből bazidiospórák szabadulnak ki, amelyek a levegőben terjednek.  Az armilláriás fertőzés a diófa értékes faanyagát is károsítja, a faanyagban fehérkorhadás terjed.  A gyűrűs tuskógomba a nedves, mélyebb fekvésű talajokat kedveli. Leginkább erdei fák kivágott tuskóiról kiindulva támadja meg a szomszédos diófák gyökerét. Télen a gomba az elhalt fás gyökérrészeken telel át.  Védekezésként a fertőzött területre ne telepítsünk dióst, hanem a telepítés előtt 4-5 évig egyszikű növényeket termesszünk, ez idő alatt valószínűleg megtisztul talajunk. A másik megoldás az, hogy a fertőzött területről minden, 2 cm-nél vastagabb gyökeret eltávolítunk. Ez azonban nehezen kivihető. A fertőzött fa szomszédait is nyilvánítsuk fertőzötteknek. Talajfertőtlenítést is ajánlanak, talán a metilbromid jó rá, 30-50 cm mélyre injektáljuk, a fertőzött területet két hétig tartsuk fóliával letakarva, és utána egy hónapig szellőztessük. Persze a kezelést csak akkor végezhetjük magunk, ha vizsgázott gázmesterek vagyunk. Minél szárazabb a talaj, annál sikeresebb a talajfertőtlenítés.    Rosellinia necatrix Rozelliniás gyökérpenész. Ivartalan formájának neve Dematophora necatrix. A világ minden gyümölcs- és szőlőtermesztő vidékén gyakori gyökérpenész. Megél az összes csonthéjas gyümölcsfa gyökerén, továbbá az almástermésűeken és a bogyósokon is, beleértve a szamócát is. Lágyszárú növényeket is pusztít, lucernát, babot, borsót, burgonyát, répát. Magyarországon 1895 óta ismert, a diófákon súlyos gyökérpusztulást okozhat.  A gomba jelenlétének tünetei a csökkent növekedés, a sárguló levélzet. Fiatal fákon gyakoribb. Jellemző tünet, hogy a megtámadott fa nem hajt gyökérsarjakat. A gomba a gyökérzet megtekintésével azonosítható. A beteg gyökéren nincsenek gyökérszőrök. A vastagabb gyökerek kérge leváló és sötét színű. Nedves körülmények között fehér, pelyhes micéliumbevonat látható. A talaj száradásával a micélium szürkül, barnul, később drótszerűvé válik. A kórokozó a fertőzött növényi maradványokon 8-10 évig is képes fennmaradni. Nedvesség és magas talajhőmérséklet segíti a terjedését.  A gomba a diócsemetére a faiskolában is kerülhet, ezen kívül a másik terjedési módja a korábbi dióültetvény újratelepítése, illetve erdő utáni diótelepítés. A harmadik pedig a fertőzött trágya vagy komposzt. Tehát: ne vásároljunk penészes gyökerű diócsemetét, illetve a diótelepítést új helyen végezzük.  A rozellíniáról nem találtam diós képet, de almafán így néz ki a kártétele:     Roesleria pallida Szegecsfejű gyökérgomba  Hasonló kárt okoz, mint a gyökérpenész, a szegecsfejű gyökérgomba esetében is ajánlott a fertőzésmentes területre történő diótelepítés.    Phytophtora cinnamoni És egyéb fitoftóra fajok (P. cactorum, P. citricola P. citrophthora, P. cryptogea, P. drechsleri, P. megasperma, P. nicotinae, P. parasitica). Ezeket mind megtalálták a diófában. A fitoftóra-gombákat Amerikában a legveszélyesebb gombakártevők között említik.  Ezek a gyakori, sok helyen előforduló gombák gyökérrothadást okoznak a diófa gyökerén.  A következő képen ugyan nem közönséges, hanem feketedió csemeték láthatók, de a fitoftóra tünetei jellemzők.   A fitoftóra a dió gyökerén élősködő polifág gomba. Főleg csemetekerti kártevő, a diócsemeték gyökerén lévő penész-szerű bevonatról ismerhető fel.  A savanyú kémhatású talajokon fordul elő. Nedves, vizenyős, egyben meleg időben erősebb a fellépése. Azt ajánlják, kerüljük azokat a talajokat, ahol a diógyökeret fulladásveszély érheti.   A gyökereken sérült, elszáradt foltokat okoz, súlyosabb esetben a gyökerek elhalnak. A fertőzés képes a gyökérnyakba felterjedni, a törzs alján elszíneződés jelentkezik, ekkor törzspusztulást, az egész csemete pusztulását okozhatja. Ajánlatos, hogy ültetéskor az oltás helye a talajfelszín fölé kerüljön, így a talajlakó gombák a törzset nem, csak a gyökeret támadhatják.  Kártétele a feketedió gyökerén:  Jellemző tünet még a csemete növekedésének visszamaradása, a korai levélhullás.  A gomba fejlődésének a 25-26 C°-os meleg a legkedvezőbb.  A fertőzött területen nem ajánlatos a csemetenevelést tovább folytatni. Segíthet a fertőzött csemete-állományon, ha a csemeték tövénél megbontjuk a földet, levegőztetünk a gyökerek indulásának helyén.  Meg kell jegyezni, a fitoftóra-gombák nemcsak a gyökérzet, hanem a korona kártevői is. Amíg a gyökerek a talajból kapják a gombafertőzést, a levélzet a levegőből, és a leveleken keresztül jutnak el a gombafonalak a fás részekbe. A levelek sárgulnak, aprók, ritkák maradnak, hullanak, a fa visszamarad a fejlődésben, és idővel elpusztul. A védekezésre nem sok esély van.  Fitoftóra-kár közönséges dión:     Fás részek gombái A diófa fás részeit igen sok gomba támadja. A következő képen viszont zuzmó látható a diófa kérgén, ami semmilyen káros hatással nincs a diófára, csak ott telepedett meg, a fából nem szív tápanyagot. Ha viszont túl sok van belőle, a túl párás, gombásító mikroklímát jelzi. Egyébként csak szilárd aljzatnak használja a diófát. A zuzmó a diófán szerintem azt is jelzi, hogy a fa nem volt gombaölőszerrel permetezve.      Szóval, ott tartottam, hogy a diófa fás részeit igen sok gomba támadja. Nemcsak támadja, hanem jól meg is él benne. Belülről fogyasztja a diófát, aminek a vége a fa pusztulása lehet.   Sokszor nem is tudunk róla, hogy kedvenc diófánk törzse gombafertőzött. Akkor nagy a meglepetés, amikor a gomba termőteste is megjelenik.     A diófa megpróbál védekezni a törzsét belülről károsító farontó gombák ellen. Ha ilyen barna folyást látunk a diófán, farontó gombára kell gondolnunk. Van olyan szakirodalom, ami ezt a barna folyadékot gyantának mondja, de nem az. De lehet baktérium, például Brenneria nigrifluens.  A diófa és az őt pusztító gombák közötti küzdelembe úgy avatkozhatunk be, hogy a diófa jó erőben, jó egészségi állapotban tartásával képessé tesszük arra, hogy saját életerejével, ellenállóképességével győzze le a gombákat. Elégítsük ki a diófa tápanyag- és vízigényét, magyarul etessük és itassuk a diófát. Még érthetőbben: ha a talajban a kellő makro- és mikroelem-mennyiség nem áll rendelkezésre, akkor műtrágyázzunk, és ha a diófa vízigényének megfelelő csapadék nem hull le, akkor pedig öntözzünk.  A jó erőben lévő fa begyógyítja a sebet, amin keresztül gombával fertőződött. A farontó gombák életműködéséhez oxigén kell. Ha a fa begyógyította a sebet, megszűnik a gomba oxigénellátása. A seb begyógyulása után a gombakárból az elpusztult belső farész a maradandó károsodás, a törzs külső része él tovább, tovább vastagszik, erősödik.     Az erősen gombakáros törzsű diófa is kiheverheti a károsodást, még az ilyen, hosszú törzsseb esetén is. A következő fa törzse részben elpusztult, ennek ellenére lombozata tovább élt, fejlődött, a törzs mintegy felének szállító-szövetei kellő tápanyag-mennyiséget szállítottak a gyökerekből a lombozatba és vissza. Lassan gyógyul befele a törzs, talán néhány éven belül be is növi a pusztulást. Ha nem, maga a diófa gondoskodott a károsodás túléléséről, egy erős tősarjjal.   A gombakáros törzs mindenképpen gyengébb, mint a mellette kitört fiatal tősarj. Nagyobb esővel párosuló viharos szélben a beteg törzs nem bírja a vizes lomb súlyát, és eltörik. Ez esetben egyértelmű, hogy csak a tősarjra számíthatunk, mint leendő diófára.   A következő képen farontó gombák által elpusztított diófaág helye látszik. Az odu a fertőzöttséget, a fa fokozatos pusztulását jelzi.   Az elhalt, levágott diófaágakat gombák pusztítják tovább.     A gombakár miatt kipusztult diófatörzsön megjelent laskagomba-termőtest:   Sőt, a gombák a kipusztult diófa tönkjén is élnek, azokat is teljesen elfogyasztják. A következő képen a diófa-károsítónak már egyáltalán nem nevezhető harmatgomba az elpusztult diófa tönkjén fejlődött ki.   És, természetesen a laskagomba is, ami nagyon szereti a fatönköket.   Ültetvényben a farontó gombák terjedését megkönnyíti a fák közelsége. Amikor a talajon időleges vízborítás alakul ki, a gomba könnyen átterjed a beteg fáról az egészségesre.    Fuzárium fajok Amerikában veszélyesnek tartott, intenzíven kutatott gombák. A fás részeket is támadják.  A Fuzárium-gombák által okozott károkat mindannyian jól ismerjük például a paradicsomról. De sok más növényt is károsítanak. A fuzáriumos kártétel kutatása, a fuzárium elleni védekezés a dió esetében még fehér folt.     Fuzáriumos pusztulás hazai dióültetvényben:  A diófa fuzáriumos károsodásával még senki se foglalkozott, erről a kérdésről publikáció még nem jelent meg. Amerikából is csak a feketediót károsító fuzárium rajza és fényképe érkezett meg.  Tapasztalataim alapján magam úgy gondolom, a fuzáriumos fertőzést a diófa a lombozatán keresztül kapja. A fuzárium a fa törzsének szállító edény-nyalábjait teszi tönkre, aminek következtében a gyökér által felszívott tápanyagok nem jutnak fel a koronába. A fa töve körül 6-8 tősarj indul gyors növekedésnek, és eközben a lombozat egyszerre sárgul, egyszerre szárad el, a fa egész törzse kiszárad, miközben a tősarjak gyorsan növekszenek. Ez a törzs- és lombpusztulás tavasztól őszig bármikor bekövetkezhet, és nincs összefüggés a diófa termőhelye és a pusztulás között. A fertőzés helyileg nem lokalizálódik, nagyobb területű dióültetvényben elszórtan egy évben a fák 1-2 %-át is károsíthatja.  Valószínűnek tartom, hogy a vegyszermentes, ökológiai termesztésben a fák fertőzöttsége nagyobb fokú, mint a hagyományos dióültetvényekben, ahol a gombabetegségek ellen rendszeres permetezésekkel védekeznek.  Kilencedik évében fuzárium miatt kipusztult diófa törzscsonkja és tősarja:   Jellemző fuzáriumos pusztulás:   A fuzárium fajok a dió termését is károsítják, erről később, a termés betegségeinél.    Phomopsis sp. Igen sok Phomopsis-faj léphet fel diókárosítóként. Ivartalan alakját Diaporthe eres-nek nevezik. Másik elnevezésük tehát Diaporthe. Eddig kutatók kb. 800 Phomposis fajt írtak le, amelyek közül kb. 60 faj okoz növényi betegséget. A fajok rendszerezése még várat magára, igen hasonlóak.  Ezeket a gombákat gyengültségi parazitáknak tartották, újabban primér kórokozóként említik. De fenntartják, hogy egyben szaprofita jellegűek is.  Igen sokféle tünetet produkál, a legveszélyesebb az, hogy az ágak és a kéreg elhalását okozza. A diófa kérgén nekrózisos sebet okoz. Kezdetben hosszúkás, barna kéregfoltok látszanak az ágakon és a vesszőkön, amely foltok fokozatosan nőnek, szélük gyakran vörösbarna színű, később itt a fa kisebesedik.    Diófaiskolában sötétvörösen elhaló, szakadó szélű kéreg mutatja a károsítását. 2003-ban a Phomopsis juglandina erős fertőzését, kártételét figyelték meg egy Budapesthez közeli diófa-iskolában. Az oltás helyénél vagy közelében a nem tökéletes forradás vagy sebzés nyithatott kaput a fertőzésnek.  A fomopszisz a diótermést is megtámadhatja, magbél penészedést okozhat. Jégverés után pedig burokfeketedést, mert ahol a sebzés miatt elhal a dióburok szövete, a gomba megtalálja táptalaját.  Főleg ez a gomba felelős a hajtásvég pusztulásáért is. A hajtásvégen a rügyekből mindenhol próbál a fa kitörni, de a gomba mindenhol elpusztítja. A vesszőket is károsítja, korai ágelhalást okoz.  Idős fákon koronaritkulást, sárgulást, koronapusztulást okoz, főleg szárazabb években. A törzsön pedig kátrányos foltokat.  Phomopsziszos ágelhalás kaliforniai, Tulare diósövényeken:   Ritka kártételről volt szó ez esetben. Szakértők így írták le a tüneteket: "1–5 cm hosszúságú, besüppedő nekrotikus foltok vannak. Egyes egyedeken hasonló foltok 1–3 cm-rel az oltás helye felett alakultak ki. Az elhalt héjkéreg felületén szabad szemmel is látható, a szövetbe ágyazódva képződő 1–2 mm-es gombatermőképletek voltak. Az elhalt kéregszövetet érintőlegesen átvágva, annak vágott felületén fekete vonalas rajzolat utalt a szöveti nekrózist feltehetôen okozó gomba szöveten belüli terjedésére. E bélyeg különösen gyakori és jellemzô a Phomopsis fajok okozta háncsszöveti nekrózisokra. A nekrózis gyakran a faszövetre is kiterjedt, a bélszövet ilyen esetben barnára színeződött."  A diófa fertőzött felületein a gomba piknídiumokat fejleszt, ezek apróbb kidudorodások. A piknídiumokból fehér, sárgásfehér tömegben tódulnak ki a konídiumok, kacs módjára tekeregve. A konídiumok kétfélék, az egysejtűek oválisak (alfa típus), a többsejtűek (béta típus) fonálszerűek, görbültek.  A diófán telel, az elhalt vesszőkben, és a fán maradt termésmaradványokban.  A fiatalabb és az érőfélben lévő termésen is megjelenik. (ld. még a BAN tünetegyüttes tárgyalásánál). Az 1-2 cm-es fertőzött zöld dió sötétbarnára színeződik és lehull. Az idősebb diót fertőzve a zöld burkon és a termés csonthéján egyaránt foltokat hagy, és másodlagos károsodásként a csonthéjon áthatolva a dióbél is megpenészedik.  Mivel a gomba ellen a hozzáértő szakértők még nem dolgoztak ki védekezési lehetőséget, a gyakorló diósgazdának a fertőzött ágak levágása és a sebkezelés marad védekezési lehetőségként. Ajánlják a fán maradt kopáncsok eltávolítását is, dehát ember legyen, aki ezt egy nagy diófán meg tudja valósítani. Csemetekertben a szemremetszés helyének sebkezelése a védelem.  A Phomopsis-gombák közül a Phomopsis juglandina a diófa leromlásának egyik tényezője. Nemcsak gyengültségi parazita, hanem gyengítő is. Mivel a Phomopsis gyengültségi parazita, a fő védelmet a diófák jó egészségi és erőállapota jelenti. Ha az megvan, más nem is kell. Feltételezik egyébként, hogy az egyéb betegségek ellen alkalmazott tavaszi rezes permetezés segít a fomopszisz ellen is.    Botryosphaeria dothidea Ivartalan alakját fusicoccum-nak hívják. A mérsékelt égöv alatt 4-500 gazdanövénye van. Kaliforniában korábban is ismerték, itthon újabban Vajna László foglalkozott vele.  Fás részek, vesszők, ágak gombakártevője. A fák rákosodását, leromlását okozza, és a fertőzés a dióra is kiterjed, ahol a xanthomonaszhoz hasonló rothadás tapasztalható. A dióbél előbb szürkül, később fehér lepedék lepi be.  De fordítva is mondják, a termésből kiindulva terjed a hajtásra, vesszőre. A fa szöveteiben úgy terjed, hogy enzimekkel lebontja a sejtfalat.     A gomba termőtestjei fehér kéreg-kidudorodásban jelentkeznek, amelyek felszakadás után fekete színűek.   További fekete termőtestek:     A phomopszisszal társulva ágelhalást okozhat. A két gombafaj együttes kártétele Howard fajtájú diósövényen:      De önmagában, phomopszisz nélkül is. A Botryosphaeria jelenlétére a korona átlátszóvá válásából gondolhatunk.     Phoma juglandina A Phoma kártétele a Phomopsis-éhoz hasonló. Főleg gyengültségi, másodlagos kórokozó, és elhalt növényi részeken is megtelepszik.  Felületi kéregelhalást okoz. Kártétele nem olyan súlyos, mint a fomopsziszé. A kéregelhalás rendszerint csak részleges.  Védekezni hasonlóan lehet, - illetve nem lehet, - mint a fomopszisz ellen.  Termesztői megfigyelés (Gara Miklós), hogy valószínűleg Phomás és Phomopsziszos fertőzés állhat sok terméshullás mögött is, szemben az eddig gyanított xanthomonaszos bakteriózissal.    Citospóra fajok A Cytospora fajok (C. juglandina, a C. leucosperma és a C. albiceps) kéreg- és ágelhalást, esetleg rákos sebeket okoznak.  Jelenlétüket kis fekete kiemelkedések jelzik a hajtásokon, ágakon. Ezek alatt a kiemelkedések alatt találhatók a gomba piknídiumai, amelyek a farészbe besüllyednek.  A gomba a háncsrészben él, és évről évre növekvő mértékben károsítja. Az elhalt ágrészekre is átterjed.  Ellenük is a beteg részek lemetszésével és elégetésével lehet elsősorban védekezni. A télvégi lemosó permetezésről feltételezik, hogy a citospórát is pusztítja.  Ha diófáink jó erőben vannak, remélhetjük, hogy jobban ellenállnak a citospórának.    Nectria galligena Nektriás ágrák. A gomba ivartalan formájának neve Cylindrocarpon mali. A gomba az 1800-as évek közepétől ismert Európa gyümölcsöseiben. A réztartalmú szerekkel végzett permetezések eredményeként visszaszorult. Újabban a szerves hatóanyagú rézpótló szerek terjedésével a Nectria is újból terjed. Csapadékosabb, hűvösebb vidékeken jelentősebb a károsítása. A dión kívül még inkább a feketedióra, de az almára és a körtére is veszélyes.  A Nectria sebparazita. A vesszőket, az ágakat és a törzset károsítja. A fertőzés körül a háncsrész elhal. Ha az elhalt rész kidudorodik és nem szakad fel, zárt rákról beszélünk. Ha az elhalt részen ellipszis alakú besüppedt barna foltok keletkeznek, majd felrepednek és leválnak, nyílt ráknak mondjuk. Ilyenkor a seb sötétbarna lesz, fokozatosan növekszik. A rákos sebek egyre nagyobbak lesznek. A betegség több év alatt hatalmasodik el.  Védekezni a sebfelületek kezelésével, lezárásával lehet, valamint a lemetszett vesszők, ágak elégetésével. Ezek preventív eljárások. Vegyszerrel pedig réztartalmú permetezéssel. Különösen hatásos egy késő őszi permetezés, amikor a hűvös időben a gomba még aktívan fertőz. De koratavasszal is ismételjük meg.   Rákos seb a diófán:     Nectria cinnabarina Vörösszemölcsös ágelhalás vagy ágszáradás. A gomba ivartalan alakjának neve Tubercularia vulgaris. Igen gyakori kórokozó, más gyümölcsfákon is. A vesszőkön, ágakon vörösesbarna színű sztrómákat fejleszt. A Nectria galligena-val szemben nem alakulnak ki rákos sebek, hanem a fertőzött ágrész gyorsan elhal.  A jellegzetes vörösbarna ivaros termőképletek ősszel alakulnak ki. Igen gyakori, hogy a lemetszett, a fa alatt maradt vesszőkön is. A tavaszi esővel csapódnak ki, a széllel jutnak el a spórák a diófa sebeihez.  Szerintem mindenki látott már lemetszett, elhalt gyümölcsfavesszőkön nektriás sztrómákat.   A sztróma közelről:   Úgy védekezhetünk ellene, mint a Nectria galligena ellen, hogy a fertőzött, beteg ágrészeket gyorsan eltávolítjuk, elégetjük, a sebeket pedig lekezeljük.  Mint annyi más gombafertőzés esetén, a vörösszemölcsös ágszáradás esetén is igaz, hogy a gnomónia elleni védekezés egyben a nektria ellen is védelmet biztosít.  És ne feledkezzünk meg arról, hogy a betegség legjobb megelőzési módszere a diófák jó erőállapotban tartása, a jó víz- és tápanyagellátás.    Taplók A diófán több mint húszféle taplógomba él jól. Országos felvételezés még nem történt a diófát károsító taplógombákról, egy Tiszakóródon és Kölcsén elvégzett felvételezés szerint a lepketapló és a bükkfatapló volt a leggyakoribb. A dunántúli dióültetvények - mondhatni mindegyik - pisztricgombával fertőzöttek.  Korábban az volt az uralkodó vélemény, hogy a taplók másodlagos fertőzést okoznak, vagyis ahol a diófa környezeti hatások vagy egyéb fertőzések miatt legyengül, nyílik tere a taplók fertőzésének, amelyek tovább gyengítik, belülről eszik a diófát, több éven át. Közben a fa terem is, kívülről nem látszik a taplókártétel, és egyszer csak kívül is megjelennek a taplógombák, és attól kezdve a fának már nem sok ideje van hátra.   Más, újabb vélemény szerint pl. a pisztricgomba elsődleges kórokozó, nem kell számára segítség, hogy fertőzzön. Azt mondják, a csapadékosabb klíma kedvezőbb számára. Az biztos, hogy akkor járunk el helyesen, ha diófáinkat igyekszünk jó erőben tartani, életfeltételeiket - víz, tápanyag, stb. - megadni, hogy legyen erejük a fertőzéseknek ellenállni, például sebeiket - amelyek elkerülhetetlenül keletkeznek minden fán - gyorsan behegeszteni, ezzel is a fertőzés kapuját bezárni. A farontó gombák élettevékenységéhez ugyanis oxigén kell. Ha a diófa időben be tudja nőni a sebet, akkor az addig élt és kifejlődött taplógomba belül elpusztul, és csak a gombakáros belső faanyag mutatja, hogy baj volt.  Pisztricgomba (Polyporus squamosus) diófán:   Inonotus hispidus nevű taplógomba diófán:   Gombaspóra mindenhol van. Védekezni, küzdeni ellene reménytelen. Ha a fán seb keletkezik, és ha a fa nincs jó erőállapotban, ellenállóképessége gyenge, a fertőzés biztos.    Taplógomba kártétele:   Farontó gomba termőteste diófa tönkjén:   További, diófarontó taplógombaként jön még számításba a pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum), a bükkfatapló (Fomes fomentarius), a lepketapló (Trametes versicolor), a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és a közönséges hasadt lemezű gomba (Schizophyllum commune) is.  Rákos daganat idős diófán, amelyen már a taplógomba termőteste is megjelent:        Diplodia juglandis Levélen - és termésen - az emberre is toxikus hatású lehet.  És van még további 4-5 ismert gomba. Sok hajtásfeketedésből még nem tudták a kutatók az ismert károsító gombákat kitenyészteni, ez azt jelenti, hogy eddig még meg nem határozott gombák is károsítanak.  Amerikában például a diófák ágait károsítja, pusztítja a Hendersonula toruloidea gomba is.  Gyökérpenészt, gyökérrothadást okoz a Phymatotrichopsis omnivora (= Phymatotrichum omnivorum).  Ismert diókárosító gombák még: Acremonium fajok, Ascochyta juglandis, Nectria radicicola, Cylindrocarpon fajok, pl. C. destructans (= C. radicicola), Exophiala fajok, Melanconis chartusiana, Melanconium juglandinum, Phialophora fajok. És még sokan mások.  Megemlítik még a kéregszáradást okozó Melanthoma juglandis-t is, ami gyengeségi parazita, de az irodalomban nem találni nyomát.  Több esetben hazai kutatók se tudják beazonosítani a diófát pusztító gombákat. Létezik például olyan kártétel, hogy a gyökértől kiindulva a koronáig a fa egész fabele korhad. Legyengült diófákra jellemző. Ez is gombakártétel, de még azonosítatlan. Nem fitoftóra. De verticillium vagy rozellínia lehet.
	Levélzet és termés gombái A levélzet gombabetegségeinek a párás, ködös időjárás kedvez.     Gnomonia leptostyla (Gnomóniás levél- és gyümölcsfoltosság)  A gnomónia nemcsak a közönséges diónak, hanem az összes Juglans diónak kórokozója, világszerte. Nálunk szinte állandóan előfordul, és súlyos károkat okozhat. Ezért ennek az oldalnak a hátteréül is a gnomónia-konídiumok fényképét választottam.  Ivartalan alakját hívják Marssoninia juglandis-nak.  (Mint azt tudjuk, a gombák életük túlnyomó részében haploid - egyszeres kromoszómaszámú - élőlények. A gombafonalak jellemzően haploid sejtekből állnak. A gombafonalak lefűződése során keletkeznek az ivartalan szaporodást véghezvivő - egy vagy több sejtből álló, jellemző alakú - konídiumok, amelyekből ivartalan úton új egyedek fejlődnek. Vannak hím- és nőnemű gombaegyedek. Ahol gombafonalaik találkoznak, sejt-összeolvadás, kromoszóma-szám duplázódás történik, diploid szaporítótest fejlődik, ha a körülmények is úgy akarják.  A dupla kromoszómaszámú, rövid ideig élő gombaegyed az ivaros szaporodás terméke. A gomba nem közvetlenül sokszorozza meg magát, hanem kromoszómaszám-felező szaporodással hoz létre olyan sejteket, amelyekből a későbbiekben a már egyszeres kromoszómaszámú spóra képződik.  A gombaspóra tehát közvetlenül ivartalan sejtosztódás terméke, de áttételesen mégis ivaros szaporodásból létrejött szaporítósejt, ami - közvetlenül a megfelelő táptalajra kerülve - új gombaegyeddé fejlődik. Így a gomba ivaros és ivartalan alakjai nem hasonlítanak egymásra.)  A gnomónia életciklusa a Grenoble-vidéki francia kutatóintézet rajza alapján:   A gnomónia leginkább a lehullott leveleken és a lehullott vagy a fán maradt diókopáncsokon, terméskocsányokon telel át, tavaszig szaprofita életmódot folytat, vagyis a lomb és a burok anyagain él, azokat bontja el. Ezeken található tavasszal, ahonnan márciustól júniusig - amíg a tavalyi levél egyáltalán megtalálható, - egy kis csapadék hatására kiszórja spóráit. A spórák a lehullott lombon kifejlődő peritéciumokban termelődnek. A peritéciumok szabad szemmel is látható, hosszú nyaki résszel ellátott képződmények, nyolcasával képződő aszkuszaikban aszkospórákat fejlesztenek. Ez a gomba ivaros alakja.  Az aszkospórák kétsejtűek, igen könnyűek, gyakorlatilag súlytalanok, igen nagy számúak, így a légáramlattal bárhová eljuthatnak, és ahol tavasszal a dió levelére, zöld hajtására, terméskezdeményére érnek, azonnal fertőznek, a védőszövetet, kutikulát áttörve néhány mm-es, foltszerű elszíneződéseket produkálnak. Ez az elsődleges fertőzés.  A foltokon (a leveleken, a fonákon) 5-6 hét után kifejlődnek az acervuluszok (konídiumtelepek). A bennük képződő 2-3 sejtű, ivartalan úton létrejött, kifli alakú konídiumok nedves körülmények között kiszabadulnak, és újabb fertőzéseket hoznak létre. A levélen, a levélnyélen, a fiatal hajtáson. A konídiumok mérete 20-30x5-6 mikrométer. Ez a másodlagos fertőzés. Egészen a vegetációs idő végéig fertőzhetnek, 15-21 C° közti hőmérsékleten, nedves körülmények között.  A levélfertőzés lefolyása:         A gombafertőzés a xanthomonaszos baktériumos fertőzéstől a levélen jelentkező sötétbarna, sokszög alakú foltokról különböztethető meg. (Mielőtt a jellemző sötétbarna foltok megjelennek, sárgásak a foltok.) A foltok szegélye barna, közepe világosabb barna, közepük később kiszürkül.   A foltok közelről:    A levélfoltok nagyobb mértékű terjedése a levél sárgulását, csavarodását, korai, júliusi-augusztusi hullását okozza. Ősszel a beteg levelek előbb hullanak.   A diófa hajtásán jelentkező fertőzés ovális, barna szegélyű foltokban látható. A foltok kissé besüppednek.  A gomba fertőzése áprilisban a legnagyobb, de júniusig is elhúzódik. A spórák kiszóródásának, terjedésének és csírázásának egyaránt az esős idő kedvez. Hűvös időben is jól fejlődik a gomba, a spórák csíratömlői könnyebben hatolnak a lágy, zöld növényi részekbe. A gnomónia számára az optimális hőmérséklet 26 C°. Egyaránt támadják a leveleket, levélnyeleket, a friss zöld hajtást, valamint a termést.    A dió termésén enyhén besüppedő, sötétbarna színű foltokat okoz a fertőzés. A baktériumos fertőzéssel szemben a betegség nem hatol a csonthéjba. Erős fertőzés esetén a dió burkán nagyobbak a foltok, szabálytalan alakúak, szárazak, a burok felszíne repedezett. A termés méretének csökkenése és gyümölcshullás lehet a vége.  Gnomónia a gyümölcsön:    Gyümölcsmúmia:   A gnomóniafertőzés gyengíti a diófát. A tenyészidőszak vége felé a fa nehezebben tud a télre készülni, fagyérzékenysége nő. A fák gyengesége miatt a következő évi termés mennyisége is csökken. De közvetlenül nem veszélyezteti a diófa életét.  A diófajták gnomónia elleni rezisztenciája a legnagyobb különbségeket mutatja, és ez a tulajdonság is jellemző a fajtára. A jobb fajtaleírásokban utalnak a fajta gnomónia-fogékonyságára, vagy rezisztenciájára. Az Érden nemesített hazai fajták ellenállósága elfogadhatónak mondható, ennek ellenére a gnomónia a hazai termelőknek is állandó problémája. A magonc-diók a gnomónia iránti fogékonyságban, vagy az azzal szembeni ellenállóságban a legnagyobb különbségeket mutatják.  Abban viszont egységesek a diófajták, hogy jobb erőnlét (tápanyag- és vízellátás) mellett ellenállóbbak.  A párás mikroklímájú dióskertben nagyobb kártétellel kell számolni. Ezért megelőző védekezést jelent a diófák ritkító metszése. Nem szabad eltűrni, hogy a sűrű állományban párás mikroklíma alakuljon ki.  Ha párás a mikroklíma, tavasszal az aszkospórák csíráznak. Francia kutatók ebből a tényből kiindulva azzal is próbálkoztak, hogy tavasszal, a diólevelek kibomlása előtt adagolt öntözéssel korai csírázásra ösztönözzék az aszkospórákat, amíg még nincs diólevél.  Megelőző jellegű védekezést jelent az is, ha jellemzően ködös vidékeken kerüljük a tavasszal gyorsan felmelegedő talajokat (laza homoktalajokat) diótelepítéskor. Ezeken a talajokon a lehullott levélen telelt aszkospórák csírázásához hamarabb kialakul a szükséges 15 C°-os meleg. Pont a kibomló rügyekből fejlődő levélkezdemények a legveszélyeztetettebbek.  Ősszel és télen a fertőzött lombot fagyos állapotban történő szárzúzós összetöréssel és talajba forgatással semmisíthetjük meg. Meggyorsítjuk a levelek lebomlását, a korokozó pusztulását, és a talaj szervesanyagtartalmát is növeljük ezzel az eljárással. Persze, ehhez a diófalevelet előbb lombfúvóval ki kell fújni a sorokból.  Védekezni - a fajtaválasztáson, a megelőzésen, a fertőzött őszi lombozat megsemmisítésén, fertőtlenítésén kívül - áprilistól a vegetációs idő végéig többszöri rezes permetezéssel lehet, de tudjunk róla, hogy a réztartalmú szerek csak a továbbterjedést gátolják, igazából nem gyógyítanak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nem hatásosak. A tavaszi első permetezést akkor érdemes megejteni, amikor a kibomló rügyekből már a levelek is megindulnak, mert amíg a rügypikkelyek takarnak, a diófa nem fogékony a gnomóniára.  A réztartalmú szereken kívül más, szerves hatóanyagú szerek széles skálája jobb lehet. (Más kérdés, hogy ezek közül mi van a dióra engedélyezve.)  A permetezéseket, ha időben előre meg is terveztük, célszerű a valóságban úgy ütemezni, hogy minden eső után 3 napon belül megtörténjen. A permetezést követő öt napig védettnek tekinthetjük a diófákat. Azok a hazai diós gazdaságok, amelyek a gnomónia ellen komolyan, hatásosan akarnak védekezni, júliussal bezárólag hétszer is permeteznek. Francia kutatók az évi két permetezésnél többet már károsnak tartanak, mert a rezes szerek a hasznos rovarokra, pl. ragadozó atkákra károsak lehetnek.  A védekezést leginkább a permetezés technikája is korlátozza, mert a fák nagysága és gyakran sűrű lombozata a hagyományos axiál permetezőgépek hatástalanságát bizonyíthatja be.  Fertőzéses években már ősszel megkezdhetjük a következő évi vegyszeres védekezést a gnomónia ellen. Lombhullás előtt benomil hatóanyaggal, lombhullás után pedig sárgaméreg-tartalmú szerek bőséges lémennyiséggel való kijuttatásával a kórokozó áttelelését megakadályozhatjuk.  Mint említettem, más dióféléknek is komoly károsítója a gnomónia. Három kép a feketedió gnomóniás megbetegedéséről:         Mikrosztrómás levélfoltosság A gomba bár Amerika és Európa több országában előfordul, csak ivartalan alakját ismerik, Microstroma juglandis néven. A Juglans, de még inkább a Carya nemzetség diófáin fordul elő, Magyarországon is leírták már, de életciklusa még nem ismert teljesen.  A levél fonákán, a levélerek mentén 2-3 mm-nyi foltok jelentkeznek. Elliptikusak, néha szögletesek, világos sárgászöld színűek. A levél színén pedig sárgászöld elszíneződés látható. A levelek elhalnak, a foltok felületén fehér konidium-gyep jelenik meg.  Újabb kutatások szerint a fehér foltokat nem konídiumok, hanem exobazídiumok képezik, és ezért a mikrosztróma-gombát rendszertanilag áthelyezték a konídiumos gombák közül a bazídiumos gombák közé, de ez a körülmény a gyakorló diósgazdát nem szabad, hogy nagyon zavarja.  Mikrosztrómás levélfoltosság a diólevél színén és fonákán:        A gomba a talajra hullott, fertőzött levelekből tavasszal fertőz, a szél és a csapadék segítségével jut a fiatal levelekre. A tünetek nyár elején jelennek meg, meleg, fülledt időjárás esetén. Erős fertőzéskor levélhullás lehetséges.  Száraz években nem szokott fellépni.  Védekezni a gnomóniához hasonlóan lehet ellene, illetve pontosabb, ha úgy mondjuk, a gnomónia elleni védekezés egyben megoldja a mikrosztrómás foltosság elleni védekezést is.    Pestalitiopsis guepinii A levélzet gombabetegségeit zárjuk egy olyan konídiumos gombával, amelyiket nálunk még nem írtak le, de török növényvédők (Karaca és Erper) már felfigyeltek rá. Törökország pedig - a madárinfluenza mindennapos tévés közvetítéséből is tudjuk - vészes közelségben van.     Konídiumai mikroszkóp alatt feketés, harántirányú válaszfalakról ismerhetők fel. A konídiumokat tartalmazó vízzel permetezett fiatal diócsemetéken a gomba erősen párás, meleg körülmények között 12-15 nap alatt szemmel látható megbetegedést okozott a diólevélen. A levelek megbarnultak, elhaltak, belőlük a konídiumok kitenyészthetők voltak.  Örömömre szolgál, hogy tisztelt növényvédő Kollégámnak én hívhattam fel elsőként a figyelmét erre a levélzetkárosító gombára. Most már áttérhetünk a diótermés gombáira.    Alternaria nucis Penészgomba. Amikor az apró zölddión megtelepszik, azt károsítja, akkor az a kártétel a BAN tünetegyüttesnek nevezett betegségben jelentkezik.  Életmódját illetően félszaprofitonként jellemzik. A diófán is áttelel, az elhalt vesszőkön, a fán maradt beteg termésekben.  Ez a gomba magtári kártevő is, a dió tárolása során is fertőz, él, táplálkozik, ami még nem is lenne nagy baj, de az emberre - főleg gyerekekre - veszélyes méreganyagot is termel, az aflatoxint. Nedves körülmények között képes élettevékenységét kifejteni, például ha a diót - dióbelet - hűtőben tároltuk, és amikor kivettük, a levegő nedvessége kicsapódott rajta.  Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy más penészek is toxikusak lehetnek, nemcsak az Alternaria. Ilyenek például a Penicillium vagy az Aspergillus fajok, amelyek a szüretkor földre hullott diót fertőzik.  Az A. nucis és az A. alternata - ez utóbbi nemcsak diót, hanem sok más növényt is fertőz - a dió termésfalán megtelepszik, és a diót károsítja. Kártételük nem szokott jelentős lenni.  Az Alternaria és egyéb penészek ellen nem szoktak védekezni.    Ascochyta juglandis Az aszkohita gombák igen nagyszámúak, a Phoma nemzetséggel közeli rokonok. Közülük az A. juglandis fordul elő a diófa levelén.  Az aszkohitás levélfoltosság a dión nagy barna foltokban jelentkezik. Ritka.    Fuzáriumos penészedés Mint a fuzáriumgombák károsításánál említettem, fuzárium-okozta kár nemcsak a diófa törzsében, hanem termésében is megjelenik. A fejlődő diótermésen, ekkor beszélünk a BAN tünetegyüttesről, de később is.  A fuzáriumos fertőzöttséget a dióbél foltossága, elszíneződése jelzi. A fertőzés diószüret idején is bekövetkezhet, nedves, párás körülmények között. Például ha hosszabb ideig fekszik a földön a lerázott, levert, lehullott dió, vagy halomban fülled, késik a száradása. Ilyenkor a dióbél penészesedik, dohosodik. A csonthéj is elszíneződhet.  A dióbélben két fuzárium-fajt azonosítottak, a F. avenaceum makrokonídiumai vékonyak, hajlítottak, harántfalakkal tagoltak, a F. semitectum konídiumai pedig hengeresek, mindkét végük felé kihegyesedők, orsó alakúak, vagy kissé hajlítottak. Ez a különbség köztük, más semmi.  A fuzárium fajok toxinokat is termelnek.  És, mint szó volt róla, a fás részek pusztulását is okozhatják.  Védekezni leginkább gyors szürettel és szárítással lehet ellenük.    Trichothecium roseum Rózsaszín penészedés  Elhalt növényi részeken élő penészgomba. A dió különböző részein, leginkább a termésén nedves, nyirkos körülmények között néhány nap alatt rózsaszín penészbevonatot fejleszt. A dióbél elszíneződik, és ami még nagyobb baj, elveszti jó ízét.  A rózsaszín penész antibiotikumot termelő gombafaj, jelenléte meggátolja más penészek felléptét.  A trichothecium nem igényel növényvédelmi beavatkozást.    Vermicularia A dióburkon Vermicularia is megtelepedhet. A baktériumhoz nagyon hasonló foltokat okoz. Nem szokott jelentős lenni, csak nedves körülmények között.    Glomerella cingulata Ivartalan alakja a Colletotrichum gloeosporoides. Sok gazdanövényű gomba. Nálunk még nem jelezték jelenlétét, de Kínában a gnomóniánál is veszélyesebbnek tartják a dióra. Rügyfakadás előtt kénnel védekeznek ellene. Június-júliusban, még a nagyobb tünetek előtt rézzel. Később szerves hatóanyagokkal.     BAN tünetegyüttes A zölddió végében megjelenő apró kerek barna foltokat nevezik angol nyelvű BAN rövidítéssel (Brown Apical Necrosis) barna csúcsi elhalásnak. A magyar növénykórtani kutatók által használt hivatalos neve: Dió korai gyümölcshullása, feketedése.   Nem egyszerű kérdés. Még nagyon sok tanulmányt igényel a növényvédelem tudósaitól. Biztosnak mondható irodalma nincs ennek a tünetegyüttesnek, ami a diókezdemény virágzás utáni állapotától kezdve, és később, a nyár folyamán is a zölddió csúcsán mutatkozó barnás foltban jelenik meg, ami aztán a dióba, a fejlődő dióbélbe is beterjed, és a zölddió lehullását okozza.    Az kétségtelen, hogy nem köthető egyetlen kórokozóhoz, a betegségben a Xanthomonasz baktérium mellett gombák (Alternaria, Fuzárium, Phomopsis) is résztvesznek.  A betegség tartósan csapadékos időjárású tavaszokon és nyarakon hatalmasodik el, mint amilyen a 2010-es év is volt. 80 %-os terméscsökkenést is okoz.  Én is azokkal értek egyet, akik szerint a Xanthomonasz baktérium az elsődleges kórokozó. Számára nem jelent akadályt a megtermékenyült nővirág, már mint terméskezdemény csúcsi részén a gyenge kutikula szövet áttörése. Ha a körülmények továbbra is kedvezők maradnak a baktérium számára, nevezetesen a további sok nedvesség magas hőmérséklettel párosul, maga a baktérium is beterjed a zölddió belsejébe, és ott folyós telepet alkot. A zölddió metszete folyós, a xanthomonaszra jellemzően sárgásfehér. Állítólag büdös is, de nem mindig. Mivel a xanthomonasz változékonysága elérte azt a fokot, hogy nem mindig egyformán jelenik meg, a folyékony telep lehet fehér, víztiszta is.   És még azt is mondják, akikkel egyetértek, hogy az említett három gombafaj másodlagos kórokozóként van jelen. Ami jelentheti azt, hogy a kár mértékében övék a nagyobb rész. Hogy mikor melyiknek mekkora a részvétele, az sok mindentől függ, az eddig megjelent irodalmi adatok ebben térnek el leginkább.  A fuzárium lehet elsődleges kórokozó, de az alternáriáról és a fomopsziszról az a vélemény, hogy szaprofiták. Gombafonalaik nem képesek még a gyenge kutikulát sem áttörni, hanem a baktériumos fertőzésben elpusztult növényi sejteken hatolnak be. Ami aztán nem gátolja őket abban, hogy a zölddió belsejében a fajukra jellemző pusztítást hajtsák végre.  Meleg éghajlatú diótermesztő vidékeken kutatják leginkább ezt a tünetegyüttest. 2009-ben a Márvány-tengernél volt ilyen idő, a yalovai kutatóintézet fajtakísérletében így nézett ki a Hartley június közepén, majd július közepén:     De ha az esős nyarak nálunk is rendszeressé válnak, nagyon veszélyes lesz nálunk is.  Védekezni mint a xanthomonasznál és a gombáknál leírtak szerint próbálhatjuk meg. De az eredményre nincs garancia.  Kíváncsian várjuk a tudomány művelőinek további tájékoztatásait. De arra várnunk kell. Mert most nem dolgoznak. Pihennek, fényképezkednek a téma mediterrán szakértői.   Magyar kutatót nem látunk közöttük. Ők nem üdülnek a Márvány-tengernél, mint a képen láthatók, ők itthon dolgoznak.  Igen, szó szerint, 2011-ben nagy volumenű vizsgálatot végeztek a BAN tünetegyüttessel kapcsolatban. Mintákat vettek több termőhelyről, tavasztól őszig. A mintákban elkülönítették a baktériumot a gombáktól, a cukorbontás eltérő, oxidatív vagy fermentatív módja szerint.  A baktériumot tartalmazó mintákat megerősítésként hiperszenzitív növényekre (dohánylevél és babhüvely) oltották. És az izolált baktériumokat leoltották zölddiókra. A megszedett zölddiókon megjelölték az oltás helyét, és néhány nap alatt meleg, párás helyen tartva megállapították a baktérium fertőzőképességét. Még diófajták szerint elkülönítve is. (A módszer Özaktan török kutatónőé.)  Ez a vizsgálati sor alkalmat adott a xanthomonasz baktérium fertőzőképességének pontosítására, különböző hőmérsékletek mellett, valamint annak megerősítésére, hogy a jelenleg Magyarországon található xanthomonasz-törzsek semmiben se különböznek a világ más xanthomonaszaitól, még réz-rezisztencia sem alakult ki, amitől a legnagyobb hazai diótermesztők már tartottak.  És mi volt az átfogó vizsgálatok végkövetkeztetése? Négyféle. A tünetegyüttest mutató diókban a következő kórokozók voltak megtalálhatók:  Baktérium és gomba Csak baktérium Csak gomba Egyik sem. A vizsgálatokba az ország vezető mikológusa, dr. Vajna László is bekapcsolódott, a fellépő károsító gombák meghatározása céljából. Talált Phomopsis juglandinát, Gnomonia leptostylát, Fusarium lateritiumot, Fusarium solanit, ami úgy vehető észre, hogy a fekete terméshéjon sárgás spóratokokat fejleszt, továbbá a Botrytis cinereát (szürkepenész), valamint kevésbé jelentős szaprofitákat: Alternária, Cladosporium, Penicillium, Colletrotrichum. Ez utóbbiakat inkább stressz-patogén károsítókként jellemezte dr. Vajna László, vagyis akkor károsítanak, ha a diófát valamilyen más baj is éri, nemcsak fertőzés, hanem a termőhely, fajta, időjárás, agrotechnika sincsenek összhangban.  De a lényeg egy új, terméskárosító gombafaj felfedezése a dión: Botryosphaeria dothidea, aminek ivartalan alakját Fusicoccum aesculi-nak nevezik. Ezt eddig a dión a világon máshol még nem mutatták ki. Igaz, sok más gazdanövényen már igen, mert 402 gazdanövényét ismerték eddig. A dió a 403.  Ne bagatellizáljuk el, veszélyes. A zölddióról a kocsányon át a hajtásba, majd tovább, a vesszőbe terjed. Én személy szerint is neheztelek rá, mert felrúgta könyvem eddigi felosztását, aminek során külön vettem sorra a fás részek gombáit, a zöld részek, a levélzet és a termés gombáit. Ez a gomba nem tudja, mi a rend.  A diótermésen - ha mesterségesen fertőzik is rá, - teljes elfeketedést tud okozni. És a diófa kapcsolódó részeinek belső szöveteiben mindenhol jelen van. Sőt. Nemcsak a termés felől fertőzi a hajtást, hanem a hajtás irányából a kocsányon át is a diót.  Vajna professzor felfedezői érdemeit nem csökkentve meg kell jegyeznünk, hogy a Botryosphaeria gombákat Kaliforniában is ismerik, mint diókárosítókat. Igaz, nem terméskárosítóként, hanem a fás részek károsítójaként tárgyalják.  Tisztelt diófogyasztó Kollégám, tetszik-e emlékezni, hogy ha sok diót eszik, egyszer-egyszer egy fényesen szürke felületű dióbél-darabbal találkozik, aminek egyébként az elszíneződésen kívül semmi más baja nincs. Az a Fusicoccum. Erről nem mutatták ki, hogy méreganyagot termelne, de a felsorolás elején szereplő fuzárium-fajokról köztudott, hogy más növényeken - búza, stb. - élelmiszer-egészségügyi szempontból kifogásolható méreganyag-termelési tulajdonságokkal bírnak.  Egy szó erejéig térjünk még vissza az alternáriákra. Tisztelt mogyorótermesztő Kollégám a megmondhatója, a mogyorónak is van a BAN tünetegyütteshez hasonló betegsége, amiben az Alternaria gombák szintén jelen vannak. Úgyhogy ne csak a diót, a mogyorót is figyeljük.
	Gyökérkártevők Mottó:  "Ím egész bélig gyökered kirágták  A gonosz férgek"  (Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához)    Cserebogarak Májusi cserebogár - Melolontha melolontha  És rokonai: Erdei cserebogár - Melolontha hippocastani, Kalló cserebogár - Polyphylla phullo, Keleti cserebogár - Anoxia orientalis, Zöld cserebogár - Anomala vitis   Nézzünk szembe a májusi cserebogárral!   A májusi cserebogár jelentős kártevő. Lárvája az újonnan telepített diócsemete gyökerét képes teljesen megenni. Oltványiskolában 1-2 pajor teljesen tönkretesz egy csemetét. Nagyobb fákon csúcsszáradás jelzi jelenlétét.  Lárvája arról ismerhető fel, hogy a potroha végén két párhuzamos tövise van. Hároméves fejlődési ideje van, két telet lárva alakban tölt a talajban, a harmadikat pedig kifejlett imágó alakjában. Legközelebb 2008-ban lesz nagyobb rajzása. Rajzáskor a leveleket is erősen pusztítja.  Kötött talajokon is előfordul. Bábja:   Diótelepítéskor figyeljük meg a kiemelt földet. Ha abban m 2-enként 1-2 db csimasz található, akkor talajfertőtlenítést kell végezni. Forgatásos talajelőkészítés esetén pedig mintagödrök ásásával győződjünk meg a fertőzöttségről.  Az erdei cserebogár kártétele, életmódja, fejlődése azonos a májusi cserebogáréval.     A másik három rokon faj homokos területeken él.  A kalló cserebogárnak csak a lárvája károsít, a kifejlett bogár nem eszi meg a diófa levelét. Ugyanígy a keleti cserebogár is. Ellenkezőleg a zöld cserebogárnak csak a kifejlett imágója okoz a diófán kárt, levélkártételt. Fejlődési ciklusuk eltér a májusi cserebogár ciklusától, de ez nem olyan érdekes.     Valamennyi cserebogárfajnál a kifejlett bogarak elleni védekezés a döntő. A rajzás kezdetének megállapítására vannak módszerek, - hadd ne foglalkozzunk velük, - és a rovarölőszerek nagyobb részére a cserebogarak érzékenyek.    Nematódák Más néven fonálférgek.  Pratylenchus vulnus, P. penetrans, P. pratensis, P. crenatus, Heterodera marioni, Cacopaurus pestis, Mesocriconema xenoplax, Meloidogyne hapla, M. incognita, Xiphinema vuittenezi, X. diversicaudatum.  A dió gyökerében élősködnek, a visszafogják a fiatal diófák növekedését. Az idős fákon csökkentik a termést.  Pratylenchus vulnus:   Nematódák a dió gyökerében:   A diógyökér elhalását okozzák:   Pratylenchus pratensis:   A vírusos betegségeket is terjesztik egyik fáról (csemetekertben csemetéről) a másikra.  Védekezni úgy lehet ellenük, hogy - különösen erdő vagy gyümölcsös kivágása utáni diótelepítés esetén - a területet 1-2 évig pihentetjük, vagy pedig vegyszeres talajfertőtlenítést végzünk, ha mintavételkor sok fonálférget találunk. És csak ellenőrzött, faiskolai csemetét telepítünk.    Fás részek kártevői Szűkebb értelemben a diófában előforduló hat farontó rovar tartozik ide, tágabban pedig ide vehetjük a mezei pockot is.    Nagy farontó lepke Cossus cossus   Erről külön regényt - rémregényt - lehetne írni.  Fő élőhelyét a puhafák - fűzfa, nyárfa - jelentik. Erdőben is gyakori.  A dióskertbe a közeli fákról terjed be. Ha az élőhelyét jelentő nyárfasor vagy fűzfacsoport egyszerre kerül kivágásra, és nincs a közelben alkalmas fa, akkor magas, keményedő szárú gyomnövényekre is petézik. (Dr. Cseh Mária megfigyelése).  A lepke - termeténél fogva is - lomha, nem repül messzire. Napközben a diófa törzsén, ágán - jellemzően alacsonyan - tartózkodik, éjszaka repül. Petéjét a diófa 3-4-5 éves törzsére, vagy ilyen korú ágaira rakja, leginkább repedésekbe, kéreg alá.  A kikelő lárvát gyakorlatilag nem látni, mert rögtön berágja magát. Járata ferdén felfelé indul, majd kanyarodik.  A lárva a faanyaggal táplálkozik, az emésztetlen maradékot a bejárati lukon keresztül a szabadba üríti. Jellemző barnás, fűrészporszerű, morzsalékos ürülékéről ismerhető fel, ami a luk szélén, vagy a fa tövében is látható. 2-3 évig fejlődik.    Járata, kártétele:         A fában bábozódik, kikelés után a fehér lepke rövid ideig a luk mellett szárítkozik. Az egész tenyészidőszak során folyamatosan kelnek és petéznek újabb lepkék.  Permetezéssel gyakorlatilag nem lehet ellene védekezni, rejtett életmódja miatt. Feromoncsapdával a hímek gyéríthetők. A lárvákat rovarölőszeres vagy benzines fültisztító vatta járatba helyezésével irthatjuk.  Bábja:   Kifejlett egyede:       Kis farontó lepke Zeuzera pyrina      Az orgonabokor a legjobb élőhely számára, de sokféle fát, bokrot károsít, az almafát is nagyon szereti. Jellemző tünet, hogy a vesszőkön, a vékonyabb ágakon a bemeneti nyílás körül sötétbarna ürülékcsomót találunk, a fára ragadva. Még barnás nedvszivárgás is előfordulhat. Legtöbbször akkor venni észre, amikor egy vékonyabb vessző levelei száradni kezdenek. Ilyenkor általában a vessző alsó részén megtaláljuk a lárva bemeneti nyílását, ahonnan a fa vastagabb ágai felé irányuló lyukat fúr. A lárva két éves fejlődése során többször is új, vastagabb ágú helyet keres magának.  A vesszőt mindenképpen vágjuk le - legtöbbször úgyis letörik magától, de a lárva járata a fa élő részében marad - a lárva kikelésének, továbbszaporodásának megakadályozására.  Jellemzően a fiatal fák károsítója. Első éves csemete törzsén károsítva képes az egész fát elpusztítani.  Nagy előny a védekezésben, ha az új telepítésű dióskert almaültetvénytől, orgonabokroktól távol kerül telepítésre.      Cincérek Elvileg cincérek is károsítják a diófa faanyagát, bár a cincérfélék igen sokféle fán előfordulnak. Amint Barna Tamás leírásából tudjuk, az Alföldön, közelebbről a Nagykunságban, Kunhegyesen diófacincér (Megopis scabricornis) is látható mint diófarontó.  A cincéreknek a lárvája él a diófa kérge alatt, és károsítja a fát. Az imágók általában virágok nektárjával, vagy a fák kicsorgó sebnedvével táplálkoznak. Ez az életmód jellemző a nálunk is közönségesen előforduló bársonyos darázscincérre (Plagionotus arcuatus) is.   Sőt, a feketevégű karcsúcincérre (Strangalia laeviscula) is. Amint az előző, ez is megtalálható a dióskertben.   Könyvem más helyén azt javasoltam, a levéltetveket gyérítő zengőlegyek imágóinak táplálkozása céljából hagyjunk a dióültetvény mellett egy kis területet, ahol vadvirágok nyílhatnak, és a természet egyensúlya segíthet a diókárosítók ellen.  Most, hogy a cincérek életmódját látjuk, azt ajánlom tisztelt biotermesztő Kollégámnak, gondolkozzon. Mert látjuk, a diófát károsító rovarokat is segítjük, ha a levéltetűevő rovaroknak kedvezünk.  Szóval, nagyon bonyolult az ökológia, és ezen belül a bio-dió termesztők élete.  A Parmena balteus cincér is bizonyítottan előfordult diófán, a következő kép tanusága szerint is.   A Ropalopus macropus cincér is többgazdanövényes, tölgyféléken és más lombos fákon is előfordul. 7-14 mm testhosszúságú bogár, két éves életciklusa van. A kifejlett egyedek április-július között láthatók.   Közép-Európától a Közel-Keletig, a Kaukázusig, Iránig él. A következő képen látható példányt elhalt diófaágon fényképezték Dél-Csehországban, Dolní Věstonice falu határában.     Egyéb diófa-rontók A nagy kéregszú a diófán is előfordul, egészséges fán is, de inkább a legyengült fákon. A szúbogarak március és május között rajzanak, és tojásaikat a kéreg alá tojják. A fehér lárvák a fakérget rágják. A pici lyukon kívül a fehér színű, fűrészporszerű rágcsálékról ismerhető fel jelenlétük a fiatal fák törzsén.  Szúkártétel a legyengült, kéreghiányos diófa törzsén:   Védekezni a rajzó bogarak ellen lehet, valamint a fertőzött ágak lemetszésével. A nyesedéket el kell égetni.  A nyárfadarázsról, a vadgesztenyeszúról és az égerfa díszbogárról egyelőre nem találtam megfelelő információt.  Állítólag a szarvasbogár lárvája is képes hosszú ideig a diófában élni.     Pajzstetvek Úgy néz ki, távlatban a pajzstetvek fogják a legnagyobb növényvédelmi problémát képviselni a hazai diósokban. A kaliforniai pajzstetű, de már megjelent testvére, az eperfa-pajzstetű is, a közönséges teknős pajzstetű és a dió teknős pajzstetve. Olajos készítményekkel - kénnel vagy anélkül - télvégi lemosó permetezéssel lehet bizonyos fokig megelőzni őket. Az a legnagyobb probléma, hogy magasak a fák, nagy lémennyiség szükséges, és erre a célra nem áll rendelkezésre megfelelő teljesítményű permetezőgép, és nagy traktor kellene hozzá.    Kaliforniai pajzstetű Quadraspidiotus perniciosus. Vagy Diaspidiotus perniciosus  A kaliforniai pajzstetűnek igen sok gazdanövénye van. Diófán akkor szokott előfordulni, ha a közelben almafa van. A diófa törzsén, vastagabb ágain és vékonyabb hajtásain egyaránt szívogat. A pajzsok mérete 1,7-2,1 mm, a nőstény pajzstetű egész életét a pajzs alatt tölti, télen is a pajzs alatt telel. Évente két nemzedéke van, a nemzedékek egybefolynak. A hímek májustól repülnek ki, a második nemzedéket képviselő pajzstetvek július-augusztus hónapokban jelennek meg.     Elevenszüléssel szaporodik. A fiatal lárvák a szülői páncél alól június elején és augusztus közepén bújnak elő, ekkor élénksárga színükről jól felismerhetők, a képen nyíllal jelölve, a második nyíl hímet mutat. Ekkor eredményesen permetezhetők.   Ez is Quadraspidiotus pajzstetű:     Kártétele főleg fiatal dióültetvényekben lehet súlyos, ha nagyobb a fertőzés. Ilyenkor a fák legyengülhetnek, el is pusztulhatnak.  Védekezni a fertőzött ágrészek lemetszésével, valamint tavaszi lemosó permetezéssel szoktak ellene.    Közönséges teknős pajzstetű Parthenolecanium corni  Jogosan mondják, hogy közönséges, mert rendkívül sok gazdanövénye van, nem válogatós, de a diót is szereti.  A diófa vékonyabb ágain vehetők észre a közönséges teknős pajzstetű 4 mm magas, ovális, domború pajzsai. Barna színűek, 0,4-0,8 mm hosszúak. Tavasszal a levelekre húzódnak, ott is szívogatnak. Anyagcsere-végtermékük ragadós, mézharmat-szerű, megfeketedve korompenésznek nevezik. A korompenész a levelet befedi, tehát a teknős pajzstetű rontja a dió asszimilációs lehetőségeit, gyengül a hajtásnövekedés. A korompenészt a hangyák látogatják, jelenlétük esetén tehát nemcsak a levéltetvekre, hanem a közönséges teknős pajzstetűre is gondolnunk kell.  Súlyosabb fertőzés esetén lombhullás következhet be, ennek nyomán pedig ágelhalás.  Évente egy nemzedéke van, lárva állapotban telel át. Petével szaporodik, amelyek az anya alatt májustól figyelhetők meg, a lárvák júniustól kelnek. Ekkor lehet vegyszerrel irtani. A nyári permetezés az almamoly elleni védekezéssel összekapcsolható.  Kiegészítő megoldás lehet viszonylag fiatal, nem túl magas diófákon a télvégi olajos lemosás, mert ha a pajzstetűt az olajréteg elzárja a levegőtől, nem tud fejlődni.  Két kép a közönséges teknős pajzstetűről, vesszőn és levélen, igaz, egyik sem diófa, de a pajzstetű felismerhető.       Dió teknős pajzstetű Eulecanium ciliatum  Sok tekintetben a közönséges teknős pajzstetűre vonatkozó megállapítások érvényesek a dió-teknős pajzstetűre is. Pajzsa olyan, mint a közönséges teknős pajzstetűé, de pajzsán két hosszirányú borda is látható, és jellemző, hogy az ágakra, vesszőkre keresztirányban szokott elhelyezkedni. Szerencsére ritka faj, de az én diósomban megtalálható.  Dió teknős pajzstetű két levágott vesszőn:    A pajzstetvek ürüléke a levéltetvekéhez hasonló édes, ezért a hangyák látogatják. Amelyik diófán levéltetveket nem látunk, a hangyajárás viszont feltűnő, egészen biztosan találunk azon pajzstetveket.    Hajtások kártevői   Eperfa-pajzstetű Pseudaulacaspis pentagona  Négy kép az eperfa-pajzstetűről:         Elég sok gazdanövénye van, a termesztett gyümölcsfélék közül főleg az őszibarackot és a mandulát kedveli. De a diót is. Van ízlése.  Váratlanul nagyobb létszámban tud megjelenni, főleg ha őszibarackos vagy mandulás van a dióskert közelében. Várható károsítása a közelben lévő őszibarackfákról előrejelezhető. Legalábbis így volt békeidőben. De világunk felbolydult, már az eperfa-pajzstetű is levedlette régi szokásait, és ma már nem kell neki őszibarack ahhoz, hogy váratlanul felszaporodjon.  Szokásai mellett lárvabőrét is levedli. Fehér lepedékről ismerhető fel, ami a lárvák levetett lárvabőréből áll. A lepedék - és a károsítás - a diófa fás és zöld részein egyaránt előfordulhat. Messziről úgy néz ki, mintha meszelve lenne a diófa hajtása, vesszője, vagy például a lemetszett ágak sebfelületének széle. Közelről pedig vastag fehér lepedék, ami alatt - előfordulhat - át is telelhet.  Évente két nemzedéke van, az első nemzedék mozgó lárvái május közepétől-június elejétől figyelhetők meg, a második nemzedék július végétől várható.  Növekvő károsításával számolhatunk. A télvégi lemosó permetezésen kívül a lárvák kikelésekor lehet ellene eredményesen védekezni. Ez az első és a második nemzedék esetében is 10-10 napot jelent. Előre lehet jelezni a permetezés idejét, ha a törzsre, ágakra körben ragasztós csíkokat festünk. A vándorló hímeket megfogja, megjelenésükből arra lehet következtetni, hogy két hét múlva permetezni kell.  Eperfa-pajzstetű fényképe:   Télen pedig a fertőzött, meszes kinézetű farészeket el kell távolítani. Olyan dióskertet is láttam, hogy az eperfa-pajzstetű csak bizonyos alacsony, kb. másfél méteres magasságban telepedett meg, és a kézzel távolították el. Nem is látták azóta se. De egy dunántúli diósban jellemzően 5 m magasságig jelen volt.    Olasz körtepajzstetű Lepidosaphes ulmi  Rajza:   Fényképei:     Hím és nőstény egyedek:   Az olasz körtepajzstetű hímjei szárnyasak. A nőstények osztrigakagylóhoz hasonlító, egyik végén elkeskenyedő néhány mm-es pajzstetvek. Kezdetben fehér színűek, később fényes barnává változnak. Pontosabban az olasz körtepajzstetűnek szürke és barna változata létezik, a diófán a barna változata fordul elő. A nimfák aprók, fehéresek.  Évente 1-2 generációja van. A telet tojás alakban tölti, 40-150 db tojás egy pajzstetű-héj alatt. A nimfák néhány nap néhány órájáig jelennek meg a kérgen, aztán kifejlesztik saját pajzsukat. Július közepére fejlődnek ki teljesen, ekkor párzanak.  Az olasz körtepajzstetű a diófa nedvét szívja. Jelenléte a növekedési erély csökkenésében jelentkezik. A levelek kisebbek maradnak és sárgán pettyesek. A megtámadott fa kérge gyakran repedni kezd.  Olasz körtepajzstetű a fa törzsén és levélen - igaz, nem diólevélen:     Természetes ellensége több is van az olasz körtepajzstetűnek, nem is szokott elhatalmasodni. A megtámadott ágak lemetszésével lehet visszaszorítani. Ha permetezni akarunk, a téli lemosó permetezés nem használ, hanem június elején permetezzünk, amit 10-12 nap múlva ismételjünk meg.    Amerikai lepkekabóca Metcalfa pruinosa  Hát, ez kártevő is megjelent a dunántúli, vasi diósokban, miután a tőlünk nyugatra, délnyugatra fekvő országokban elszaporodott.  Részben a hajtást, részben a levelet károsítja.
	Levélzet kártevői A diófának vannak ismert és kevésbé ismert, gyakoribb és ritkán előforduló, hazai és külföldi lombrágó kártevői. Általában nem, vagy csak minimális mértékben kell ellenük védekezni.  Újabban kutatók is vizsgálják, hogy az egyéb fákon elhatalmasodó gyapjaslepke - ami egyébként jelenleg is megtalálható a dióskertekben, - mennyire tekinthető a diófa lombrágó kártevőjének.  Eddig még gyakorlatilag nem. Egyedszáma július első felében nő meg, de károsításáról még nincsenek adatok.  Állománya a dióskertben feromoncsapdával figyelhető, de ha a csapda csak heti 10-12 lepkét fog, védekezésre még nem kell gondolni. Ha egyéb rovarkártevők ellen permetezünk, utána rövid ideig nem található gyapjaslepke.  Szóval, jelenleg még nem veszélyes. De vannak jellemzőbb diólomb-károsítók, most ezek következnek.    Araszoló lepkék hernyói Rengeteg araszoló hernyó, molylepke-hernyó fordulhat elő diófán. Erdők közelében lehetnek veszélyesek.   Kaliforniában károsít ez a piros púpos araszoló, a Schizura concinna.   Amerikában ismert, nálunk még nem károsít a Datana integerrima nevű lombrágó hernyó (angolul walnut caterpillar), itt feketedión látható.            Évente egy nemzedéke van. A fiatal hernyók az ág alján tartózkodnak. Fiatal korban pirosas, később feketés színűek. Védekező pozícióban:     A hernyók a diófa törzsén és megjelenési formájuk fiatalabb és idősebb korukban:     A levedlett ingekről augusztusban könnyen felismerhető. A diófa lombját képes teljesen lerágni, ezzel a fiatalabb diófák pusztulását okozni.       Európában a főleg tölgyfákon, de azon kívül sok más fafajon is megélő egyik bagolylepkét, az Amphipyra pyramidea-t a diófán ie megtalálták. A hernyó a levelet eszi, augusztustól látható maga a lepke.       Cserebogarak Már említve a gyökérkártevőknél, ahol a lárvája károsít.  A kifejlett, kirajzott bogár a lombot nagy mértékben képes letarolni. A 3 vagy 4 éves fejlődés után megjelenő cserebogár tavasszal a talajból bújik elő. Mivel az egyes törzsek az egyes vidékeken eltérő években okoznak erős fertőzést, megfigyeléssel előre készülhetünk rajzásukra. A cserebogarak sokféle - enyhébb, erősebb - rovarölő szerre érzékenyek.   Védekezni csak nagyobb egyedszám esetén érdemes. Vagy ha fiatal diócsemetéket támadnak.  A zöld cserebogár esetében vegyszeres védekezés helyett feromoncsapdás begyűjtés is hatásos.  Érdekességként az áprilisi cserebogár imágója is előfordul diófán, de kártétele azért se jelentős, mert amikor megjelenik, a diórügyek még nem bomlottak ki.     Dió nemezes gubacsatka Aceria erinea, Aceria erineus a régebbi nevei, Eriophyes erineus a jelenlegi. Mindhárom néven nevezik.     Kártétele idősebb, legyengült fákon lehet jelentős. Igen jellemző, könnyen felismerhető jelenléte a diólevél színének kidudorodásáról, a fonák-oldal nemezes-szőrös foltjairól.    Fejlett nőstény alakban telel a fán, 0,5-1,5 mm nagyságú, télen a rügyekben, a rügypikkelyek között bújik meg. Tavasszal a fakadó levelekre vonul, és a szívogatása okozza a levél szövetének jellemző burjánzását.  Évente 3-4 nemzedéke fejlődik ki, amelyek egyedei elhagyják a gubacsot, és új gubacsot fejlesztenek.  Védekezni nem szükséges ellene, mert károsítása nem súlyos. Nagyobb fertőzés esetén levélhullást is okozhatnak. Az alábbi képen a nemezes gubacsatka a következő atkával, a dió szemölcs gubacsatkával együtt károsít, a kártétel mégsem súlyos. Amíg lombhullást nem okoz, csak szépséghibának kell tekinteni.   Nemezes gubacsatka Törökországban:   Nemezes gubacsatka az amerikai kontinensen:     Dió szemölcs gubacsatka Eriophyes tristriata és Eriophyes tristriatus erinea. Két külön gubacsatka-faj. Az elsőnek pirosasak a gubacsai, a másiknak fehéresek.     Az atkák a levél fonákán lévő nyílásokon járnak be-ki. Arról ismerhető fel, hogy barnásan-vöröslően rücskös a diólevél, mintha rubeolás lenne, a rücskök 1-2 mm-esek. Ezekben az apró gubacsokban lakik az atka. A károsított levelek leszáradnak.     A károsítás a gyümölcsre is átterjedhet, de a gubacsok a zöld diókopáncson nem színeződnek el. Ha a termésre is ráterjed, a termést csökkenti.    Egy évben 5-6 nemzedékük is lehet.  Életmódjuk egyébként nagyban hasonlít a nemezes gubacsatka életmódjára, valamint a Phyllocoptes unguiculatus életmódjára, életciklusára is, azzal az eltéréssel, hogy az nem gubacsban, hanem a szabadban lakik (l. lejjebb). 3-4 hetenként fejlődik újabb nemzedékük, sőt Neda Pagliarini szerint 1-2 hét is elég lehet egy újabb nemzedék kifejlődéséhez.  Az atkák fejlett nőstény alakban telelnek a fán, 0,2-1,5 mm nagyságúak. Ha túlzottan elszaporodtak, rügyfakadáskor kell permetezni őket. A szemölcs gubacsatka atkafajainak kártétele csekély, jelenlétük nem nevezhető rosszindulatúnak. Általában nem kell ellenük védekezni, hasonlóan a nemezes gubacsatkához.      De ha akarnánk, se tudnánk ellenük védekezni, mert a diólevél atkái ellen nincsen engedélyezett növényvédőszer. Pedig a cihexatin hatóanyag jó lenne, de nem szabad használnunk. Ha atkaölőszert kérünk a mezőgazdasági boltban, ne mondjuk meg, hogy diófára kell!      Ezek voltak a szabad szemmel jól észrevehető atkák, de vannak másfélék is!    Piros gyümölcsfa takácsatka Panonychus ulmi  Esetenként súlyos károkat okoz, az utóbbi években felszaporodott.   A nőstény bíborpiros színű, 0,6-0,7 mm-es, a hím sárgáspiros, 0,3-0,4 mm-es. A nimfa-alakok narancssárgák, a nimfastádiumok közötti nyugalmi alakok opálos zöldek, mozdulatlanul ülnek. A tojások színe nyáron világospiros, télen sötétpiros.  A takácsatka hím és nőstény egyede és nyári tojásai:   A piros gyümölcsfa takácsatka téli tojásai - igaz, nem diófán (ott ne is legyenek), hanem almafán:   Kártétele a levél színén látható ezüstös foltokban jelentkezik. A fertőzés mértékének növekedtével a foltok megbarnulnak, összefolynak, a súlyosan károsodott levelek idő előtt hullanak le.  Az atka tojás alakban telel, az április-májusban kifejlődő lárvák még a tavasz folyamán nimfákká, majd kifejlett egyedekké alakulnak, amelyek korán petéznek. Évente 5-6, kedvező időjárásnál 7-9 nemzedéke fejlődik ki. Tömeges felszaporodásuknak a száraz meleg, a hőségnapok kedveznek. Augusztus közepétől a nőstények a petéket a fás részekre rakják, az érő hajtásra, vagy a fiatal vesszőre.  Az év első felében lehet a piros gyümölcsfa takácsatka nagyobb károsításával találkozni. Jelenléte a levelek felszínén látható elszórt, elszíneződött pontokról vehető észre. Később a levél felszíne szürkés matt, ólomszínű lesz. A leginkább tönkretett levelek idő előtt hullanak.  Legcélszerűbben akkor lehet vegyszeresen védekezni ellenük, amikor a kikelt lárvák tömegesen jelennek meg.   Ha az almamoly ellen megfelelő vegyszeres védekezést alkalmazunk, a takácsatka ellen nem kell külön védekezni.    Egyéb diólevélatkák Diólevélatka, Phyllocoptes unguiculatus  Ez az atkafaj csak a diófán él meg, 1897 óta ismerik. Szabad szemmel a levél megbarnulásáról ismerhető fel, az atka 20-30-szoros nagyításban látszik jól.  Télen a 0,1-0,15 mm-nyi fehéres, orsó alakú, megtermékenyített nőstény a rügypikkelyek mélyedéseiben és a felső pikkelylevelek alatt húzza meg magát. Rügybomlás után a barkákon és a fiatal hajtásokon vándorol, a levélen szívogat, és a levélkék ereinek mélyedésébe, az érzugokba rakja fehéressárga tojásait.  Károsítására megbarnul, ólomfényű lesz a levél. Jellemző tünet még a levélér barnulás, valamint a csúcsi levélke pusztulása.  Egy atka élettartama rövid, egy hónap. A petéből 8 nap alatt lesz lárva, ami 4-5 nap után nimfává alakul, majd 4-5 nap múlva kifejlett példánnyá. Egész életét a levélzeten tölti. A meleg, 25 C° fölötti idő kedvez fejlődésének. Meleg nyáron öt-tíz nemzedéke is lehet. Nyár közepére szaporodik fel, a megtámadott levél lehull. A diólevél elszíneződése kezdetben világos gesztenyeszínű, a levélereknél. Később az elszíneződés a levélerek mentén terjed, még később már kiterjed a levélfelület egészére. Nyár végére az egész lombozat elbarnulhat, szárad, korai lombhullás következhet be. Ebben az állapotban egy levélen az atka többezres létszámban található.  A diólevélatka életmódjának leírása főleg külföldről ismert, itthon még kevéssé kutatott. Valószínűleg helytálló Engelhart Lajos diótermesztő Kolléga megfigyelése, hogy a szőlőlevélatka életmódjára hasonlít. Ebben az irányban kellene keresgélni.  Rügyfakadáskor célszerű vegyszerezni ellene.  A hazai dióültetvényekben vagy nem fordul elő, vagy váratlanul elszaporodhat, meleg évjáratban. Hat évig nem látni, aztán egy meleg tavaszon sok van. A legkorábban kihajtó diófák elsőként kihajtott levelei károsodnak tőle. Jellemző tünet, hogy az A-117-es fajta első levelei fejletlenek, csavarodottak, világosak a károsításától, év közben már lehullanak. Utána ugyanannak a fának a későbbi levelei már normálisak, és a szomszéd, később hajtó, más fajtájú diófán egyáltalán nem látni.  Ezt a levéldeformálódást is a diólevélatka rovására írom. Szinte az egész fán ilyenek a levelek, amikor a közeli többi fának semmi baja. Érintésre egyes becsavarodott levélkék lehullanak, de a károsodott levélzet nagyobb része nő, erősödik.   Dr. Voigt Erzsébet kimutatta, hogy atka jelenlétére lehet következtetni akkor is, ha csak annyit látunk, hogy a fejlettebb zölddió felszínén parás pontok vannak. Ezek vagy levélatka, vagy még le nem települt szemölcs- vagy gubacsatka, esetleg más rovar szívásának begyógyult nyomai, amelyek semmilyen károsítást nem jelentenek. Ilyen, paraszemölcsös - helyesebben csak parapöttyös - zölddiót mindenki ismer, és nem is tekintjük károsodottnak. Nem állítom, hogy a következő képen atka okozta a parásodást, de valahogy így néz ki.   De más atkafajok is előfordulhatnak a dión. Véletlenül megtudtam, hogy Lengyelországban még a következő öt diókárosító atkafajt is leírták: Aculus fascigrans, A. meghriensis, A. juglandis, Phyllocoptes juglandivagrans, Anthocoptes striatus. Ezekről az atkákról azt hiszem, egyikünk se tud semmit, pedig itt élnek, közel a magyar határhoz. És Lengyelország csak egy ország, mennyi van még azon kívül!  Példának itt van Kalifornia is, ahol atka címszó alatt a Tetranychus urticae, a T. pacificus és a Panonychus ulmi fajokat ismerik. És még mennyi ország van!  A feketedió levele ugyancsak szenved az atkáktól. Jobbra egy feketedió-károsító atka képe látható.  Minden, levélkárosító atkára érvényes, hogy a ragadozó atkák erősen vissza tudják szorítani létszámukat. Ha nem permetezünk atkaölőszerrel.    Levélbarkók (ormányosok) Phyllobius fajok (P. oblongus, argentatus és pyri). A levélbarkók jellemző alkata:  Az ide tartozó mintegy 25 hazai faj közül a közönséges levélbarkó, az ezüstös levélbarkó és a gyümölcsfa levélbarkó szokott a diófákon előfordulni, legtöbbször együtt, május elejétől június végéig. Meleg tavaszon április végétől. Erdő közelében lehet erősebb a barkófertőzés.  3,5-6,5 mm-es ormányos bogarak. A lárvák (kukacok) a talajban élnek. Évente egy nemzedékük fejlődik.  A kifejlett bogarak a leveleket rágják. Megjelenésük, kártételük kiszámíthatatlan, meleg időjárásban képesek súlyos károkat okozni. Kárképük jellegzetes, a diólevelet a szélétől befelé karéjosan fogyasztják. Fiatal ültetvényben, intenzív diósokban és diófaiskolában lehet jelentősebb a kártételük.  Közönséges levélbarkó április végi diólevélen:   Májusi diólevélen:   Életciklusuk vége felé párosodnak, majd a nőstények petéznek.   Ezüstös levélbarkó:   Gyümölcsfa levélbarkó:   Sok szerrel szemben ellenállók. A Thiodan (vagy Thionex) jó ellenük és az Ultracid. Engedélyezve pedig egyedül a Zolone 35 EC van. A kifejlett bogarak ellen kell permetezni. Védekezni csak akkor kell, ha nagy az egyedszám, vagy ha fiatal telepítésű diósban lépnek fel.  Ormányos bogarak a dióskert területén, igaz, nem diófán (Monok Sándor felvétele):   Végül csak a szépség kedvéért hadd mutassam meg ezt az aranyos kis ormányos levélbarkót. És nem állom meg, hogy a Magyar Postát meg ne dícsérjem, mert ha odáig még nem jutott el, hogy a diólevelet károsító barkókat népszerűsítse, de a répabarkót már igen. Egyébként az is levélbarkó. (jobbra)       Levélbolhák Igen, levélbolhák is előfordulhatnak.        Tarka diólevéltetű Callaphis juglandis, újabban Panaphis juglandis. Magyar neve nem hasonlít az idegen nyelvű elnevezéseire, például a franciák nem tarka levéltetűnek mondják, hanem a levélerek levéltetvének.  Életmódja, kártétele és a védekezés lehetőségei szinte azonosak a sárga levéltetűével.  Egész életét a diófán tölti, a levélke színén, annak főere mentén sorakozva szívogat. A párás meleg éveket szereti. 1,5 mm-es fekete tojásban tölti a telet, a tojás a rügyek mellett található meg télen, nagyítóval.  Az áprilisban-májusban kikelő ősanyák szűznemzéssel, elevenszüléssel hoznak létre újabb nemzedékeket, amelyek között szárnyas nőstények is vannak, ezek újabb diófákra viszik át a fertőzést. Más fajú fákon a tarka diólevéltetű nem él meg.  Ősszel hímek is fejlődnek, és a télre lerakott tojások már ivaros szaporodásból származnak. A petéket a fás részek rejtekeibe rakja.  A szárnyas nőstény és hím egyedek 3,6-3,7 mm nagyok, a szárnyatlan nőstények kisebbek. Potrohuk citromsárga, sötétbarna foltokkal, szárnyuk sötétbarnán erezett.  A tarka diólevéltetű édes ürüléke, a mézharmat a hangyák kedvelt tápláléka. A mézharmaton fekete korompenész telepszik meg, ami a dióra csurogva azt elszínezheti. Csak küllemi hiba.  A levéltetű jelenléte a hangyák jelenléte miatt szembetűnő. Komoly kárt nem szokott okozni. Kártétele a tápanyagok elszívása miatt a diófa gyengítésében jelentkezik. Ha júniusban sok a levéltetű, a diók aprók maradhatnak.  Nem beszélve arról a káráról, hogy az édes ürüléket látogató hangyák állandóan a diósgazda nyakába hullanak.  Heves záporok a levéltetű-állomány egy részét lemossák a levelekről. Vegyszeres védekezésre a tavaszi megjelenésüket követő idő a legalkalmasabb, május végéig.   Rügybomláskor a tarka diólevéltetű által megsanyargatott diólevél:   Erős fertőzöttség tavasszal:   Néhány kép a tarka diólevéltetű és a hangyák kapcsolatáról:           Sárga diólevéltetű Chromaphis juglandicola  A sárga diólevéltetű nálunk nem szokott súlyos károkat okozni, de Kaliforniában az egyik legveszélyesebb diókárosítóként tartják számon.  Egész életét a diófán tölti. A párás meleg éveket szereti. Fejlődésmódja eltér a tarka diólevéltetűétől, mert a lárvák szinte mindegyike szárnyas imágóvá fejlődik éven belül, és egy évben tíz nemzedéke is kifejlődhet. Ezért váratlanul tömegesen felszaporodhat, egy évben többször is, főleg meleg, párás időben. Lehűlés, száraz meleg idő, valamint záporok hatására állománya csökken.  Ezt a levéltetűt a hangyák nem látogatják, ezért nem feltűnő a jelenléte. Egyébként sem a levél színén, hanem a fonákán él, elszórtan.  Sárga diólevéltetű közelről:   Ha a sárga diólevéltetű a nyár közepére elhatalmasodik, közvetlen károsítása a zölddiók fonnyadásában és a dióbél sötétedésében jelentkezik.  Mindkét diólevéltetű-fajnak talán a járulékos kára lehet jelentősebb, az édes ürülékükön megtelepedő korompenész bevonja a diólevelet,akadályozza annak életfolyamatait (légzés, asszimiláció), és a diótermésre csorogva feketedést okoz.  Védekezni lehet éppen ellenük vegyszeresen is, de mindkét levéltetűfajnak tömegesek a természetes ellenségei. Zengőlegyek, fátyolkák, katicák, fürkészdarazsak, élősködő gombák. Ezekről részletesebben a biológiai védekezési módszerek taglalásánál.  Tetszik látni, tisztelt Kollégám, milyen szépen leírtam a két levéltetűfaj jellemző elhelyezkedését a diólevélen? Megjegyzem, a növényvédelmi szakirodalomban is mindenhol így olvasható.  Vannak mégis egyes tetű tetvek, akik nem olvassák az irodalmat, hanem azzal ellentétesen helyezkednek el, a diólevél színén, elszórtan.   Az ilyenekkel nem lehet mit kezdeni.    Sodrómoly Amíg magam nem láttam, nem gondoltam, hogy sodrómoly is károsíthatja a diólevelet. De aztán hozzáértők felvilágosítottak, hogy igen.  Sodrómoly kártétel egy diófaiskolában:      Szövőlepke Hyphantria cunea  Medvelepkének is mondják. Mindenki ismeri, nem kell vele sokat foglalkoznom.          A dióskertben általában nem állandó lakos, hanem úgynevezett berepülő lepke. A dió az eperfa mellett az egyik kedvenc fája.  Lepke formában telel odvakban. A nagy farontó lepke azért is káros, mert a lárva odvában áttelelhet a szövőlepke. A szövőlepke melegigényes, közepes páratartalmú meleg idő a legkedvezőbb a felszaporodásához. Évente két nemzedéke fejlődik ki.  Lárvái diólevélen:   Kártétele:      Vegyszeresen akkor a legcélszerűbb védekezni ellene, amikor a hernyók még kicsik. Más rovarok ellen is használatos szerekkel. Biológiai jellegű védelmet a Bacillus thuringiensis bevetésével érhetünk el, ez hatásos a szövőlepke ellen.  Fiatalkoromban a szövőlepkét még amerikai szövőlepkének nevezték. Itt a bizonyíték, hogy nem alaptalanul. A felvétel az Egyesült Államokban készült.     Gyapjaspille Lymantria dispar  Igen, a sokat emlegetett, félvilágszerte súlyos károkat okozó gyapjaspille is megjelenik diófáinkon. De jelentősebb kártételéről még nem szereztem tudomást.   Úgy látszik, a gyapjaspille hiába képes erdőket is kiirtani, diófáinkon nem fog elhatalmasodni. Legalábbis erre utal Szun és társai kínai kutatók megfigyelése, miszerint a mi diófánkhoz hasonlóan jó juglontermelő mandzsúriai diófák zöld burkának juglontartalmú kivonata permetezőszerként hatásos volt a gyapjaspille ellen. Érzékeny a diófa juglonjára.    Diómoly Gracillaria rosciopenella  Nálunk még nem említették, de tőlünk keletre általános. A lepkék a levélbe petéznek. A lárvák a fiatal diólevelek belső sejtjeit fogyasztják, a külső kutikula-réteg gyakorlatilag sértetlen marad. Ezért a levelek zsugorodnak, torzulnak.    Felszívódó rovarölőszerrel védekeznek ellene.    Zsákhordóbogár Clytra laeviuscula  A zsákhordóbogár igazi különlegesség. Nevét lárvája egyedülálló tulajdonságáról kapta.  De előbb a kártételéről. A következő képen is látható fűzfa- vagy nagypettyes zsákhordóbogár kifejlett egyede fák és cserjék levelével táplálkozik, elsősorban fűzfalevéllel, de azon kívül 5-6 másik fa levelén is elél. Feltűnő színe, nagy pöttye messziről jelzi a ragadozóknak, hogy nem szabad megenni, mert mérgező. Részben a gazdanövényből raktároz a szervezetében mérget, például fűzfából szalicilt, részben maga termel méreganyagot, és azt a szervezetében gyűjti fel.  Petéit hangyaboly közelében a földre pottyantja.  A lárvák 2-4 évig fejlődnek a talajon. Elhalt rovarokból táplálkoznak, a hangyatojást előszeretettel eszik, és a hangyát is megtámadják.  A lárvák zsákot fejlesztenek ki saját váladékukból, és a zsákot vagy magukkal hordják, vagy kibújnak belőle, vagy teljesen belebújnak. Ilyenkor a zsák száját is összehúzzák. Ilyen állapotban hangyatojásra hasonlítanak, és a hangyák beviszik a bolyba.  Mondjam-e tovább?   Kártétele a diófán egyáltalán nem jelentős.   Feltűnően szép bogár.
	Dió- és diófapusztító emlős állatok Mottó:  "A mókus ősszel begyűjti magának a diót,  hogy télen majd elővehesse és elfogyaszthassa."  (Agatha Christie: A titokzatos Kék Vonat, 250. o.)  (bűnügyi történet)  Mottó:  „Najmilej do orzecha  Wiewiórka sie usmiecha!”  (Mi drágát ad a diófa,  Az a mókus mosolya!)  Wladislaw Scislowski  Az emlősök közül a mókusok (Sciurus vulgaris) jellegzetes termésfogyasztók, ezzel állítólag kárt okoznak. Például a tiszakóródi dióliget bennszülött mókusait könnyen megfigyelhetjük.  A mókus nemcsak az érett, hanem a még zöld burkú, már szilárduló belű diót is előszeretettel fogyasztja reggeliként és vacsoraként. Az érett diót pedig felkészletezi olyan helyen, ahol eső, nedvesség nem éri, de számára télen is elérhető, megtalálható.  Tudjuk, a dió héjának feltöréséhez a törési ponton mintegy 15 kg erő szükséges. Elvárható ekkora erő egy aranyos apró mókustól? Nem is így töri. Ismeri a diótermés anatómiáját, és a leggyengébb részén, a varrata mentén rágja félbe a diót. A fa alatt pedig az üres féldiók gyűlnek:     A mókusnak haszna is van. Terjeszti a diótermést, szaporítja a diót. Nemcsak a véletlenül elejtett diókból szaporodik a diófa, hanem a télen el nem fogyott raktárkészletből is.    Az őzbakok (Capreolus capreolus) a fiatal diófák törzséhez dörzsölik agancsukat, ezzel elég sok csemete pusztulását okozhatják a téli időszakban. De nemcsak télen. Az őz a többéves fáknak is képes a teljes kérgét leszedni. De ha csak félig szedi le, akkor is elpusztul a fiatal diófa.  Májusi őzkár és ugyanaz a fiatal diófa augusztusban:      A vaddisznók (Sus scrofa) a dió magvetést képesek felkutatni és akár teljesen kitúrni. A fiatal facsemetéket pedig lerágják.  Az emlősök közül a mezei pocok (Microtus arvalis) a legjelentősebb diófa-károsító. A fiatal facsemeték körüli kapált, művelt, lazított földbe előszeretettel fészkel, és a diófa gyökerét rágja a téli időszakban. Ezen kívül a törzs kérgét is lerágja, akár a hó alatt is, és a csemete pusztulását okozza. Különösen kedvez számára, ha a facsemete körül fakéregből, fűrészporból, stb. takaróréteget készítünk. Sajnos, kénytelenek vagyunk a pocok ellen - különösen szárazabb években - csalétekkel mérgezni.  Természetes segítőtársaink, a pockon élő ragadozók - róka, elvadult házimacska, menyét, egerészölyv, kékvércse, baglyok, stb. - sok pockot megesznek. De sajnos, nem mindet. Ha megritkult a dióskertünkben a pocokállomány, máshova mennek táplálkozni, hogy a biológiai egyensúly helyreálljon. A biológiai egyensúly pedig azt jelenti, hogy ha sok diónk terem, akkor sok pocok is megél rajta.  A következő képen egy ragadozómadár által elejtett, de egyben el is felejtett pockot látunk.   A mezei pocok ősszel az össze nem szedett diót - ha van megfelelő üreg - elraktározza, és folyamatosan megeszi. Dióhéjak a mezei pocok raktárából:   A pocok tavaszi nagytakarításakor egész diók is előkerülnek:   A rákövetkező őszön pedig dióéréskor újból kitakarítja föld alatti raktárát, kihordja a tavalyi dióhéjakat, és bekészletezi az idei diót:   Ne feledkezzünk meg a dióraktár egereiről se! Nem is tudnánk, annyira büdösek. Nincs cicó, kell egy cica. Vagy egérméreg.   Ez a staniclis módszer elég primitív, külföldi. De ha nem kapni speciális, párnás egérirtó csalétket, nekünk is így kell a raktár fala mellé helyezni, sűrűn.  Ha dióskertünk már kielégítően terem, megjelennek a nagyobb diófogyasztó rágcsálók is. Hörcsög jelenlétére következtetek a föld alól kibányászott altalaj mennyiségéből, de a rókafogta hörcsög maradványából is.    A kószapocok (Arvicola terrestris) főleg víz közelében, de máshol is az 5-6 éves fáknak is képes a teljes gyökérzetét úgy megenni, hogy a végén a fatörzs alján csak egy kihegyezett ceruzához hasonló gyökértörzs-maradványt találunk. Ha fertőzése előfordulhat, a telepítésre kerülő csemetéket akár 40 cm-es talajmélységig is vegyük körül műanyag törzsvédő hálóval. Aztán 10 év múlva külön gond lesz ennek eltávolítása.  Egyébként a füstpatront ajánlják ellene.  A kószapocok járata úgy néz ki, mint a vakondtúrás. A különbség annyi, hogy a vakond a túrás közepén jön ki, a kószapocok pedig az egyik szélén. Ha kijön egyáltalán.    Kártétele:   A kószapocokjárat bejárata, pocokirtózva:   Búcsúzzunk a kószapocoktól az alábbi képpel:   A mezei nyúl (Lepus europaeus) fogát télen is koptatni kell, mert állandóan nő. Az őszi lombhullástól kezdve az áprilisi kizöldülésig, amikor már más ennivalót is talál, előszeretettel rágja a diócsemeték és a fiatal, néhány éves diófák kérgét. A kérget körberágja, a fiatal fák pusztulását okozhatja. Rendszeres jelenlétünkkel nem tudjuk elriasztani, a kutyától se fél, a dióskertbe mindig visszatér. Kerítéssel nem lehet ellene védekezni, mert a drótkerítés drótszálait alulról a fogával széthajlítgatja, a dióskertbe állandóan több be- és kijárattal rendelkezik. A téli szezonban elkerülhetetlen a fiatal fák tözsvédőzése, 40-50 cm magasan.  Ugyanígy az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) is.  Mezei nyúlak a dióskertben:    A nagy pele (Myoxus glis) a diótermésből téli tartalékkészletet halmoz fel.  A diótermést a raktározás során az egerek károsíthatják.   Ne feledkezzünk meg háziállatainkról se! A juhok az elérhető diólombot mind lelegelik:    Kedvenceink, a kecskék úgyszintén.     Madarak Mottó:  „diófának három ága  minden ágán egy madárka"  (Hervay Gizella verse: Diófa)    Vetési varjú Corvus frugilegus  A madarak közül a varjakat tartják számon, amelyek sok diót képesek elhordani, jóval többet, mint amennyit feltörnek és elfogyasztanak. A vadon nőtt diófát a népnyelv varjú ültette diónak nevezi. Vad körülmények között a diófák terjesztésében játszott szerepük nem értékelhető eléggé, de a dióskertekben jelenlétük bosszantó.   A varjak az elvetett magdiókat is kikaparják.    Szajkó Garrulus glandarius  Rokona a varjúnak, úgy is viselkedik, ami a diófogyasztást illeti.     Harkályok Magyarországon 9-10 harkályfaj él. Más vidékeken más harkályfajok is számításba jöhetnek, például Nyugat-Európában a diótörő madár (Nussknacker, casse-noix, stb).     A dióskertekben károsnak tartják a különböző harkály-fajokat. A fás részek kártevőit pusztítják ugyan, de a törzsön és az ágakon sebeket vágnak, amelyek a gombás fertőzések kapui. És a harkályodu is egy nagy nyílt seb a diófán. Fent jobbra a fiatal diófa törzsén vágott nyílás látható, amit az egyik harkályfaj, a zöld küllő vágott, amikor a nagy farontó lepke lárváját szedte ki.  Az egészséges diófa a harkályvágta sebet viszonylag hamar beforrja. Az előző képen látható károsítás tavasszal történt, és télre már alig látszik (jobbra), és egy évvel később már egészségesnek tekinthető (még jobbra).  Elterjedt tévhit, hogy a harkályok és egyéb madarak a diófán annak nedvéért vágnának lyukat, mert szomjasak. Valóban gyakran megfigyelhető, hogy a madár által vágott üreg környékén erősen folyik a diófa leve. De ez a lé sötét színű, a diófa és az őt károsító rovar küzdelmének terméke. A harkálymetszés után ez a léfolyás megszűnik.  A harkályok közül a nagy fakopáncs (Dendrocopos major) az érő és az érett diót elhordja, egy alkalmas fa hasadékába szorítva szétüti, és megeszi. Nem szép tőle.  A diótörő madárról pedig azt állítják, hogy az összegyűjtött diót fák üregeiben tárolja, és onnan fogyasztja.  Egy-egy harkály többezer szem diót is képes megenni. Hogy mégsem okoz nagyobb kárt, annak az az oka, hogy nagy a területigényük. Egy kisebb termetű harkálynak is - a téli időszakban - legalább 500 hektár az egyéni területe.     Csuszka Sitta europaea  Tessék elképzelni, a csuszka képes felnyitni a dió héját! Hogy milyen madarak vannak!   Pedig csőre rövid, mégis erős. A diót a fa odvába teszi, és ott kalapálja. Ha nincs odu, alkalmas, például korhadó fán váj egyet.  Madarak ellen a riasztás is megfelelő védelem. Ágyúval ugyan a jó diósgazda nem lő nemcsak verébre, de más madárra se, egyes dióskertekben mégis találhatunk ágyút.  Madárriasztó ágyú:     Virágos élősködők Viscum album - Fehér fagyöngy  Félélősködő, mert a fa által felvett vizet és szervetlen anyagokat szívja ki gyökerével a diófa ágaiból, és saját leveleiben alakítja át saját szerves vegyületeivé.  A fagyöngy termését madarak eszik meg, de magja sértetlenül vészeli át az emésztési folyamatot, és az ürülékkel kerül a diófa ágaira. A fagyöngy magja májusban csírázik, és a csíranövényke gyökérrésze a kéreg alatt a farészbe hatol. Sebeken keresztül könnyen támad. A kifejlett növény évelő, életét a fán tölti. Kártétele a diófa gyengülésében jelentkezik. A diófa mellett más nagyobb erdei fákon is él.  Védekezni a fáról való levágásával lehet ellene.  Meg kell jegyeznem, elég régóta nézegetem a diófákat, de magam még nem láttam fagyöngyöt diófán, akkor se, ha a közeli fákon előfordult.
	Termés kártevői   Almamoly Cydia pomonella  Az almamolyt mindenki ismeri, aki már evett kukacos almát, vagy tört férges diót. Az almamolyhoz egyébként is mindenki ért, nem kell vele részletesen foglalkoznom.  Lepkéje:   Az almamoly életciklusa (francia növényvédők nyomán):   A vízszintes fehér sáv választja el - elméletben - az első és a második nemzedéket. A baloldali és a jobboldali sötét sávok az áttelelő lárvákat jelzik. A középső, rövid sötét sávok pedig a bábállapotot. A többi kikövetkeztethető.Látjuk, az első nemzedék lepkéi 15 C° fölött kelnek ki, általában májusban, és a második nemzedék megjelenéséhez is meghatározott hőösszegre van szükség. A lepkék keléséhez normális légnedvességre is szükség van, 60 % relatív páratartalomra.  Elsősorban az almatermésűek kártevője. A diót az évi második nemzedéke károsítja, dióban károsítása júliusban és augusztusban következik be, ezért már június végétől védekezni kell ellene. Újabban azt mondják, száraz, meleg nyarakon, amilyeneket az elmúlt években is többször is elszenvedtünk, az almamolynak három nemzedéke is lehet. És a nemzedékek manapság már nem különülnek el világosan egymástól. Görögországban jellemzően hosszú, forró a nyár. Egy görög növényvédő tette közzé az almamaoly kibújt lárvájának fényképét. Valószínű, a harmadik nemzedékből.   Legújabban már azt hallani, az almamoly-nemzedékek annyira egymásba folynak, hogy el se különíthetők egymástól. Májustól szeptemberig rajzik, májustól gyakorlatilag a dió-vegetáció végéig berepül a dióskertbe. És létezik a dióskertben élő, bennszülött populációja is.  Az almamoly hernyójának rágó szájszerve van, tehát csak szilárd tápanyagot tud elfogyasztani. Júniusig a zöld dió bele még folyékony, ezért az almamoly nem képes károsítani. Legalábbis ez a megállapítás szerepelt 2011-ig a hazai és a nemzetközi szakirodalomban. Hazai kutatóé, dr. Voigt Erzsébeté az érdem, hogy nemcsak kimutatta, le is fényképezte, hogy az almamoly első nemzedékének lárvája megél a folyékony dióbélen. Akármilyen a szájszerve.  Mihelyt megkapom a fényképet, ide fogom beilleszteni. Tisztelt almamoly iránt érdeklődő Kollégám, kísérje addig is figyelemmel könyvem későbbi változatait.  Az almamoly kártétele úgy következik be, hogy a lepke petéjét a zölddió kocsánya mellett tojja le, a kikelő lárva rágja be magát a zöld kopáncson és a még nyílt alapi nyíláson át a dióba. A lepke a diólevélre is petézik, a zölddiók közelében. A lárva ott is a dióba rághatja magát, ahol a zölddiók diólevéllel érintkeznek. A peték egyediek, vagy kettős-hármas csoportokban találhatók.  Fehéres, lapos petéi felismerhetők, fényképezhetők. A fehér pete először piros gyűrűsre változik, majd megjelenik a lárva fekete feje, és ezután indul el a lárva a levélen mászva zölddiót keresni. Ha nem talál, 1-2 nap alatt elpusztul. A peték kelése hűvös időben egy hónapig is elhúzódhat, a hűvös idő a petében fejlődő lárvák pusztulását is okozhatja.       A lárva a dió belében 2-3 hét alatt fejlődik ki, majd kibújik. Nemcsak az alapi nyíláson, hanem nyílt varratú diófajták esetében a varrat hézagain is beférkőzhet.  Zártabb alapi nyílású fajták - vagy magonc-egyedek - esetében a lárva be- és kijutása akadályozottabb, ezek természetes úton védettebbek a fertőzéstől.  Az almamoly bebábozódva a talajban, valamint a fán, a fakéregben és a mumifikálódott gyümölcsökben telel. A lárvák bábozódása a diófa kérgének repedésében, vagy a talajra hullva a diófa törzsének közelében megy végbe. A téli hideg nem árt az almamolynak. Ellenben az enyhe, nedves tél elősegíti az almamolyon élősködő parazita gombák fejlődését, így csökkenti az áttelelő almamoly-állományt.  Az almamoly melegkedvelő, hűvös nyarakon nem szokott jelentős fertőzést okozni. Melegebb éghajlaton - Török- és Görögországban - az almamoly lárvája úgy is károsít, hogy a fiatal zöld diókat rágja, és erre azok lehullanak. Ezt újabban nálunk is tapasztalni, ha az első nemzedék fertőz. Spanyolországban például, ahol a miénknél hosszabbak és melegebbek a nyarak, az almamoly első nemzedéke május végén, június elején már károsít.  Az igen késői fertőzés pedig akkor jelentkezik, amikor a lárva már nem jut be a dióhéjba. Ekkor a héjon kívül, a burok alatt fészkeli be magát, és a burkot eszi. Ekkor a dióbelet nem károsítja, de a dió héján lemoshatatlan foltot okoz, ami rontja a héjas értékesítés lehetőségét. Uniós szabvány szerint a héjas dió 1 %-a lehet almamoly-foltos.  Távolról nem fertőz, tapasztalatok szerint a lepke 300-400 m-nél messzebb nem vándorol. A lombozat nedvessége és a szél egyaránt csökkenti a lepkék aktivitását.  Az ősszel a dióban maradt hernyó a dióból a raktárban bújik ki, a dión kívül bábozódik, alakul át lepkévé, télre meghúzza magát egy rejtett helyen. Az őszi hernyóból fejlődő lepke a raktárban már áprilisban kirepül. Ekkor elvegyül más raktári molyokkal, összetéveszthető velük.  Felmerül a kérdés, hogy az almamoly lárvája hogyan képes elviselni, túlélni a zöld dióburok magas juglontartalmát, ami kifejezetten rovarölő hatású. Svájci kutatók - Piskorski és Don - szerint a juglon bár nem halálos az almamoly lárvájára, de mégis károsítja. Fejlődése lassabb, mint almában, a kikelt lepkék is kisebbek, és kisebb a nemi aktivitásuk is. Mérték, a dióburokban lévő juglonkoncentráció kétszerese viszont már halálos az almamoly-lárvákra.  A lárva számára a fő védelmet az jelenti, hogy emésztőcsatornájában átalakítja a juglont, trihidroxi-naftalénné, ami már nem mérgező. Ez a vegyület nem stabil, a levegőn oxidálódva újra mérgező juglonná alakul.   Tapasztalatom szerint nem káros, előnyös, ha a dióskert mellett almáskert van. Az almamoly jobban szereti az almát, és ha lehet, a dió helyett azt választja. Feromoncsapdás mérések szerint az almamoly egyedsűrűsége a dióskert melletti almáskertben 20-30-szoros a dióshoz képest.  Saját tapasztalataim is alátámasztják, hogy az almamoly ellen sikeresen lehet védekezni - nem túl nagy fertőzés esetén, - ha a hímlepkék összefogására feromoncsapdákat alkalmazunk. És nem is drága.     Mivel a lárvának rágó szájszerve van, amivel csak szilárd táplálékot képes fogyasztani, védekezni a nyár második felében szoktak az almamoly ellen, amikor a dióbél már szilárdul. Előtte ugyanis a dióba jutott lárva nem képes táplálkozni, életben maradni.  A vegyszeres védekezés sikerét egyébként is kérdésessé teszi a lepke életmódja, ugyanis nappal rejtőzik, éjszaka repül. Egy éjszaka 50-80 petét képes egy nősténylepke lerakni. Persze, a kikelt lárvák permetezhetők.  Ha mégis vegyszerrel kívánunk ellene védekezni, többféle jó szer is van ellene, de ezekkel hadd ne foglalkozzam, vannak ehhez jobban értők, és ők se használnak engedélyezett növényvédőszert, mert az almamoly ellen nincs szer engedélyezve a dió esetében.  Sőt, hogy ne legyen olyan könnyű az életünk, az almamolynál már növényvédőszer-rezisztenciát is megfigyeltek.  Ha heti 5 hímlepkénél többet fog feromoncsapdánk, már permetezni kell. A probléma csak az, hogy minden héten többet fog ötnél.  Még megjegyzendő, hogy az almamoly-lárvák kártételéhez járulékosan egy gabonalégyfaj (Macrothorax ruficornis) nyűvének kártétele is kapcsolódhat. Az almamoly-lárva után ő is berágja magát a zöld dióburokba, de a csonthéjon kívül marad, kártétele a burok pusztításán túl a csonthéj elszínezésében merül ki. (Egyébként többek között a körte, szilva, mogyoró, tölgymakk kártevője.)    Raktári gabonamoly és a készletet károsító egyéb molyok Nemapogon granellus  A ruhamolyhoz hasonló mozgású 5-6 mm hosszú lepke. Lárvája a tárolt dióban ugyanolyan károsodást okoz, mint az almamoly, megeszi a dióbelet, és ürülékével szennyezi az esetleges maradékot. A lárvák részben a dióban, részben azt az alapi nyíláson elhagyva a tárolt diók közötti szűk helyeken bábozódnak.  Nagy károkat nem szokott okozni. Ha a diótárolóban a raktári gabonamolyok számát gyéríteni akarjuk, a tárolt dió tetejére helyezzünk hullámpapírt, amibe a raktári gabonamoly lárvája szívesen vonul bábozódni. Időnként a hullámpapírt égessük el.  Hasonló az aszalványmoly (Plodia interpunctella) életmódja, károsítása, de sokkal veszélyesebb. Mindenen megél: a megtört, de ki nem válogatott dión, a dióbélen, a dióhéjon, a darált dióhéj-őrleményen, a különválogatott belső válaszfal-darabokon, a dióhéj-porral szennyezett bármilyen felületen megtalálhatók nemcsak a kifejlett lepkék, hanem fehéres, apró lárváik is, amelyek fonadékukkal hosszúkás szennyeződéseket is okoznak. A lepke bárhova hajlandó petézni, ahol diószagot érez, függetlenül attól, hogy az azonnal kikelő lárva talál-e élelmet.  Nemzedékei nem függnek az időjárástól, egész éven át szaporodik, fertőz.   Nem elég a feromoncsapdás gyérítés, az igazi védelmet a késztermék azonnali lezárása jelenti, a dióbél vákuumfóliázása, a dióhéj-őrlemény zsákjainak azonnali lezárása, és semmilyen félkész terméket nem szabad tárolni. A feldolgozás során keletkező szemetet (apró törmelék, papír- és műanyaghulladék, stb.) a tárolási helyről sürgősen el kell távolítani.  A készletmoly (Ephestia elutella) és a lisztmoly (Anagasta kuehniella) inkább a tárolt dióbelet károsítja. Kártételük legalább akkora, mint a raktári gabonamolynak. Mindenesetre igen hasonlók, mindegy is, hogy melyik molyosít.  A raktári molyoknak főleg fűtött raktárakban télen is folyamatos az életciklusa, 2-3 vagy több nemzedékük van évente.  Minden raktári moly ellen jól lehet védekezni feromoncsapdával, de nem mindegyik ellen kapható.    Amerikai eredetű dióburok-legyek  Többféle diókopáncs-légy létezik, a két fontosabb a Rhagoletis completa, amely már nálunk is megtelepedett, valamint a R. suavis, de találkozni a R. juglandis léggyel is, Amerikában pedig felfigyeltek a R. pomonellára is, mint diókárosítóra.  A Rhagoletis legyek a mi cseresznyelegyünk (Rhagoletis cerasi) testvérei, akit mindannyian jól ismerünk, hiszen volt szerencsénk találkozni kukacos cseresznyével. A két fontosabb amerikai diókopáncs-légy károsítása hasonló.  Kanadában, de máshol Amerikában is "husk maggot" vagy "husk fly" néven nevezik a diókopáncs-legyeket, a francia irodalomban "mouche de brou du noyer" néven találkozni velük. Magyarországon Voigt Erzsébet tanulmányozta intenzíven a dióburok-legyeket.  A Rhagoletis-legyek jellemzően kisebbek, mint a házilégy, színük barnás, és könnyen felismerhetők torvégi világossárgás pöttyükről, valamint szárnyaik rajzolatosságáról, a feketés foltok minden faj esetén máshogy helyezkednek el.   A R. completára a határozott, erős, szárnyvégi L betű jellemző, és a betű előtt is van két, keresztirányú csík. További különös ismertetőjel, hogy szeme színe zöldeskék.     A cseresznyelégy szárnya annyiban különbözik, hogy az L betű előtt egy fekete pont van.   A R. suavis szárnyán a szárnyvégi L betű egy átkötéssel kapcsolódik az előtte levő keresztirányú fekete folthoz.      A R. pomonella szárnyvégi foltja póklábra hasonlít.   Még az amerikai keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata) szárnyának rajzolata tarthat számot érdeklődésünkre, mivel azzal is találkozhatunk, és jó, ha nem tévesztjük össze más fúrólegyekével. Balra a mi cseresznyelegyünk, jobbra az amerikai keleti csresznyelégy, aminek a szárnyszéli rajzolata elágazik. (A felvilágosításért köszönet dr. Voigt Erzsébetnek.)   A fő diókárosító tehát a Rhagoletis completa. Az Egyesült Államokban 1929-ben figyeltek fel rá. Európában 1980-ban jelent meg, Észak-Olaszországban és Svájcban. A következő terjedési hullámot 2007-ben észlelték, amikor egyszerre találták meg Franciaországban, Németországban, Szlovéniában, Ausztriában.  Bár kifejezett diókárosítónak tartják, károsított már őszibarackon is.  Évente egy nemzedéke van, a kifejlett legyek július elejétől szeptember elejéig repülnek. A hím legyek rendszerint "saját" diójukon tartózkodnak, ahol a nőstények előbb-utóbb felkeresik őket. Egy nőstény légy 300-400 petét rak le, diónként mintegy 15-öt. A nőstény légy a párosodás után 4-10 nappal a dióburokba tojja petéit, és az 5-10 nap alatt kikelő krémszínű, kifejletten centimétert elérő nagyságú nyűvek kifejlődésük 3-5 hete alatt megeszik a burok belső, lágyabb részét. Akár 20-25 lárva is élhet egy dión. A kifejlett lárvák a talajra hullnak, ott bábozódnak, néhány centiméter mélységben.  Így néz ki a dió a lárva kifejlődésének idején. Első nap: a szúrásnyomok látszanak. Negyedik nap: kikeltek a lárvák. Tizedik nap: a lárvák eszik a dióburok belső, lágy részét. Harmincötödik nap: a lárvák kirágják magukat a dióburokból, és a földre hullanak, bábozódni.   Dióburok-légy bábok:   A bábozódás néhány centiméteres mélységben megy végbe a talajban. A következő évben a kifejlett legyek nagyobb része megismétli az életciklust, kisebb része pedig vár a talajban még 1-2 évet.  Nem tévesztendő össze a dióburoklégy fertőzése a xanthomonaszos bakteriózissal, a szél hatására a faághoz dörzsölődő dió barna foltjával, végül a gnomóniás gombabetegséggel se. Sőt, a botryosphaeriás gombafertőzés tünete is hasonló. A dióburokban lévő juglon miatt fekete bármelyik dióburok-károsodás.         Ha a fertőzés korai, augusztus közepe előtti, a rothadt dióburok hozzátapad a csonthéjhoz, azon lemoshatatlan fekete foltot képez, a megtámadott diók nem áruképesek, míg késői fertőzés esetén a dióbél még értékesíthető.   Kaliforniában júniustól a szüretig, októberig károsít. A korai kártételre a gyümölcs töpörödése, a bél feketedése és járulékos kárként penészesedése a jellemző, míg későbbi károsítás esetén a dióhéj színeződik el, feketévé, gusztustalanná válik. Ha erős a fertőzés, a dióbél hártyája is sötétedhet. A korai fertőzés gyümölcshullást is okozhat.  Amerikai tapasztalat, hogy a dióburoklégy a korábbi fejlődésű diófajtákat részesíti előnyben, azokon nagyobb a fertőzés, mint a későieken. És úgy látszik, a dióburok állaga is hatással van a fertőzöttség mértékére. Franciaországban megfigyelték, hogy egyes diófajták (Ronde de Montignac, Meylannaise, Bijou, Pedro) fertőzöttebbek, mint mások.  Az időjárás alakulása is hat a dióburoklégyre. Hűvös nyáron (pl. 2010-ben) a korai fertőzés is későbbre tolódik.  Amerikában július végén, augusztus elején rendszeresen permeteznek ellene kemény rovarölőszerekkel, amikor petéi megjelennek. A "biológiai" védekezést pedig az jelenti ellene, hogy az útmenti és egyéb szórvány diófákat és feketedió fákat kivágják. Pedig megfigyelték, hogy a Diachasmimorpha juglandis nevű parazita darázs lárvái a dióburoklegyek lárváin élnek.  Mivel a talajban telel, a művelt felszínű diósok védettebbek tőle, ha egy tavaszi talajmozgatást kapnak.  A dióburoklégy az árnyékban lévő diók burkát inkább támadja, ezért metszési beavatkozással, világos, szellős korona kialakításával is mérsékelhetjük kártételét.  Végül a fertőzött termés megsemmisítése is ajánlott.  A délnyugat-francia diótermő tájon néhány éve kötelezővé tették a diótermesztők számára a dióburoklégy csapdás megfigyelését. Úgy tapasztalták, a sárga szín önmagában is vonzza a legyeket, ezért sárga színű csapdákat alkalmaznak. Úgy találták, a sárga szín csalétekkel kombinálva jobb eredményt ad. Csalétekként ammónium-karbonát a hatóanyag, ami ízlik a legyeknek. A dióburok-legyek ugyanis friss madárürülékkel is táplálkoznak, aminek ammónia-illata a tápanyagforrást jelzi a legyek számára. A dióburok-legyek csapdázása tehát nem a lepkéknél megszokott ivari csalogató feromonokkal történik, hanem a sok rovar számára vonzó sárga színt táplálék-illattal kell kiegészíteni. (Újabb köszönet dr. Voigt Erzsébetnek.)  Egy francia csapda ragacslapjának részlete és egy hazai, tornyiszentmiklósi felvétel, ez utóbbin 2012-ben több, mint 170 legyet számoltak:    Mivel a lepke jól repül, a csapdákat 2-3-4 m magasan kell felhelyezni, és hetente kétszer cserélni. A ragacslapokat célszerű drót-rácsos csapdába helyezni, mert a denevéreket is vonzza, és megfogja. A csapdákat ott kell elhelyezni, ahol az előző évi tapasztalat szerint nagyobb volt a fertőzés. Dióburoklégy-csapda kihelyezése Horvátországban, a Muraközben:   A dióburoklégy életciklusa és további képek:                   A dióburoklégy nálunk is megjelent. Egy ideje itt van már a szomszédban, Olaszországban, Szlovéniában, ahol a diókutatók már foglalkoznak vele. Svájcban és Németország déli csücskében 2002-ben figyeltek fel rá. Franciaországban már nagyon erős a fertőzése. És azt emelik ki, hogy míg a cseresznyelégy kukacából jellemzően egy darab van egy gyümölcsben, a dióburoklégy legalább tízszer annyira szapora. Horvát-magyar tudományos együttműködés eredményeként ma már a hazai, 2012-es előfordulás térképét is ismerjük.   Itt, Európában nem jellemző a korai fertőzés, ezért kártétele leginkább a dióhéj küllemének elcsúfítására korlátozódik.  Egy hazai felvétel, ami nem biztos, hogy dióburoklegyet ábrázol, mert a szárny rajzolata nem látszik:   Egy németországi, erős dióburoklégy-kártétel:     A dióburoklegyek nemcsak a közönséges diót, hanem a japán diót, az arizonai diót és a feketediót is károsítják.  A Rhagoletis pomonella kártétele jóval kisebb, mint a másik kettőé. Több gazdanövényes.  Tisztelt, velem együtt a növényvédelemben laikus Kollégám, nehogy abba a hibába essünk, hogy mi fogjuk felfedezni Magyarországon a dióburoklegyet!  Egyrészt dr. Voigt Erzsébet már több fényképet is kapott diósgazdáktól, amelyeken a fekete, rothadó dióburkot valami kukacok eszik. De a szakértő kiderítette, hogy azok jelentősen különböznek a dióburoklégy lárváitól, nem is a talajon bábozódnak, hanem a dióburokban. Valami gyengültségi károsítóról van ez esetben szó, amely kihasználta a baktérium vagy gomba kártételét, és jól megél benne.  Másrészt - és ez a fontosabb! Aki dióburoklegyet lát, és nem jelenti, annak anyagilag annyi. Mert felügyeleti minisztériumunk (már sok neve volt, jelenleg éppen VM-nek hívják) illetékes főosztálya felhívásban tette közzé, hogy a termelő köteles a zárlati károsítókat - a dióburoklégy is ilyen - elpusztítani.  Dehát Kaliforniában se tudják elpusztítani, Német- és Olaszországban se, pedig a mi lehetőségeink egy fényévvel ezek után következnek. Még növényvédőszert sem engedélyezett a dióburoklégy ellen a VM másik, ugyancsak illetékes hatósága!  Mert aki nem jelenti be, az annak kiszabható bírság legkisebb mértéke 15.000 Ft. De. És most idézem:  "Tekintettel arra, hogy a bejelentés elmulasztásával egyidejűleg a zárlati károsítók terjedését elősegítő magatartás is megvalósulhat, a bírság összege 500 000 - 10 000 000 Ft-ot is elérhet."  Ne mondjuk azt, hogy ez minket nem érint, mert a törvény tekintetében termelő az, aki növényt termeszt, növényt, növényi terméket hasznosít (beleértve a legeltetést is), feldolgoz, forgalomba hoz, tárol, szállít vagy felhasznál.  Szóval, a diófogyasztó is, aki tárolja és felhasználja a diót.  Tehát, ne fedezzük fel, ne vegyük észre. Vagy ha észrevettük, forduljunk el. Mint a mai Magyarország annyi más jelensége elől.  Tisztelt növényvédő Kollégám, a dióburoklégy elleni országos küzdelemben a magam szerény módján én is résztveszek, felkérés alapján megfigyelést végzek.   De dióburok-legyet nem találtam a ragacslapon. Igaz, meg se néztem, úgy küldtem vissza. Nehogy már én fizessem meg a kilátásba helyezett 10 000 000 Ft-ot!    Őshonos dióburok-légy Polyodaspis ruficormis, a gabonalegyek közül.  Nem tudtam róla,hogy ilyen is van. Pedig gondolhattam volna, mert itt-ott a saját dióim között is találtam rovarlárva által károsított burkú, feketés héjú diót. De tényleg nem gondoltam, hogy a károsító speciális diókárosító. Mindaddig, amíg el nem olvastam Bodor János 2012. október végi, erről szóló cikkét. Mert az összes korábbi szakkönyv, egyéb szakanyag agyonhallgatta ezt a témát. A cikk annyira jó, hogy szövegét eredetiben illesztem be ide, a szerző utólagos engedélyét kérve. Még egyszer írom, egy szava se származik tőlem, a cikkért járó összes erkölcsi és anyagi elismerés Bodor Jánost illeti.  "Az Észak-Amerikából Európába behurcolt nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) hazai megjelenésére vártunk, eközben a már nálunk honos, a Chloropidae családba tartozó apró, fekete dióburoklégy, a Polyodaspis ruficornis elkerülte a figyelmünket. Egész Európában és Ázsiában, így nálunk is országszerte előfordul, ahol csak táplálékot talál. A két dióburokban élő légyfaj minden fejlődési alakja biztosan elkülöníthető, az általuk okozott kár azonban nagyon hasonló.  Lapunk idei 34. számában, a 22. oldalon olvasható, hogy a karan tén lis tán szereplő Rhagoletis completa előfordulása a környező országok után nálunk is bizonyítást nyert Kőszeg környékén. Budapest kertes körzetében a diófákon az új kártevő megjelenését vizsgálva, már hatodik éve rendszeresen megfigyelhető a zöld dió burkának jellegzetes károsítása. Okozója eddig mindig a Chloropidae, a gabonalegyek családjába tartozó Polyodaspis ruficornis, a fekete dióburoklégy volt. Ez a faj az egész eurázsiai földrészen elő fordul Finnországtól Mandzsúriáig, délen pedig a Földközi-tenger medencéje körül. Lárvája a dió zöld burkában él, de mogyoróból, kenderből, aszatok fészekvirágzatából is kinevelték. Szivarsodró eszelények (Byctiscus és Apoderus fajok) levélsodratában, és gyümölcsdarazsak (Hoplocampa fajok) lárváinak társaságában is észlelték, bomló szerves anyagokat fogyasztva. Esetenként a gyümölcsmolyok és a kukoricamoly külső élősködőjeként figyelték meg.  Az idén a dió virágzása idején erős éjszakai szállított fagy után a termős és a porzós virágok is megfeketedtek a fákon, végül mégis közepes termés lett. Az érés idejére azonban a termésnek csak egyötöde maradt egészséges, a negyede almamolyos, és több mint a fele baktériumos fertőzés áldozata lett. A lehullott diók 68 százalékában a Polyodaspis ruficornis lárvái fejlődtek ki a burokból táplálkozva, a csonthéjat ürülékükkel szennyezték és lemoshatatlanul megfeketítették. Erős baktériumos fertőzés, vagy almamoly- károsítás nyomán a dió belsejébe is behatoltak, ott táplálkoztak és bábozódtak is. Az esetleges élősködésüket az almamoly-hernyókon eddig nem sikerült megfigyelni.  A 2,5-3 mm-es dióburoklégy teste és gyér, de erős szőrözete is fekete. A sűrű, durva pontozás miatt a teste fénytelen. A középső és a hátulsó lábán a lábfejek sárgák, az elülső lábfejei barnák, amint a szájszerve és a csápjának az alsó része is. A szárnya víztiszta, sárgásbarna erezetű. Az első legyek márciusban jelennek meg, a tömeges rajzásuk nyár közepén, zömében júliusra esik, majd meleg őszön szeptemberben, október elején is repülnek.  A nőstény legyek a dió zöld burkára rakják alig milliméteres hófehér, hengeres, a két végén csúcsos petéiket, előszeretettel a már baktériummal vagy almamollyal fertőzött, esetleg jégverte termésekre. Az épnek tűnő dióburkon is vannak azonban olyan apró sérülések, amelyeken keresztül a lárvák már képesek behatolni.  Az apró nyüvek csoportosan rágnak a zöld burkokban és sötét ürülékükkel maradandóan elszínezik a dió csonthéját. A nedves időjárásban rothadásnak induló baktériumosan fertőzött, de még puha csonthéjú diók belsejébe is behatolnak és a magkezdeményen táplálkoznak. A kifejlett nyüvek 3-4 mm-esek, vékony bőrük alatt jól látszanak a belső szerveik és barnás béltartalmuk. Testük végén, a farlapjukon két jellegzetes, csapszerű kinövést viselnek.  A nyüvek a fejlődésük helyén, a burok alatt, a csonthéjon, vagy a dió belsejében bábozódnak csoportosan. A 3 mm-es tonnabábok vörösbarnák, feji részükön két apró szarvacskával, a hátsó részük pedig szögletesen ellaposodik.  A károsító báb alakban telel a lehullott termésekben, vagy azokból kihullva az avarban. A kártétel megelőzésére a lehullott, károsított termést feltétlenül érdemes minél hamarabb összegyűjteni és megsemmisíteni.  A legbiztosabb az elégetés. Üzemi ültetvényekben az almamoly elleni védekezés bizonyára a dió buroklégy ellen is hatásos."  A cikkhez tartozó fényképek az interneten megtalálhatók. Ezt a légyfajt, bár két kontinensen is szélesen elterjedt, senki más nem fényképezte, csak Bodor János.    Még egy hazai dióburok-károsító Tisztelt, növényvédelmet tanult Kollégám, kérem, tekintse meg a következő két képet, ugyanarról a dióról. A felvételek Magyarország középső vidékén készültek, egy, számomra ismeretlen dióburok-károsítóról.     Gubacsokat látunk a dió kopáncsán. Nem tudom, milyen rovar növesztette, valami gubacslégy, gubacsszúnyog vagy gubacsdarázs. Gondolom.  A gubacsok kemények. Feltételezem, a belsejükben megtalálható a kártevő álcája vagy imágója, de szabad szemmel nem észlelhető.  A legnagyobb gubacs alatt a dióhéjon pöttynyi fekete elszíneződés látható.  Tisztelt, nálam hozzáértőbb Kollégám, szíveskedjen engem is felvilágosítani ennek a kártevőnek a mibenlétéről. Fáradozását egy korsó sörrel fogom honorálni, ha meglátogat.  Tisztelt Kollégám, nem vagyok növényvédő szakember. A dió károsítóiról nem is kívántam teljeskörű leírást adni. Inkább csak az volt a célom, hogy rámutassak, a dió növényvédelme során mikre kell gondolni. Akit ezek után még továbbra is érdekel a dió növényvédelme, szakirodalomban utánanézhet.
	Élettani károsodások   Fagy A diófát a korai, őszi fagy, a téli fagy, végül a tavaszi fagy veszélyeztetheti.  Az őszi fagy nem jellemző Magyarországon, de pl. Franciaországban 2009-ben is előfordult, a délnyugat-francia termőtájon. Oka egy betörő sarkvidéki légtömeg, amely a diótermő tájon jut nyugalomba, és ott rétegződik úgy, hogy a leghidegebb levegő kerül alulra. Éjszakai derült égbolt mellett alakul ki. Ott október 6-án 2 m magasságban -7,2 C°, talajmentén közel -10 C°-ig csökkent. Ágak is megfagytak, valamint a fiatalabb fák törzse is.  Moldáviában 1976-ban tapasztalták ugyanezt a jelenséget. Októberi -6 C°-os fagy az éretlen vesszőkön túl a gallyak elfagyását is okozta, és a fiatal fák törzse gyökérnyakig visszafagyott.  A gyengébb őszi fagy is káros. Délafrikai felvételek az őszi fagy utóhatásáról a következő tavasszal. Az egy éves dióoltvány kérge károsodott, remélhetőleg, majd benövi a csemete. A fiatal fa lombkoronája viszont elpusztult.     A téli fagy veszélye - bár hazai diófáink kellően fagytűrők - nagyobb nálunk.  Magyarország a dió biztonságos termesztésének északi határán fekszik. A hazai diók és a szomszédos országok diófái a kárpáti fajtakörhöz tartoznak, amelynek jellegzetessége a kiemelkedően jó téli fagytűrés, a mélynyugalmi időszakban. Szokásos teleinket a diófák károsodás nélkül viselik el. De a 2002-2003-as tél is megmutatta, mennyire a határán vagyunk diófáink fagytűrésének. Bár a hosszabb idejű -20 C°-os hidegek idején vastag hó volt az országban, első-második éves kiültetett csemeték képesek voltak mélyen visszafagyni, alulról kihajtani.  Rendkívül hideg telek rendszeresen előfordulnak Magyarországon is, ilyen a mi klímánk. 1927-28 tele is ilyen volt, amikor az akkor reményteljes francia fajták tömege fagyott ki nálunk. Pontos hazai adataim nincsnek, de az nagyjából nálunk is igaz, amit Turcanu professzor moldáv viszonyokra állapít meg. Eszerint évszázadonként három-négy rendkívül hideg télre biztosan számíthatunk. Ilyen volt 1928-29, 1941-42, 1952-53, 1962-63. Tehát minden diófa életében 1-2 extrém hideg tél biztosan lesz.  A diófa változékony növény. Minden diófa magonc-utódainak sok jellegben és nagy mértékben eltérnek a tulajdonságai, így a téli fagytűrés tekintetében is. Ugyancsak Turcanu professzor megfigyelése volt, hogy az 1962-63-as rendkívüli tél után egy diófa megonc-utódainak csak egy része maradt életképes, termőképes, más része kifagyott. Újból leszögezhetjük, hogy a diófajták téltűrő képessége adott, jobb vagy rosszabb, de génjeikben meghatározott. Ne más tényezőkben keressük a tél elviselhetőségét, hanem a dióegyed biológiai meghatározottságában.  Ez a megfigyelés számunkra is fontos, csak azokkal a diótípusokkal érdemes foglalkoznunk, amelyek anyafája vagy szülője már elviselt extrém hidegeket. Tehát a hazai - szelektált vagy természetes - változatok értékesebbek, mint az enyhébb klímán nevelkedett diófák utódai. Jellemzően hideg telű vidékeken az ilyen természetes szelekció is segíti a kutatókat a helyben megfelelő fajták létrehozásában. Egyébként mi is az északi határon vagyunk.  A hazai diófajták fagytűréséről nincs pontos adatom. Feltételezem, hogy a kárpáti diórassz Moldáviában, Lengyelországban és Kanadában megfigyelt hidegtűréséhez hasonlóan a mi diófáink is elviselik a -37 C°-os hideget, ha a télre jól felkészültek. A közönséges dió leginkább hidegtűrő egyedeinek fagytűréséről -39 C°-os határig lehet olvasni orosz és kanadai irodalmakban.  Vigyázzunk azért a hazai fajtákkal, mert a szelektált hazai diók továbbkeresztezéséből létrejött új fajták már nem tekinthetők a kárpáti rassz tagjainak, mert egyik szülőjük kaliforniai, tehát mediterrán éghajlathoz szokott dió. Nézzük meg például a Milotai bőtermő, Milotai kései és Milotai intenzív fajták egyedeit Moldáviában, egy -37 C°-os hideg tél utáni nyáron:   A nyárvégi halványzöld szín a fagy után előtörő hajtások kései fejlődését jelzi, ugyanakkor a helyi diófajták (nincsenek a képen) fagykár-mentesek, fejlettségük normális. Megfigyelték, a fagytűrés a diófa korától is függ, fiatalon nagyobb. Moldáviában fiatal diófák -25-27 C°-os hideget károsodás nélkül viseltek el.  A fák nem megfelelő erőállapota, a vesszők nem kielégítő őszi beérése fokozza a téli fagyveszélyt, kielégítően fagytűrő diófajtáinknál is. A korai - októberi, novemberi - fagyok is ezért károsak, mert akadályozzák a tartaléktápanyagok visszahúzódását a levélzet felől az ágakba, a törzsbe, és a nem kellően átalakult, besűrűsödött nedvek fagyáspontja magasabb. Tapasztalták, az őszi rossz vesszőérés nagyobb fagyveszélyt jelent télen, mint az abszolút téli hideg. Egy-egy diófajta téli hidegtűrő képessége csak akkor mutatkozik meg, ha vesszői jól beérett állapotban mentek a télbe.  A fagytűrő képességet csökkentő gyenge erőállapotot szárazság, vízhiány is okozza. Például a kisinyovi diófajta-gyűjteményben - benne nemcsak a helyi, hanem a román, magyar, francia és más fajtákkal - az 1971-72-es hideg télen, -29 C°-nál nem tapasztaltak említésre méltó kipusztulást. De 1976-77 hasonló telén, amikor csak -25 C°volt a leghidegebb, az első éves vesszők jellemzően elpusztultak, és több fajtánál a vékonyabb gallyak is. Az 1976-os nyárvégi, őszi aszály hatása volt ez.  A fák erőállapota az alkalmazott agrotechnikával nagyban javítható. Ez az a pont, ahol beavatkozhatunk, a diófa segítségére lehetünk.  Azt mondják, a diófák fuzárium-fertőzöttsége, amit csemetekorban a csemetekertben szereznek be leginkább, fokozza a fagykárveszélyt olymódon, hogy a fa törzsében felfelé menő szállító edény-nyalábokban a fuzárium olyan gócokat képez, hogy ősszel a visszahúzódó nedvek nem tudnak kellően visszahúzódni, besűrűsödni, magasabb koncentrációt elérni, így a törzs kemény hidegben megfagyhat. Jellemző erre az a tünet, hogy tavasszal a diófa maradék nedveiből kihajt, majd kihajtás után a hajtások nem kapnak nedv-utánpótlást, és a fa elszárad. Jól látható ilyenkor, hogy a törzs pusztulása a fő ok, mert a fa körül sűrű, erős sarjhajtás-tömeg indul meg, mert a gyökerek élnek, és termelnek.  Enyhébb téli fagykár esetén először a csúcsrügyek halnak el, majd az oldalrügyek, súlyosabb esetben pedig az elsőéves vesszők, majd a két-három éves gallyak. Tavasszal jellemző tünet ilyenkor, hogy az elfagyott vessző legalsó rügye - esetleg két rügy - hajt ki. A meginduló hajtásnövekedés ilyen fagykáros diófán erőteljes szokott lenni, a fa igyekszik gyorsan regenerálódni.  Az 1-2 éves vesszők elhalása -28-29 C°-nál valószínű.    Hüvelykujjnyi vastagságú ágak is elfagyhatnak -30 C°-nál.   A hó nélküli száraz telek még veszélyesebbek, mert a diófa gyökerei is fagyérzékenyek. Ha -5-6 C°-os fagy éri a gyökereket, az az egész növény pusztulását okozhatja.     Ha vesszők, ágak nem is halnak el, a -25-27 C°-os hidegek a hímvirágokat pusztítják el, még a rügypusztulásnál is hamarabb.  Az őszi visszahúzódáshoz hasonlóan ha a tél második felében átmeneti felmelegedést újból kemény fagyok követnek, a fagyveszély újból fokozódik, mert a felfele meginduló nedvek fagyveszélyesebbek. Kanadában, amely termőtáj már kívül esik a biztonságos diótermesztés zónáján, jellegzetes téli fagykár-tünetet figyeltek meg, ami az úgynevezett "délnyugati seb". Turcanu professzor az ilyen károsodást az égési sérüléshez hasonlítja. Ilyen károsodás nálunk is előfordul. A téli napok napsütésének hatására a fiatal diófák felmelegedő törzsének kérge a törzs alsó 1 m-én éjszaka megfagy, hosszában megreped, és koratavasszal már látszik, hogy a kéregrepedés környékén a törzs részlegesen elhal.  Ha a diósgazda ezt a sebet legkésőbb a tél végén lekezeli, a járulékos fertőzés elkerülésére lezárja a farontó gombák bejutásának útját, akkor a következő vegetációs szezonban a fa benövi a sebet. Sebkezelésre ilyenkor vagy nem keményedő sebkezelő anyagot, vagy gombaölőszerrel kevert zsírt használjunk.  Augusztusra begyógyult délnyugati seb:   A károsodás megelőzésére olyan téli törzsvédőt kell alkalmaznunk, ami elzárja a fiatal fa kérgét a naptól.  Az első képen begyógyult törzs látszik, de a második, súlyos téli fagykárnál már menthetetlen a diófa.     Ugyancsak téli károsodás lehet az ágakra ráfagyó ónos eső, a rátapadó nagyobb mennyiségű és súlyú hó, ami különösen téli viharral is kombinálódva jelentős töréskárokat okozhat.  Télvégi fagykár is létezik, ami nem azonos a jellemző tavaszi fagykárral. A tél végén az okozhat fagyveszélyt, ha a kezdődő jó idő túl jó, és a rügyek megmozdulnak. Akkor is, ha ez szemmel még nem látszik. És a rákövetkező erősen fagyos idő a rügyek nagy tömegét teszi tönkre, tömegesen halnak el, és a vesszők, ágak a csúcstól visszafelé hosszan csupaszok maradnak, majd később leszáradnak. A fa az ágak, vesszők indulásánál lévő rejtett, nem látható rügyekből hajtanak ki. Ezek a rügyek természetesen hajtásrügyekként viselkednek.  Példa a télvégi fagykárra: Szlovákia, Nenince, 2012. április eleji fagy után két héttel. Nem tavaszi fagykárról volt itt szó, mert a rügyek még nem bomlottak ki.   A téli, a télvégi fagykárkor nemcsak az adott évi termés reménye válik semmivé, mert nincsenek virágok, hanem a termő lombfelület is lecsökken, tehát a fagykár a következő év termését is csökkenti, mert nem lesz annyi csúcsrügy, mint a fagy előtt volt. És a leszáradó vesszők, gallyak a gombafertőzésre is lehetőséget adnak.  A tavaszi fagyok a friss hajtásokat, a virágokat, a terméskezdeményeket pusztíthatják el. A diófa felsorolt részeiben igen alacsony a tápanyagok koncentrációja, a feloldott vegyületek nem alkotnak fagyálló folyadékot, a friss, zöld részek már rövid ideig tartó 0 C°-os hidegen elfagynak. Tavaszi fagykár a friss hajtásokon:    A tavaszi fagyok virágzásig, vagy még kevéssel azután is veszélyesek. Az azévi teljes termést képesek elvinni.    Egyébként a tavaszi fagy a diófát nem teszi tönkre, gyorsan újra hajt. Június első felében már így néz ki a májusban lefagyott diófa.        Tavaszi, kihajtáskori fagykárt mutat a következő kép. A felvétel nem nálunk, hanem jóval délebbre, Törökországban készült.   Tisztelt Kollégám, meg kell mondjam, a fentebbi fagykáros képek egy része nem itthon készült. A világon ahol diótermesztés folyik, a tavaszi fagykár szinte mindenhol veszélyt jelent. Most egy kicsit túloztam. Kivétel Kínában Jünnan tartomány. De Kaliforniában már lehet tavaszi fagy.  Május 5-e Dániában, Frulundban:   Május 10-e Németországban:   Tavaszi fagy Hollandiában:   A tavaszi fagyok károsító hatásáról korábban részletesebben is esett szó. Most csak annyival egészíteném ki, hogy a tavaszi lehűlés ha nem éri is el a fagyhatárt, a rügyeket, a nővirágokat károsíthatja annyira, hogy a termékenyülés hibás lesz. A +1 C°-os hideg se jó, sőt, Moldáviában 1955. május 26-27-én +2-+4 C°-os éjszakai hideg után is terméscsökkenést tapasztaltak (A. M. Vukolova).  Erre, a fagypontot megközelítő lehűlésre is vezetik vissza a rosszul termékenyült nővirágok hibás fejlődését, a magbél és a csonthéj kifejlődésének hiányosságait. Kutatók szerint (dr. Holb Imre) a diótermés papírhéjúsága ("cinegésedése") legtöbbször erre vezehető vissza. Ilyenkor a dió héja egyenetlenül fejlődik ki, sok esetben behasadozó vagy üreges. A magbél is kilátszhat. A cinegésedés másik oka pedig, ha nem fajtajellegről ("típushibáról") van szó, vírusfertőzés lehet, ld. később.  A tavaszi fagyok idején leginkább füstöléssel védekezhetünk, amint a mellékelt archív képen tevékenykedő francia diósgazda.  Vagy pedig ültessünk eleve kései kihajtású diófajtákat, amelyek nagyobb biztonsággal kerülik el a tavaszi fagyot.  Íme egy nyugateurópai összeállítás néhány ismert és egy-két ismeretlen diófajtáról, amelyben összefüggés állapítható meg a kihajtás ideje és a tíz év alatt előfordult fagykárosodás mértéke között. Az első oszlopban lévő számok a kihajtás jellemző idejét jelzik, a másodikban a fagykár mértékét. Mindkét oszlopban a kisebb számok mutatják a kívánatos állapotot, a későbbi kihajtást, a kisebb fagykárt.   Az összefüggés szemmellátható, kár, hogy nem diagramon ábrázolták.  A tavaszi fagy elleni védelembe az agrokémiai ipar is bekapcsolódott. Ma már kínálnak olyan lombtrágyát, amelynek fő hatóanyaga a szerves, növényi eredetű, algából kivont nitrogén-vegyületek tömege, de az is csak 5 %-ban. Ennek a szernek állítólag az a fagyvédő mechanizmusa, hogy a tavaszi friss dióhajtást gyors növekedésre, - mint írják, a levélfelület megnövelésére - ösztönzi, és a nagyobb levélfelület már ellenállóbb. A hordós kiszerelésű szer felirata két részben:    Hát, nem tudom. Jobb lenne, ha valaki kipróbálná, és azután mondana róla véleményt.  A rendszeres tavaszi fagykár nem mai probléma, a szakemberek többszáz éve emlegetik. 1785-ben írta Villars francia, Grenoble-i botanikus: "A diófa gyakori vidékünkön, kivéve a hideg és a száraz helyeket; szinte mindenhol ültetik, de legnagyobb mennyiségben a Gap völgyében; helyesen nevezik a fák királyának, törzse vastagsága, ágainak kiterjedése, fájának hasznossága miatt, és főképpen gyümölcsének kiválósága miatt: az olaj, amit kivonnak belőle, pótolja az olivaolaj hiányát azokon a helyeken, ahol az olajfa nem él meg; mindezért nagyon kívánnánk, hogy kevésbé korai lenne; a tavaszi hidegek gyakran károsítják."  Németország egyetlen, diótermesztésre alkalmas vidékén, Freiburg körzetében is a tavaszi fagy a termesztés fő veszélyeztető tényezője. Az ottani hagyomány április 25-ét, Szent Márk napját jelöli a kritikus fagyosszenti napnak. Úgy tartja magát a többszáz éves helyi hagyomány, hogy ha aznap nincs fagy, meg lehet enni a tavalyról maradt diókészletet. De ha fagy van, "Nusskillertag", félre kell tenni, mert abban az évben nem lesz termés.  A tavaszi fagykárt szenvedett diófák - néhány, beteg, legyengült diófa kivételével - időbeli késéssel ugyan, de újrahajtanak. Rendszerint több friss hajtást hoznak, mint a fagykár nélküli diófák. Kihajthat az a rügy, amelyik a lefagyott hajtás alatt alszik, de gyakoribb, hogy a vessző többi rügyéből is megindul néhány. Ritkán, de az is látható, hogy a félig elfagyott hajtásból, az élő részéből tör ki új hajtás. A következő képen az elfagyott hajtásrügyek alatti alvórügyekből pótolta a diófa a hajtások elfagyását.   A feketedió ugyanannyira fagyérzékeny, mint a mi diónk. Feketedió hajtás fagy előtt és után:     Van az úgy, hogy nem fagy, hanem havazik. Az se jó.
	További diókárosítók a nagyvilágban Nehogy azt higgyük, Magyarországon kívül nincs élet. Dehogynem, még diókárosítók is élnek határainkon kívül is. Olyanok, amiket mi nem ismerünk.  Például Kínában nem a nagy farontó lepke károsítja leginkább a diófa törzsét, hanem egy, a Batocerák közé tartozó cincér. Illetve a lárvája.   A kínaiak éjszaka fénycsapdával irtják, nappal drótot szúrnak fel a járatába, és csak akkor nyomnak vegyszert a lukba, ha már más nem használ.    A diótermés károsítói Ázsiában és Amerikában AMYELOIS TRANSITELLA  Amerikai nevén navel orangeworm. Nálunk még nem fordul elő, bár ki tudja, talán csak idő kérdése, hiszen annyi fertőzött diót behoznak Kaliforniából Európába. Nemcsak a dió, hanem a mandula, pisztácia, füge, stb. kártevője is.  A lepke lárvája a nyár második felében támadja meg az érni készülő termést. Korai diószürettel csökkenteni lehet a fertőzést. A dió áruvá készítésének folyamatát is kibírja, és ha nem kerül kiválogatásra, bizony, a fogyasztóhoz is eljut, ezért széles körben ismert. Kártétele nemcsak a károsított termésben jelentkezik, hanem abban is, hogy a megtámadott dión másodlagos fertőzésként mérgező aflatoxint termelő gombák telepedhetnek meg.   Dió-múmiákban telel át. A diót a burok repedésein, a dióhéj résein keresztül támadja meg. Károsítását előkészítheti az almamoly lárvája, a termést károsító bakteriózis vagy akár a napégés. A lárva az egész dióbelet megeszi.   Az utóbbi időben környezetkímélő, biológiai védelmet is találtak ellene. Két fürkészdarázs faj, a Goniozus legneri és a Pentalitomatix plethricus lárvája is megtámadja és elfogyasztja a lárvát. Bár ezek kijuttatása nem bizonyult elég hatásosnak. Így marad a hagyományos, rovarölőszeres permetezés, a nyár vége felé.  CONOTRACHELUS RETENTUS (walnut curculio)  Amerika keleti felén ahol diófa van, mindenhol ott van. A kifejlett nőstény bogár vörösbarna színű. Lárvái kicsik, piszkosfehérek. A nőstény májustól júliusig rakja petéit a zölddióra. A lárva befúrja magát, és károsítása következtében a zölddió lehull. Amerikában "júniusi hullás"-nak nevezik a tömeges zölddió-hullást, ami akár 60 %-os is lehet. A károsító jelenlétére a lehullott zölddiókon lévő furatból következtethetünk. Védekezésként a hullott zölddiót szedjük össze, vagy vegyszerezzünk.  Teljesen hasonló az elsősorban vajdiót károsító Conotrachelus juglandis (butternut curculio) is, ami a szívdiót is szereti. A zsizsikszerű ormányos bogár barnásszürke, mintás. Évi egy nemzedéke van. A bogár telel át, és május második felében jelenik meg a diófán. A hajtást és a levélnyelet rágja. A hajtásra és a zölddióra petézik. A lárvák a puha hajtásba, illetve a zölddióba fúrják magukat. 4-6 hétig károsítanak, majd bábozódni a talajra hullanak.    ATRIJUGLANS HETAOHEI  Kínában, Japánban és Oroszország távolkeleti részén károsítja a dióféle fák termését. Ez ellen a molylepke ellen csak szerves rovarölőszerekkel védekeznek.      Japánban ilyen poloskák is károsítják a diótermést, a japán dió termését:   A jobboldali, a piroscsíkos poloska petéi a diólevélen, két fejlődési stádiumban:    Kikelés:   Kikelés után:     Lombrágó hernyók Ázsiában és Amerikában ACROBASIS DEMOTELLA (Walnut shoot moth).  Külsőre a pekándiót károsító pecan leaf casebearer-re hasonlít, de nem tévesztendő vele össze. A lepke lárvái tavasszal a még ki nem bomló rügyekbe fúrják magukat, a rügykárosodástól a dióvessző vége többszörösen elágazik.   Hasonló az Acrobasis caryae és az A. stigmella is, amelyek lárvái hasonlóan károsítják a diót. És a többi Acrobasis-faj is. Nagy nemzetség. A feketedió és a pekándió károsítóinál is megemlékezem róluk.       ACTIAS LUNA  Ennek a 10 cm szárny-fesztávot is elérő, Amerikában közönségesen előforduló lepkének a hernyója több más gyümölcsfaj mellett a dió levelét is megeszi.      CHRYSOMALIDAE  A Chrysomelidae bogarak lárvái japán diókárosítók, júliusban a diólevelet eszik. A kifejlett bogarak a diófa aljnövényzetén találhatók.   PARASA LEPIDA  Ennek a Délkelet-Ázsiában élő molylepkének a hernyója sok egyéb mellett a diófa lombját is rágja. Egy japán fényképen éppen diófa-levélen látjuk. A hernyó szép, feltűnő, szőrös. Vigyázat, kézzel ne érintsük meg, mert tüskéi irritálóan mérgesek. Ha sok van belőlük a diófán, vegyszerrel irthatók.   PHYLLOSPHINGIA DISSIMILIS  Ázsiában él ez a nagytermetű lepkefaj, amelynek szárnya 13 cm széles is lehet. A lepke és hernyója nagyon hasonlít amerikai társára, az Amorpha juglandis-ra. Nemcsak megjelenésében, hanem életmódjában is, előszeretettel fogyasztja el a dióféle fák levélzetét, a közönséges dió mellett a mandzsúriai dióét és a kínai hikoridióét is. Más gazdanövénye nincs, csak a dióféle fák, bár látták már fűzfán, csonthéjas gyümölcsfán, égerfán, nyírfán is. Az egész Távol-Keleten, széles kiterjedésű nagy területen otthon van. A lepke és hernyója képei:  Nősténye és hímje:    Az északi és a déli változat hímje:    Hernyója és bábja:    SCHIZURA CONCINNA  Amerikában únos-úntalan emlegetik a Schizura concinna nevű lombrágó hernyót (redhumped caterpillar) is. De annyira távol áll tőlünk, hogy nem akaródzik írnom róla. Pedig jó példája lehetne könyvem kiemelt témájának, az ökológiai dióvédelemnek, mert több fürkészdarázs faj is megeszi, a Hypersoter fajok és az Apantes conglomerates. És bevetik ellene a hazai biotermesztők egyedül üdvözítő baktériumát, a Bacillus thuringiensis-t is. Remélem, nem jelenik meg Magyarországon is, és továbbra se kell vele foglalkoznunk.   EGYÉB LOMBRÁGÓK  A felsorolt kártevőkön kívül Amerikában még a következő diókárosító rovarok fordulnak elő, amelyeket itthon eddig nem írtak le:  Amorpha juglandis (egyéb nevei: Cressonia juglandis, Laothoe juglandis) is előfordul a közönséges dión, de elsősorban a pekándiók károsítója (részletesebben ott). De nagyon szép lepke, ezért ide is elhelyeztem két képét.     Empeasca fabae. Levélbolha, sok gazdanövénnyel. Amerikában potato leafhoppernek nevezik. A bolha és kártétele közönséges dión:     Feketedión a levélér fekete színe jelzi jelenlétét. Könnyen irtható rovarölőszerekkel, mert nem rezisztens.  Saturnia pyri Synanthedon codeti S. stomoxiformis amasina S. vespiformis Ó, de sok rovar szereti rágni a diófa lombját világszerte! Még sok van, amit nem ismerünk közülük. Például Kirgizisztánban érték tetten ezt a szőrös hernyót, amint a diófa levelét rágta. Még a nevét se tudjuk.   És mit keres ez a kabócafaj (Cacopsylla mali) a diófa levelén? Ez is károsító lenne?   A diófa levélbolhájának mondják ezt a szép bolhát is, bár kártételével még nem találkoztam.   Nem lombrágó, hanem diófarontó bogár ez a nagytermetű cincér (Molorchus juglandis), amely a dél-törökországi, libanoni és izraeli diófa-állományokban tesz kárt. Az életmódját nem tudtam lefordítani, ahhoz jobban kellene tudni törökül.   De addig is, amíg részletesebb leírást nem kapunk róla, tanulmányozzuk saját, hazai diófacincérünket, a Megopis scabricornist.  A szkarabeuszoknak, ezeknek a gyönyörű galacsinhajtó bogaraknak - köztudott - nem a lárvája a lombrágó. Az korhadó, rothadó anyagokon él. A kifejlett bogár már előfordul a diófa és még nagyon sokféle fa levelén, és rágja is azt. Ezt a szkarabeuszt, a Chrysina woodit Texasban, texasi dió levelén érték tetten.   És vannak pajzstetvei is a diófának, olyanok, amelyek nem nálunk élnek. De ha megjelennének kis hazánkban, tudjunk róla, hogy a világ más részein már jól kiismerték őket, és az internetről egyből megtudhatjuk, amit róluk tudni érdemes. Lecanium pruinosum, L. cerasorum, L. corni. Epidiaspis piricola, Diaspidiotus ancyclus, Quadraspidiotus juglans regiae.          Ez mi? Tisztelt Kollégám, végignéztük a diófa lehetséges betegségeit és kártevőit, itthon és a nagyvilágban.  Azt hiszem, nemcsak a magam nevében, hanem tisztelt növényvédő Kollégám nevében is mondhatom, mégsem tudunk mindent.  Egy romániai Kollégám mutatta be az ültetvényében 2011 május-júniusában tapasztalt károsodást. Ő se tudja, én se, mi lehet. A tünetek: barnul a hajtás, alulról felfelé, gyors ütemben, és úgy leereszt, mint egy víz nélküli öntözőcső. A hajtás és a rajta levő levelek elpusztulnak.      A gazda a további fertőzést megakadályozandó - ha fertőzésről van szó - mindenesetre levágta és elégette a kérdéses hajtásokat.
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	A FEKETEDIÓ ÉS A VAJDIÓ KÁROSÍTÓI, BETEGSÉGEI
	Vázlat:  Feketedió-károsítók  A feketedió betegségei  Károsító is, betegség is egyben: "Ezer rák"  A vajdió károsítói, betegségei   A feketedió további károsítói Amerikában Már a közönséges dió amerikai károsítóinál láttuk, hogy azok részben a feketediót is támadják. Most következnek a többiek.  Acrobasis demotella A. juglandis. Részletesen a pekándiónál. A. juglanivorella A. latifasciella     Acrobasis-kártétel feketedión:     Anormenis és Metcalfa nevű levélbolhák esetenként károsítják a feketediót. Apocheima strigataria Catocala atocala Chrysobothris femorata (Laposfejű almafarontó). Amerika keleti felén közönségesen előforduló farontó, elsősorban az almafát károsítja. A bogár háta sötétzöld, hasa sárgaréz-színű, fémfényű. Kifejlett lárvái lapos, széles fejűek, sárgásfehérek, több mint 2 cm hosszúak. A lárvák a fatestben lévő járatokban élnek, a bogarak a leveleket rágják. Főleg a fiatal csemetékre veszélyesek, de ha a csemeték egészségi állapota (víz-és tápanyagellátottsága) jó, nem pusztulnak bele. Védekezni úgy szoktak ellene, hogy a frissen kiültetett csemeték törzsét csomagolópapírral kötik be, a bogár nem tud így a törzsre petézni.     Citheronia regalis Corytucha juglandis (walnut lace bug) csipkés dióbogár. Nevét csipkés szárnyáról kapta, amely alól átlátszik sötétebb teste. Jellemző még a fejét borító csipkés sisak is. Kizárólag a feketedió kártevője. Mindenhol előfordul, ahol feketedió él. Lárvái és kifejlett egyedei egyaránt a levelek fonákán a levelek nedvét szívják, egy levélkén egyszerre száznál több is megtalálható. Levedlett kitinpáncéljaikról, ürülékükről könnyen felismerhető jelenlétük. A megtámadott levelek sötétebbre színeződnek, megbarnulhatnak, korán lehullhatnak.   Cydia caryana (l. a pekándiónál) Enchenopa binotata nevű levélbolha is előfordul. Két feltűnő fehér foltjáról ismerhető fel. A levelek fonákán található, ahol a levél nedvét szívja. Általában kártétele nem jelentős, károsítása nem is a leveleken, hanem a hajtásokon jelentkezik, ahol petéző-gödröt rág. A gödrök több évig is megmaradnak, láthatók.   Eriocampa juglandis a feketedió levelét is rágja, de főként a vajdió kártevője, ott ismertettem. Eriophyes caulis a közönséges diót károsító nemezes gubacsatka feketedión élő rokona. Stilizált rajzon így ábrázolható a kártétele, de nem okoz semmilyen észrevehető károsodást a fának, a jellegzetes tüneteken kívül. Maga a kártevő annyira apró, hogy szabad szemmel észrevehetetlen.   Magicicada fajok (M. tredecassini, M. septendecim) 13, illetve 17 évenkénti hullámokban jelentkező farontó kabócák. Az élénk piros szemű nőstények a vesszőkre petéznek, és a lárvák a feketedió vesszőit gyengítik, szélkárra érzékennyé teszik.   Monellia caryella (és rokonai M. caryae, M. costalis) a Carya-diók levéltetvei, de a feketediót is károsítják. Közönséges, széleskörűen elterjedt tetvek, mindenhol ott vannak, ahol dióféle fák élnek. A teljes vegetációs időben megtalálhatók a levelek fonákán. Jellemző körtealakúak. Barna, zöld, fehér, bíbor színűek lehetnek. A nimfák alakra hasonlítanak a kifejlett egyedekre. A kifejlett egyedek részben szárnyatlanok, részben szárnyasak. A szárnyak áttetszőek. A leveleket szívogatják. Édes ürülékükön korompenész gombák telepednek meg, amelyek fekete színe feltűnő. Hatásukra csökken a levelek fényellátottsága, romlik a fotoszintézis.  A feketedión a levéltetvek csak ritkán szaporodnak el erősen, aminek levélsárgulás, levélhullás, a növekedés visszamaradása lehet az eredménye. Beavatkozni csak súlyosabb esetben szükséges.    A Phylloxera nevű tetű Amerikában nemcsak gyökérkártevő. Egy Phylloxera-faj a feketedió levelén képez gubacsokat, amelyek fiatal tetveket, a nyár végén pedig petéket tartalmaznak.     A Rhagoletis dióburok-károsító légyfajok, amelyekkel már a közönséges diónál találkoztunk, a feketedió zöld burkát is károsítják. Dióburoklégy feketedión, a körötte lévő fekete pöttyök korábbi peterakások helyei.   Frissebb és idősebb fertőzés képe:   Kifejlett lárvák a baloldali képen, jobbra pedig az egészséges és a károsított termés összehasonlítása.        Spilosoma virginica. Amerikában sárga gyapjas hernyónak (woolly worm) nevezik ezt a lombrágó feketedió-károsítót.   Xylosandrus germanus. Farontó bogár. A bogarak kifejlett nőstényei sötétbarnák-feketék. A lárvák járatának bejárati nyílása gyakorlatilag észrevehetetlen, tűhegynyi. A legnagyobb károkat a fiatal, 8 évnél fiatalabb fákon okozza. Károsítása azáltal súlyosbodik, hogy a járatok bejárati nyílásán fuzáriumgombák jutnak be a fa törzsébe, amelyek a feketedió-fák gyors pusztulását okozzák. Ez a pusztulás a telepített feketediós 30-40 %-ára is kiterjedhet. Védekezésként a fuzárium miatt kipusztult fák kivágását és gyors eltávolítását ajánlják.   A farontó rovarok elleni biológiai védelmet Amerikában is, a feketedió esetében is a harkályok nyújtják. Harkály feketedión:   Az egyéb károsítók közül ne felejtsük ki a feketedió gyökérférgeit. A nematódák a közönséges dióhoz hasonló károkat okoznak (Pratylenchus musicola és a Meloidogyne fajok).  A feketedió-károsítók felsorolása - tudom, - nem teljes. Például itt ez a molylepke a feketedió-fa törzsén. Nem tudtam beazonosítani. Kérem tisztelt növényvédő Kollégámat, segítsen.   Hazai feketedió-fán fordult elő ez a levélkárosítás, valószínű, a károsító is hazai. De nem ismerem.     A feketedió betegségei A feketediót ugyanúgy megtámadja a xanthomonasz és a gnomónia, mint a közönséges diót. Tünetek és kezelés is azonosak. Az eltérés a közönséges dióhoz képest annyi, hogy a feketedió ellenállóbb a baktériummal szemben, mint a mi diónk. Inkább a gnomónia károsítja.   A gnomónia-fertőzés a feketedió levelén is kis kerek foltokban jelentkezik, súlyos fertőzés esetén a foltok összefolynak, a levélzet a nyár második felére le is hullhat. A korai lombhullás legyengíti a fát, és ha több évben is ismétlődik, a fa pusztulásához vezethet.  A gnomónia-fertőzés tünetei a zöld állapotban lévő diótermés felszínén is jelentkezhetnek.     Gnomónia-fertőzés feketedión, továbbá egy fertőzött és egy lombját vesztett feketedió-fa.         A feketedió gyökérrothadását a fitoftóra-gombákon túl (Phytophthora citricola, P. cinnamomi) a Cylindrocladium gombák okozzák, közülük a C. scoparium, C. floridanum és a C. crotalariae gyakoribb. Ugyanilyen a Cylindrocladiella parva (Cylindrocladium parvum) is.  A Cylindrocladiumok csemetekerti kártevők, a feketedión kívül sok más erdészeti fafajt is pusztítanak, a csemeték elhalását okozzák. A tünetek klorózissal, a hajtás visszaszáradásával kezdődnek, de más kezdeti tünetek is lehetnek. A gyökér feketedik.  A Cylindrocladium gombák a talajban vagy fertőzött növényi maradványokon telelnek át. A diócsemete gyökerével érintkezve fertőznek. Esős időben pedig a fertőzött növénymaradványokról származó aszkospórákból is létrejön a fertőzés.  Védekezni úgy lehet ellenük, hogy a csemetenevelést fertőzésmentes területen végezzük, és kerüljük a fertőzött növényállomány és talaj átvitelét. A fertőzött csemeték gombaölőszeres permetezésével is próbálkozhatunk.  A feketedió fuzáriumos károsodása is azonos a közönséges dióval. Feketedión a következő fuzáriumgomba-fajokat találták meg: Fusarium sporotrichiodes, F. solani, F. lateritium és F. oxysporum. A védekezés ugyanúgy szinte lehetetlen ellenük, mint a mi diónknál. A fák jó tápanyag- és vízellátása, vagyis erőnléte segíthet.  A feketedión levélfoltosságot okoz a Mycosphaerella juglandis (más néven Cylindrosporium juglandis) gomba.  A nektriás ágrák (Nectria galligena) ugyanúgy támadja, mint a mi diónkat.  A hajtáspusztulást előidéző gombák azonosak a közönséges dióéval (Phomopsis arnoldiae = P. elaeagni).  Levelén sok más diófajhoz hasonlóan a Microstroma juglandis gomba okoz fehér foltokat, csíkos foltosságot pedig a Grovesinia pyramidalis.  A mikrosztrómás levélfoltosságról a mi diónk levélbetegségei között már volt szó. Itt most csak a feketediós kórképét mutatom.  A feketedió levelén - közelről és távolról - ilyen a kárkép:     Fehér törzsrothadást okoz a feketedión a Phellinus igniarius gombafaj.  Farontó gombái közül a Schizophyllum commune, Hypochnicium vellereum, Trametes versicolor, Phellinus gilvus, Peniophora cinerea és a Hericium coralloides taplógombákat tartják számon.  Taplógomba elhalt feketedió fa törzsén:   Ezen a fán:   Farontó gombák által károsított, rákos feketedió:    A felsorolt gombabetegségeken kívül baktériumos betegsége is van a feketediónak, a fitoplazma nevű baktérium kártétele.  Az élősködő növények közül a Phoradendron flavescens nevű fagyöngyöt figyelték meg feketedión.    Károsító is, betegség is egyben: "Ezer rák" Újfajta jelenség. A Pityophthorus juglandis nevű bogár egyszerre ezer helyen támadja a diófa faanyagát, és a testén behurcolt Geosmithia morbida gomba ezer helyen indít rákos fertőzést, ami a megtámadott fák halálához vezet.   A feketediót (J. nigra) és az Észak-kaliforniai feketediót (J. hindsii) támadja elsősorban, jelenleg a fertőzés az Egyesült Államok inkább nyugati államaira és Észak-Mexikóra terjed ki. A közönséges dió (J. regia) és hibridjei védettnek tűnnek.   A károsító bogár a korábban is ismert Pityophthorus juglandis, amerikai bennszülött, a gomba viszonylag új felfedezés.       A fertőzés veszélyességét az okozza, hogy a bogár nemcsak a gallyakat, ágakat, hanem újabban a vázágakat, törzset is megtámadja a kéreg alatt.  A bogár eredetileg a jelzett vidéken őshonos arizonai dió (Juglans major) károsítója volt, amelyen a károsítás a vékonyabb ágakon jelentkezett, így a károkozás nem volt súlyos. 2010-ben Oregonban, a hibrid oregoni dión is megfigyelték.  A fiatal feketedió fák a fertőzés megjelenése után két-három évvel már kipusztulnak. A vastagabb törzsű, idősebb fákon a betegség lefolyása jóval lassabb, öt évig, vagy hosszabb ideig pusztul a fa.     A károsodás fő tünete, ha a fák tavasszal, kilombosodás után, vagy ritkábban nyáron egyes ágakról lehullatják leveleiket. Először lógnak a levelek, majd hervadnak, hullanak.     A tünet rendszerint a korona felső részén jelentkezik először, onnan terjed lefelé, a következő években. Az ágak visszafelé pusztulnak, a csúcs felől. A korona ritkul. Még vízhajtások is megjelenhetnek, és csak aztán látszik a kéreg alatt az elhalás.   A rákos seb a károsodott ágak kérgének óvatos lehántásával válik láthatóvá. Azért kell a lehántást óvatosan végezni, mert a rovarlárva nem a faanyagban él, hanem a kéregnek a belső részében, a szaporító kambiumszövet kéreg felőli oldalán. Az egyenkénti sebek csak néhány milliméteresek, és csak később nőnek mintegy 3 cm-esekre.     A sebek alakja hosszúkás-ovális. Jellemző, hogy a a gombafertőzött sebek kiindulása a bogárlárva vájta járatoknál található.       Ráknak ebben az esetben a kéreg szövetének kicsi, sötét színű, elhalt részeit nevezik. A fák azért pusztulnak ki, mert a fa nedveinek fel-le áramlása szűnik meg.   Más gombakárokkal ellentétben a megtámadott fákon nincs "boszorkánysöprű" jelenség, vagyis a fertőzött rész alatt nem hajtanak ki csoportosan hajtások, alvórügyekből kihajtó vízhajtás viszont előfordul néha.   Védekezés még nincs kidolgozva a károsodás ellen. Egyedül vagy ritkán álló fákon alapos visszametszés segíthet. De a levágott ágakat meg kell semmisíteni.  Keresik a vegyszeres védekezés lehetőségét is, permetezés vagy injektálás formájában. De ha a tünetek már megjelentek a fákon, ezek a beavatkozások hatástalanok, mert a fertőzés több évvel korábban történt. Amikor már egy-egy ág elpusztul, az előre jelzi az egész fa gyors, egy-két éven belüli pusztulását.
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	A PEKÁNDIÓ ÉS A HIKORIDIÓK KÁROSÍTÓI, BETEGSÉGEI
	Vázlat:  Carya-fajok kártevői  A pekándió betegségei A pekándió fő, déli termesztési körzetében a rovarokon kívül melegvérű állatok is szeretik a pekándiót. Károsítani. Mosómedvék, oposszumok. Nem beszélve a varjakról. Az emlősök közül a fő diókárosítók a mókusok, a legnagyobb kárt dióérés előtt okozzák. A diók tömegét vizsgálják meg naponta, hogy érik-e már. Amikor érik, a kár mértéke már kisebb. Oduépítő hajlamuk miatt a pekánfák törzsét is károsítják:   Minden fáramászó állat ellen véd a mellmagasságban a törzsre kötött alufólia, ami fényével elidegeníti azokat.  A pekándiófákon a fagyöngy ugyanúgy megtelepszik, mint más dióféléken. Lombhullás után feltűnő a jelenléte.     A Carya-dió fajokat károsító rovarok Amerikában Acharia stimulea, Sibine stimulea. Amerikai neve Saddleback Caterpillar, amit a hátán levő rajzolatról kapott, magyarra talán nyergeshátú lombrágóként fordítható. Tüskés szőrei mérgezők. A képeken vörös hikori (C. ovalis) levelén látható. A képek Jeffrey Pippen felvételei.         Acrobasis juglandis. Az Acrobasis fajok közül ezt emlegetik legtöbbször, mint a pekándió levelének jellemző károsítóját. Életéről és kártételéről néhány jó képet találtam.                      A. nuxvorella (pecan nut casebearer). Petéi fehértől rózsaszínig változnak, a zölddió vége felé találhatók.   Átlagosan öt nap után kel ki az olajos szürkés-barnás színű, pirosbarna fejű lárva, 4 cm-esre is megnőhet. A nyári lárvaállapot 25-33 napig tart. A kifejlett molylepke palaszürke színű, hosszanti gerinccel. A lepke kb. 8 mm-es, szárnykiterjesztése kb. 2 cm-es.   Félig fejlett lárvaként telel át, magaszőtte burokban, a rügyeknél. Koratavasszal a nyíló rügyekből táplálkozik, később befúrja magát a lágy hajtásba, és ott bábozódik. A lepke pekánvirágzás után rajzik, és a zölddióra petézik. Az első generációs lárvák előbb a hajtások zöld részeit eszik, majd befúrják magukat a zölddiókba. A képen ez látszik.   A dióban tovább táplálkozik, fejlődik, három-négy hétig, közben a pekánfürt más dióiba is átköltözik, végül a dióban bábozódik. A lepke két héten belül kel ki. A második generációs lepkék júliusban rajzanak. Őszig a harmadik generációs lárvák is kifejlődnek.           A többi Acrobasis faj (Acrobasis angusella, A. caryae, A. caryalbella, A. caryivorella, A. cunulae, A. elyi, A. evanescentella, A. exsulella, A. kearfottella, A. latifasciella, A. palliolella, A. stigmella) is károsítja nemcsak a pekándió levélzetét, hanem az Amerikában élő egyéb diófajokat is.    Amorpha juglandis. Egyéb nevei: Cressonia juglandis, Laothoe juglandis. Amerikai neve walnut sphinx.  Hernyói ugyanúgy eszik a közönséges dió, a feketedió, a vajdió és a többi Carya-dió levelét is, nemcsak a pekándióét. A kifejlett lepke nagy méretű. Színe és mintázata szélsősőges változatosságot mutat a barna és a szürke szín legkülönbözőbb árnyalataiban.  A dióféle fák levélzetében nagy károkat képes okozni. A kifejlett lepke már nem táplálkozik.  Érdekessége, hogy hernyóját megzavarva jellemző cincogó hangot ad.                                 Actias luna. Már korábban említve, a közönséges diónál. Gyakori lombrágó. Apocheima strigataria Argyrotaenia juglandana (hikori levélsodró) molylepke lárvája összesodorja a hikoridiók levelét, és belülről fogyasztja el. Caromyia tubicola és társai (C. caryaecola, C. holotricha, C. persicoides, C. caryae) a pekán- és hikoridiók levelének gubacsatkái. Ritkán igényelnek növényvédelmi beavatkozást.   Citheronia regalis (hikori szarvas ördöge) molylepke lárvájának megjelenése rendkívüli, a név tökéletesen kifejezi kinézetét. 13 cm nagyságot is elérhet a lárva, a színe zöldestől piros-barnáig változhat.   Maga a kifejlett molylepke is rendkívül szép.       A molylepkét és hernyóját rendkívüli szépségük miatt az Egyesült Államokban megőrzendő természeti értéknek tekintik. Nem túl gyakori károsító, és azért is ritkának tűnik, mert éjszakai életmódot folytat. Nem védekeznek ellene.  Coleophora seratella. Ennek a molylepkének a lárvája a pekándió levelén szivar-alakú bábinget készít, erről ismerhető fel könnyen.   Conotrachaelus hickoriae (nut curculio). A pekándió fejlődő termését károsító légy. Imágója sötétszürkétől pirosas-barna színűig változik. A légy a zöld burokra petézik. Kukaca lábatlan, krémfehér színű, a fejlődő dióban él. A károsodott dión barna folyás látszik, később a földre hull. A lárva a földön fekvő dióban még két hétig tovább táplálkozik, majd magát a talajba fúrva bábozódik. A kikelt légy ősszel még rajzik, majd védett helyre húzódva telel át.    Károsítása nem szokott súlyos lenni.  Curculio caryae (pekánzsizsik). A kifejlett rovar világosbarnás, szürkés. Szívó szájszerve a hím esetében kisebb, nőstény esetében hosszabb, mint a rovar. Lárvái lábatlanok, krémfehérek, görbültek, piros-barna fejűek.   A kifejlett rovar jellemzően egy júliusi eső után mászik ki a földből. A fejlődő termésen táplálkozik, előbb a még folyékony dióbéllel, majd kívülről is. Petéit is a dióba tojja. Az imágó által károsított diók lehullanak, a lárvaette diók nem. A lárva magakészítette nyíláson át hagyja el a diót szeptemberben, és a földbe bújik, ahol két évig is lárvaállapotban tartózkodhat, és ott is bábozódik.     Ellene a pekándiós talaját szokták nyáron rovarirtózni.  Cydia caryana (hickory shuckworm). A pekándió termését a mi diónk kukacosságát okozó almamoly közeli rokona, a Cydia caryana károsítja. És ugyanúgy megél egyéb Carya-diófák zöld termésén is.     A mi almamolyunkhoz hasonlóan két, sőt három generációja is van évente. És szintén ahhoz hasonlóan nemcsak a dió belét fogyasztja, hanem amikor a dió héja már fásodott, a héjon kívüli burokban él, azt fogyasztja. A dióbél ez esetben is tönkremegy.  Petéje apró, lapított fehér, a fejlődő diótermésen. Lárvája krémfehér, barnás fejjel. Bábja sötétbarna. A kifejlett molylepke sötétszürke, éjszaka repül.    Állítólag - igaz-e? - a déli körzetekben a termeszek felkeresik és fogyasztják. Védekezni fénycsapdával is szoktak:   Dasychira basiflava és D. obliquata Datana integerrima Amerikában közönséges araszoló a pekán- és hikoridiókat is károsítja, nemcsak a közönséges diót. Hyphantria cunea (Fehér szövőlepke) ugyanúgy károsít, mint a mi diósainkban. Amerikában más szövőlepke fajok is károsítanak. Larisa subsolana Lophocampa caryae molylepke lárvája a hikoridiók levelén él.  Lytrosis permagnaria Megacyllene caryae (színes hikorirontó) cincér lárvája a hikorifák kérge alatt, járatokban él és táplálkozik. A kifejlett bogár májusban-júniusban jelenik meg, évente egy nemzedéke van.  Monellia caryella (és rokonai M. caryae, M. costalis) elsősorban a Carya-diók levéltetvei.  A pekándión és a többi Carya-dión károsít még a sárga pekán-levéltetű (Monelliopsis pecanis) is:    Végül a levéltetvek közül előfordul az elsősorban feketediót károsító nagy szürke levéltetű is. Gondolom, ezt hívják fekete pekán-levéltetűnek is.   Pajzstetűfertőzés a pekándió hajtásán: (A kártevő nevét nem tudom.)   Papilio canadensis P. glaucus glaucus Phylloxera caryaecaulis és P. devastratrix (hikori gubacstetű) a levélnyél és a friss hajtás károsítói. (Létezik egy harmadik filoxéra-faj is, de annak nem tudom a nevét.) A gubacsban vannak a fiatal tetvek, amit júliusban hagynak el, ami utána megfeketedik. A gubacs zavarja a hajtás növekedését. A késői gubacsokban élő, ott elhalő nőstények petéket tartalmaznak, amelyek ott telelnek át.      Rügyfakadáskor a fiatal tetvek a fa zöld részeire vándorolnak. Egyes években károsítanak erősebben. A levelet is, máskor a hajtást és a zöld termést is károsíthatják. Hajtásgyengülés, egyes ágak pusztulása lehet az eredmény.  Pseudexentera cressoniana Satyrium calanus S. caryaevorum Scolytus quadrispinosus (hikorikéreg bogár) és a Scolytus multistriatus (azonos-e a kettő?) nem a levélzetet, hanem a kéreg alatt a külső farészt rontja, abban tenyészik. Júliusban a kifejlett nőstények jó 2 cm-es furatba helyezik petéiket, és a kikelő lárvák onnan kiinduló járatokban károsítanak. Javára legyen írva, hogy érzékeny a juglonra, a magas juglontartalom elrettenti.   Synanthedon codeti A pekándió burokférgességét egy általam nem ismert nevű molylepke hernyója okozza. A lepke a pekántermésre vagy annak közelébe petézik, a kikelő hernyó lombrágó hernyók módjára a pekándió zöld burkát fogyasztja el. Több bogárfaj is károsítja a zöld pekándiót. Amarikai nevük stink bug. A kifejlett bogár szúró-szívó szájszervével átszúrja a a pekándió zöld burkát, majd ugyanazzal a lendülettel a még nem egészen kemény héjat is, és a még lágy dióbélből szívogat.   Ilyen nyomot hagynak:    A latin nevét nem ismerem, de Amerikában spittle bug-nak (köpéspoloskának) hívják a következő képen látható pekán-kártevőt. De ezen kívül más poloskafajok is károsítanak.   Szégyen, nem szégyen, a pekánkárosító levéldarazsak tudományos nevét se tudom. Kártételük így néz ki.   A pekánfák farontó lepkéinek életmódja, kártétele hasonló a mi nagy farontónkéhoz. Mindössze ürülékük megjelenése tér el, a pekánfák törzsén és vastagabb ágain fogpiszkáló-szerű képződmények láthatók.   És a közismert, általánosan előforduló kis farontó lepke (Zeuzera pyrina) is megél a pekándió-fán.   Igazi nevét nem tudom, csak az amerikait (hickory bark beetle - hikorikéreg-bogár) ennek a farontó bogárnak.   Végül nem tudom, melyik diófaj fő károsítójaként említsem a Corythuca juglandis-t, mert többgazdás. Ez a poloska levélkárosító. Kártétele a levelek sárga majd barna foltosságában mutatkozik meg, végül a levelek lehullanak. A kifejlett poloska is, nimfája is diólevélen él.       A pekándió betegségei A mi diónk legsúlyosabb betegsége, a xanthomonaszos bakteriózis a pekándión is előfordul, de nem szokott olyan súlyos károkat okozni. Kártétele levélen:   A pekándió leggyakrabban emlegetett gombabetegsége a Juglans-diókon is előforduló mikrosztrómás levélfoltosság. A pekándiókon a mikrosztrómás fertőzés a vesszők seprűsödésében is jelentkezik, ami a fák lombtalan állapotában feltűnő. Védekezni réztartalmú készítménnyel lehet ellene.  Mikrosztrómás foltosság Carya-fajok levelének színén és fonákán:       Szerintem a következő két képen is mikrosztrómás károsodást látunk, a pekándió lombján és termésén.     A mikrosztrómán kívül más gombák is gyakran támadják meg a pekándió levelét, tüneteik hasonlók, a levél fonákán fehéres foltok ütköznek ki, gyakran az erek közelében. A levél színén pedig klorotikus foltokkal kezdődik a fertőzés tünete. Az alábbi képek állítólag ugyancsak mikrosztrómát mutatnak a pekándió levelén, de nem biztos.        A Juglans-diók mellett a pekándiót is károsítják a fitoftóra-gombák. Fitoftóra a pekándión:   A pekándió gnomóniás megbetegedése nem olyan súlyos, mint a mi diónké. A tünetek bíbor-vörös-barna levélfoltokban és hajtásfoltosodásban jelentkeznek. Hűvös, nedves tavasz után levélhullás fordulhat elő. A fák jó táperőben tartásával, öntözésével segíthetünk elviselni betegségüket.    Rendszeres károsítója a pekándiók fiatal leveleinek és minden zsenge zöld részének, a zölddiónak a Cladosporium caryigenum (szinonímája: Fusicladium effusum) nevű gomba (angolul pecan scab).   Először kis, köralakú olajzöldtől feketéig változó foltokban jelentkezik, legkorábban a rügypattanás után. Később a foltok a zölddión is megjelennek. Erős fertőzés esetén a foltok növekszenek, szélük fekete lesz. A korai foltok idővel összefolyhatnak, nagyobb, szabálytalan alakú területekké. A levélen is, a dión is. A foltok közepe a nyár végére besüllyed. Később a fertőzéshez más gombák (penészek) is csatlakozhatnak, jelenlétük a fehéres bevonatról vehető észre.   A gomba a dióburkon és az előző szezonban megfertőződött vesszőn telel át. A gomba telepei és gombafonalak a levélben:    Nagyobb kárt levélhullással és terméshullással okoz. A fák növekedése visszamarad. Nedves időjárásban a fertőzés nagyobb. Száraz, meleg nyarakon a fertőzés alábbhagy.     A pekándió különböző fajtái eltérő mértékben fogékonyak erre a gombabetegségre. Feltételezik, hogy a pekánfajták levele természetes juglontartalmának eltérő mértéke teszi fogékonnyá vagy ellenállóvá a fajtákat. A védekezésben nagy szerepe van a rezisztens pekánfajták használatának, mint amilyen például a Choctaw, Desirable, Forkert, Podsednik, Schley. Vegyszeres permetezést a fiatal zöld hajtások megjelenése után, de még virágzás előtt szoktak végezni.   A Botryosphaeria ribis a pekántermést károsító gomba (angol neve stem end blight). A nyár második felében a zölddiók hullásáról ismerhető fel. Ilyenkor a zölddiót átvágva az egészségesek természetes fehér színűek, a gomba által megtámadottak barnák.   Védekezni ilyenkor már késő, permetezni jóval előbb kell. A le nem hullott diókra a dióburok keményen rászárad.  A pekándió és a többi termesztett hikoridió fáját, törzsét ugyanúgy egy sor taplógomba károsíthatja, mint a mi közönséges diónkét. Az amerikai irodalom rákosodásnak nevezi ezeket a kártételeket, védekezés nincs ellenük. Csak a fák jó erőállapota - műtrágyázás, öntözés - segít megelőzni és túlélni a fertőzést. Egy jellemző kárkép pekándión:   Gombakáros pekándiótönk:   Végül egy kérdés tisztelt növényvédő Kollégámhoz. Mit látunk az alábbi, halvány pekánlevélen? Milyen betegséget vagy kárt? Én cinkhiányra gyanakszom.
	Hőség Nálunk is előfordulhat, hogy 30 C°-ot tartósan meghaladó nyári időszakokban a diófa lombozata károsodik, különösen, ha a levegő relatív páratartalma is alacsony. Ilyen időszak volt nálunk 2007. júliusa, amikor 10 napon át tartósan 36-41 C° közé esett a napi legmagasabb hőmérséklet.  Napégés a diófa levelén, lombján, termésén:        Az említett júliuson szerzett tapasztalatom szerint a diófajták eltérő mértékben tolerálják a hőséget, a leggyengébben az A-117 fajta viselte el, a fenti képek A-117-es fákról készültek. Ha ennek mélyebb okát keressük, talán az említhető meg, hogy az A-117 anyafája erősen valőszínűsíthetően betelepített francia diófa leszármazottja. Tapasztalatom szerint az őshonos milotai és tiszacsécsi fajták jobban elviselik a Kárpát-medence kontinentális hőségeit.   Kaliforniában is külön károsodás-típusnak tekintik a napégést. A levelek perzselődnek, kaliforniai tapasztalat szerint főleg a diófa tetején, és a hőségre a fa lombhullással is reagálhat. A következő, kaliforniai felvételen látható a diók napégés miatti károsodása.   Kaliforniában a fiatal csemetéket is előre óvják a hőségtől, a kiültetett fák törzsét gyakran fehérre festik.  A fagy és a hőség váltakozása is károsíthatja a diófát, amint arról a délnyugati seb említésekor szó esett.  Nem kimondottan élettani kár, de a hőség fogalmába belefér a tűzkár.  A diófa kérge fiatal és idős állapotban egyaránt érzékeny a tűzre.  Tűzkáros törzsű feketedió és közönséges dió:     És így néz ki a tűzkáros diófalomb, amikor nem közvetlenül éri a láng, hanem csak a "préritűz" hője túl nagy.     Szárazság Mottó:  „Kiszáradt a diófa, nem játszhatunk alatta.  Majd megújul tavaszra, majd játszhatunk alatta.”  (Gyerekmondóka)  Szárazságra a diófa igen gyenge vagy leálló növekedéssel reagál, vesszői gyengék maradnak, a télbe is gyengén megy, a téli fagy is jobban veszélyezteti, és a tavaszi kihajtása, a következő év vegetációs időszakának kihasználása se lesz megfelelő.  Aszálykár:   A szárazság, a nyári aszály okozza a dióbél aszalódását is, amikor a bél nem fejlődik ki, töppedt, barna színű. Íze kesernyés, a termés értéktelen.  Hőség és szárazság együtt: 2012 nyara.     Vízborítás A közhiedelemmel ellentétben a diófa gyökere nem viseli el a hosszabb - pl. két hetes - vízborítást. A lassan levonuló belvizek, árvizek a dióültetvény nagy részének pusztulását okozhatják azáltal, hogy a dió gyökere megfullad, a fa egyszerre eldobja egész lombozatát, és a következő évben már vagy kihajt, vagy nem. Ha a gyökérrendszer egy része életben marad is a tartós árvíz után, abból a fa tovább élhet, de sokáig, több évig csak sínylődik érdemi fejlődés, növekedés nélkül. Fiatalabb - 5-10 éves - ilyen fákon jellemző tünet, hogy a törzs alsó részén az elpusztult oldalgyökerek irányában a kéreg alatt a fa foltosan elhal, seb keletkezik.          Erózió Lejtős terepen élő diófák hosszú életük során komoly eróziós kárt szenvedhetnek el. Kutatók mérései bizonyítják, hogy eróziónak kitett dombokon mintegy két évtized alatt 1 m-nyit is lepusztulhat a talaj a diófa tövében.    Sérülések Mottó:  „Hát ezt a fát is  ledöntötte a szél”  (Mihályi Molnár László: A magányos diófa)  Fiatal, kiültetett csemeték első éves hajtását, különösen ha jó a hajtásnövekedés, ajánlatos karóhoz kötözni. A következő években is, ha megfelelő víz- és tápanyag-ellátottság következtében a hajtások erős növekedésnek indulnak, főleg a nyár első felében a méteres-másfél méteres hajtások erős szél hatására igen könnyen letörnek. A vihar az idősebb fákon is jelentősebb károkat tud okozni.  A fiatal diófa a mechanikai sérüléseket sokszor tökéletesen begyógyítja. Ismerek egy Pedro-fát, amelynek fiatal korában kétszer is letört a törzse, és a törés helye alatt hajtott ki. Ma már ezek a sérülések észrevehetetlenek. Ugyanilyen a képen látható M-10 fajtájú fa is, amelynek három éves korában egy szélvihar úgy elkapta a jól fejlett lombját, hogy azt a gyenge törzse nem bírta el, és térdmagasságban eltörve lefeküdt a fa a földre. Azonnali visszaállítással, karózással, sebkezeléssel a fa megmenthető volt, a seb helye nem látszik rajta.   Friss viharkár:   A 2011 júliusi forgószél után Nagyfügeden:   Viharkár Kaliforniában:   Viharkár Németországban:   A viharral, különösen a tornádóval szemben teljesen védtelenek vagyunk. 2008 május 29-i képek Chatte francia város határából, egy húszperces tornádójárás után. A gazda 1400 diófájából 300 dőlt ki.     Még a legerősebb feketedió-fa is derékba törhet. Hurrikánkár Omahában:   Villámcsapás Németországban:      A villámcsapáshoz hasonlóan a gömbvillám is károsítja, pusztítja a diófát. Egy szemtanú beszámolója:  "1940-ben az augusztus vége rendkívül csapadékos, zivataros volt. Egyik nap létrán fölmásztam egy szalmakazal tetejére, amikor kitört a vihar. Beástam magam a szalmába, így alig ért az eső. Nagy dörgések közepette a Szamos menti hatalmas fákba, de még a folyóba is egymás után csapott be a villám. A kertünk végében folyt a Szamos. A parttól nem messze három hatalmas diófa állt. A vihar már elvonulóban volt, amikor észrevettem, hogy a jobb oldali diófa csúcsán egy gömb alakú, sötétsárga valami lebeg. Hol lejjebb száll, hol feljebb emelkedik. Nem tudom megbecsülni, hogy mennyi ideig tartott ez, de néhány másodpercnél biztosan tovább. Egyszer csak kettévált a gömb. A kisebbik része "áttelepedett" a szomszédos diófa csúcsára, és majdnem egyidejűleg mindkettő szétrobbant. A robbanás alatt a diófáktól húsz méterre lévő szalmakazal tetején is megcsapott a meleg. A két diófa kérge majdnem a talajig repedt, felső részük pedig befeketedett. Ki is száradtak abban az évben."    Jégverés Talán feltűnt tisztelt gyümölcstermesztő Kollégámnak, hogy eddig egy szót se szóltam az összes többi gyümölcsfa egyik legsúlyosabb károsodásáról, a jégverésről, ami más gyümölcsöknél képes akár a teljes termést is tönkretenni.  A diófát elkerüli a jégeső? Á, dehogy. Vagy sokkal kevésbé károsítja? Igen, annyira kevéssé, hogy nem találtam olyan hazai vagy külföldi irodalmat, amely a jégkárt megemlítené.  Pedig előfordul. Nézzük meg kártételét a következő képeken. Ugyanazok a diók láthatók mindhárom képen.  A zöld burkon jellegzetes, gyakran akár négyszögletes, kráterszerű bemélyedést üt a júliusi-augusztusi jég.   A kráter alatt a dió héja is feketedik, elhal.   A dióbél is barnul, penészedik. Az ilyen dió értéktelen.     Emberi kártétel, vegyszerkár A vegyszerkár a szomszéd felől éri a gyanútlan diósgazdát. Főleg, ha a szomszédban búza, kukorica, napraforgó van, és azokat vegyszeres gyomirtásban részesítik.  A szomszéd szempontjából a diófa is gyomnövény, ezért növényirtószert bocsát rá.  A növényirtószer hatása nem téveszthető össze a diófa egyetlen betegségével se. Elpusztítja a levél klorofillját, és növekvő kerek foltokban pusztítja a levelet.   Ha a szomszéd felőli diófák károsodnak elsősorban, és a dióültetvény belseje felé haladva a kár mértéke csökken, akkor - vérmérséklettől függően különböző módon - a szomszédra kell gondolnunk.  A kárkép más fákon is azonos, mint a diófán, ez is segít a vegyszerkár diagnosztizálásában. Juhar, vadszilva, krisztustövis:       Vegyszerkár esetén a diósgazda sürgősen forduljon a megyei növényvédő állomáshoz. Nem, mintha ők bármiben is segíteni tudnának, de legalább egy jegyzőkönyvet felvesznek. Amit aztán - vérmérséklettől függően különböző módon - felhasználhatunk.  A diófa pedig vagy túléli, vagy nem. Mi is.  De ne fogjunk mindent a szomszédra, előbb söpörjünk a saját portánk előtt. Mi is tudunk magunknak kárt okozni, mi magunk vagyunk a legnagyobb ellenségünk. Például ha beindítjuk a gnomónia és a baktérium ellen a permetezőgépet, de a traktort elfelejtjük elindítani. Akkor így néz ki a diófánk:
	A vajdió károsítói, betegségei A vajdió jellemző levélkárosítójáról, a "butternut woollyworm"-ról (Eriocampa juglandis) - magyarra talán a vajdió gyapjas hernyójaként fordítható - találtam tíz egészen jó képet. A kártevő életciklusa:  1. Párzó hím és nőstény (a hím a kisebb)    2. Nőstény peterakási pozícióban    3. Peték a vajdió levélkéjének főere mentén    4. Peték a főérben    5. A lárvák kezdeti károsítása    6. Nagyobbfokú kártétel    7. Végül ennyire lerágják a vajdió levelét    8. Kifejlett lárva, gyapjúfejlesztés közben    9. Gyapjas lárva    10. Bebábozódás      A vajdió zöld dióját Amerikában a közönséges dióhoz, a feketedióhoz és a szívdióhoz hasonlóan egy diólikasztó ormányos bogár lyuggatja, a Conotrachelus juglandis (butternut curculio), amit már említettem a közönséges dió amerikai károsítói között.       Az áttelelt imágó a vajdión nyár elején petézik.     Július közepétől augusztus végéig lárva állapotban található a dióban. Amikor júliusban a dió héja keményedik, azon keresztül is berágja magát a dió belsejébe, és a fejlődő dióbéllel táplálkozik.   A nem permetezett vajdió-állományokban a diófürtökben rendszerint egy férges dió található. Augusztus végén a fertőzött dió a kifejlett lárvával a talajra hull, és a lárva a talajba fúródva bábozódik.  A közönséges diónál már említett dióburoklegyek a vajdiót és a szívdiót is károsítják. Dióburoklégy peterakás közben szívdión:   Említettem a vajdió leírásánál, hogy legsúlyosabb, ez idő szerint kivédhetetlen gombabetegsége a rákosodást okozó Sirococcus clavigigninti gomba. A fertőzés a fa minden részén megjelenik. A törzs pusztul, az ágak elhalnak, a fát ki kell vágni.       A lehántott kéreg alatt láthatóvá válik a gomba, ami malátás agar táptalajon már 14 nap alatt konídiumokat fejleszt.       A sirococcuszos rákosodás képei:           A fertőzés a termésen is megjelenik. A következő kép azt is illusztrálja, hogy a Sirococcus clavigigninti a feketediót is megtámadja.   Ehhez a gombához hasonló gombakártételt már a legutóbbi világháború előtt is leírtak, de nem ilyen járványszerű, gyors lefolyásút. Azt a Melanconium oblongum nevű gomba okozta, a törzsön mutatkozó elhalt foltok megjelenése után még tizenkét évet is éltek a megtámadott vajdió-fák.  A közönséges dió leggyakoribb, súlyos termésveszteséget okozó baktériumos betegsége, a xanthomonaszos bakteriózis a vajdiót is megtámadja, de kevésbé károsítja. A vajdió ellenállóbb. Ez igaz egyben a japán dióra is.

	DIÓTERMESZTÉS ÉS ÖKOLÓGIA
	DIÓTERMESZTÉS ÉS ÖKOLÓGIA  Mottó:  „A diófa az élet fája.”  (Michel Ducros)   Vázlat:  A dió és az ökológia  Nem káros a diófa!  A diófa és környezete  A diófa és más fák  A diófa és a bokrok, cserjék  A diófa és az egynyáriak  A diófa gyökérzetének hatása  Erdőregeneráció diófákkal  Miért kell bio-módon gazdálkodni?  Helytelen vélemények  Az ökológiai szemléletű dióültetvény  Gyepesített talajfelszín a diósban  Ökológiai védekezés a dióskertben  Biodiverzitás  Demeter  Bio-dió termesztők  Az öko-dió múzeum    A dió és az ökológia Mottó:  "Fütyül a rigó  a vénséges diófán -  lám, élet ez is!"  (Saitos Lajos haikuja)  Az ökológia az emberi környezet tudománya.  A magyar nép - és az összes többi nép is, amelyik ismeri a diófát, - szereti a diófát. Szereti a lakóháza közvetlen közelébe ültetni, ezzel környezetét kellemessé tenni. Aki így cselekszik, már nagyrészt ökológusnak tekinthető, legalábbis az ökológiai tudomány gyakorlati alkalmazójának, szemben azzal, aki nem ültet diófát, és csak beszél az ökológiáról. Szerintem aki csak beszél, ahelyett, hogy diófát ültetne, nem ökológus.  Alapvetés: Az ökológia a diófa és az ember kapcsolata.  Francia tanyák diófák között (jobbra és lent):   Az igazi ökológus ki is költözik a diófához.   A diófa az ember természeti környezetében az egyik leghasznosabb növény.  Csökkenti a légszennyezést. A diófának, élettevékenységéhez széndioxidra van szüksége, ezért a levegőből kivonja azt, abból a szenet megköti, saját testébe, elsősorban törzsébe, ágaiba építi be. Mondhatjuk, ezt más növény, más fa is megteszi, de a diófa szerepe lényegesen nagyobb, méreténél fogva. Ahol más fa 3-5 m magasságban tölti ki a légteret, ott a diófa 20-30 m-en. Ezért oxigéntermelése is nagyobb, mint más (gyümölcs)fáké. Nézzük meg egy diófa lombozatát egy háztető fölött!     Volt, aki kiszámolta: Két autó éves széndioxid-kibocsátását 31 diófa teljesen ki tudja vonni a légkörből.   Kézenfekvő a következtetés: Minden gépkocsitartó család ültessen 16 diófát. És nevelje is fel. Így csökkenthetjük a légköri katasztrófa esélyét. (Egyéni indítvány törvényjavaslatra: Csak az vásárolhasson személyautót, aki előbb igazolta, hogy ültetett 16 diófát - már ha komolyan vesszük a légszennyezést. Ha nem, ne beszéljünk róla.)  Csökkenti a szélkárt. Házikertekben hatalmas koronájával védi a lakóházat, gyümölcsöskertekben pedig a többi gyümölcsfát. Az előbbi háztetős fénykép után még egyet mutatok, egy hétvégi ház tetejét Görögországból, Kiriaki faluból. Efölött is diófa van, de a rendeltetése egészen más. Tulajdonosa "bioklimatikus burkolatnak" nevezi. Nemcsak védi a házat, hanem hűsíti is a görög hőségben. Mint a tulajdonosa fogalmaz, - ő tudja a legjobban, - a lombozatnak nagy a tömege, tehetetlensége, fékezi a szél erősségét, intenzitását.  Hogy is írt a téma kiváló ismerője, Cholnoky Jenő 1936-ban Balaton című alapművében a balatonfelvidéki diófákról?  "Ma már kezdenek áttérni nemesebb gyümölcsök termesztésére is, de a viharos északi szél miatt meglehetősen nehéz feladat. Csodálatos, hogy a diófa mennyire állja a szelet. Ritkán látni egyoldalra fejlődöttet, hanem rendesen gyönyörű, teljes félgömbalakú, sűrű lombja alatt nagyszerű árnyék van s mivel a légy nem szereti a diófának talán a szagát, azért a diófa alatt a legkevesebb légy szokta bosszantani az embert."  És továbbá:  "Mert a balatonvidéki gyümölcstermesztésnek nagy ellensége ez az északi szél. Csak a dió- és mandulafa állja vitézül. Ezekkel kellene szélfogó fasorokat ültetni s aztán ezeknek szélárnyékában, mindenesetre törpe gyümölcsfákat nevelni, mert a balatonvidéki gyümölcs kitűnő ízű!"  A diófa tisztítja a vizet. Kiterjedt, sűrű gyökérzete a talajba jutó - esetleg nem is tiszta, szerves vegyületeket is tartalmazó - vizet megszűri, a szennyezett vízből a nitrátokat felveszi. Mellesleg vízháztartása révén a levegőbe jelentős vízmennyiséget lehel ki leveleiből, a levegő szárazságát csökkenti. Magas lombkoronájában ritka madarak, az ökológiai szemléletű dióskertekben pedig változatos, máshol nem látható rovarok találják meg élőhelyüket. (Jobbra egy ragadozó madár nappali pihenőjét látjuk a diófa koronájában, egy hazai dióskertben.)    Lejtős területen sűrű gyökérrendszere visszatartja a csapadék, laza talajú területeken pedig a szél által eróziónak kitett talajrészecskéket. Széleróziót csökkentő hatására Turcanu professzor is felhívta a figyelmet. Így helyezkednek el a diófa gyökerei lejtős területen:   És ilyen a földcsuszamlást megfogott, de belepusztult diófa:   Ennek a diófának az élete során legalább 30 cm mélységű talajt vitt el az erózió. Vitt volna többet is, ha a diógyökér nem védte volna a talajt.   Lejtős területen sűrűn telepített diócsemeték Törökországban: (Figyeljük meg, a kép torzít, mert a valóságban a lejtő még meredekebb, mint a képen látni.)   Hegyoldalra telepített diófák Olaszországban:   Diótelepítés a lejtőre Svájcban:   Legelőkön néhány diófa déli árnyékot ad a szarvasmarháknak, juhoknak.    Hogy a kánikulában ne legyen kutya meleg (Canis canicula), a kutya helyét is a diófa alatt jelölik ki jobbérzésű emberek.   Nem is kell kijelölni. A kutyának van annyi esze, hogy a diófa alá húzódjon hűsölni.   És legközvetlenebb módon pedig szépségével hat az emberre, üdíti, pihenteti.   Nem beszélve az állatvilágról. De, beszéljünk róla!  Mert ha az emberektől eltekintünk, az ökológia maga a létért való küzdelem, dióban elbeszélve. Amint Joanna Scheezburger képén látjuk.   Dióhéjban nem lehet erről a kérdéskörről szólni. Azért, mert az már üres.  A diófa a diótermesztő gazdán kívül elsősorban a rágcsálók megélhetését szolgálja. Egerektől a mókusokig. Dióféle termések nélkül a rágcsálók társadalma tagjainak lényegesen nehezebb lenne az élete.  Az egerek és a dió közti kapcsolat időtlen időkre nyúlik vissza. A Vatikán Múzeumban látható egy római kori mozaik, amelyen egy egér diót eszik. Látható lenne, ha a látogatók nem úgy tolonganának ott, mint ahogy. Fényképezni, de sokszor mozdulni se lehet tőlük. De Misi László diótermesztő Kollégának sikerült megszerezni a képet. Elküldte, köszönet érte.   És azóta már megvan a tágabb összefüggés, az eredeti ökológiai környezet is. Értékelhető, a római kori Pompeiben a dió milyen természeti környezetben termett.   Sajnos, diópusztító rossz szokásukról azóta se sikerült leszoktatni az egereket, ezt tudom bemutatni egy dióevő mezei egér fényképével.   Az egerekre majd a diófa károsítói között is visszatérünk. És a többiek?  A világon ahol diófélék, héjas magvak előfordulnak, mindenhol megtalálhatjuk a helyi rágcsáló-populációt is. Nézzük meg a következő, orosz rajzot. Rágcsálóktól károsított héjas terméseket ábrázol. Az első kettő a közönséges dió, a harmadik-ötödik a mandzsúriai dió. Minden lyukat másféle rágcsáló rágott!   Az oroszok meg is határozták, melyik rágcsáló melyik termést ette, de ismereteik magyarra nem ültethetők át. Azért, mert sajnos, a nyelvészek humán képzettségűek. Nem zoológusok, nem ismerik az állatok neveit. Így a szótárak félrefordítanak. Kár. Kár, hogy a károkozókat nem tudjuk megnevezni, így csak ismeretlen tettesek után nyomozhatunk.  Ismerjük viszont a mókusokat. A világon ahol diófa van, megél a mókus is.   De a mókusok nem egyformák.  Itthon, a mi diófáinkon, de Európa legnagyobb részén is az eurázsiai (vörös) mókus él.    Japán mókusok japán diót esznek.       Az amerikai mókusok mindenféle diót megesznek. A keleti szürkemókust közönséges dióval látjuk.     A rókamókust pedig feketedióval.   A feketedióból ennyi maradt:   Ezt a hosszúfülű mókust nem ismerem. Biztos, hogy nem azonos az amerikai ecsetfülű mókussal. Kelet-Törökországban fényképezték. Ha tisztelt erdőjáró Kollégám felismeri, legyen szíves, tájékoztasson.   A burunduk (szibériai csíkos mókus) élőhelyén nem terem dió. Mégis nagyon szereti, ha hozzájut.   Dióevő mókusokról annyi fényképem van, hogy számukra külön mellékletet kellett nyitni.  Amerikában az ott élő vadpulykák helyi dióféléket is lenyelnek, amelyek keményebb héjúak, mint a mi közönséges diónk. A dióhéj feltörésének nehéz munkáját nem a csőrükkel, hanem begyükben végzik. Kutatók szerint a pulykabegyben 200 kg-nál nagyobb erőt is képesek létrehozni, ami elégséges a keményebb diófélékre is.  Amerikai vadpulykák dióznak:     A veréb van annyira szemes, - vagy szemtelen, nem tudom a pontos kifejezést, - hogy megtalálja, és mások elől is eleszi a dióbelet télen. Védett madár.   A cinkék is nagyon szeretik a diót.   A varjak közismerten nagy diófogyasztók, de közeli rokonaik, a hollók és a szajkók is. A madarak közül a legértelmesebben a városi hollók tudnak diót törni, ami a különösen nehezen törhető diókat, például a feketediót illeti. A városban élő hollók rájöttek, hogy ha túl kemény a dió, nincs más dolguk, mint feltöretni azt az autókkal az úttesten, az útkereszteződésnél. Amikor zöldet jelez a lámpa a gyalogosoknak, nem jön autó, leteszik az útra a diót, majd felszállnak egy magasabb helyre. Várnak, amíg az autók elindulnak. Amikor újból zöld a gyalogosoknak, a hollók újból leszállnak, hogy megegyék, ami az autók után maradt. (Adalék a nagyvárosok ökológiájához.) De nem kell Budapestről se kimozdulnunk, egy budafoki hipermarket parkolójában varjút magam is láttam dióval küszködni.  Itt csak egy-egy madaras képet mutatok, a többi a mellékletben.   Közönséges varjú (Corvus fragilegus)   Kormos varjú (Corvus corone)   Holló (Corvus corax)   Szajkó (Garrulus glandarius)   Vörösbegy (Erithacus rubecula)   A harkályokról (Dendrocopos, stb.) nem is beszélve.   Kopácsolással törik fel.     A feketediót is.   Tisztelt állatbarát Kollégám, gondolkodott-e már azon, hogy mit csinálnak a medvék ősszel? Amikor már felnevelték a bocsokat, és végre magukra is gondolhatnak?  Készülnek a téli álomra. Teleeszik magukat a legtáplálóbb ennivalókkal, elsősorban dióval. Ha nem találnak, a fára is fölmásznak diót szedni.  Egy feketemedvével (Ursus americanus) tudom illusztrálni, aki Észak-Karolinában nem találván közönséges diót, kénytelen a nehezen szétrágható feketedióval táplálkozni. Szegény! Mennyivel jobb lenne neki, ha Európában élne!    A diótermést a szarvasok is megeszik. De nagyon hasznos például a vaddisznók számára is. Az első képen éppen eszi a diót, a másodikon pedig már csak a disznómódra széjjelhagyott dióhéj maradt.     Ha már a disznónál tartunk, meg kell jegyeznünk, hogy nem minden állat egyforma.  Természetvédők például az embert nem számítják sem állatnak, sem az ökoszisztéma részének, de attól még legközelebbi rokonaink, a majmok nemcsak, hogy állatnak, de az ökoszisztéma részének is számítanak.  Annyiban igaz ez a besorolás, hogy a diót minden majom nagyon szereti, de ott már sántít, hogy a majmok élőhelyein - talán Japánt kivéve - nem terem dió.  A majmokkal tehát rokonuk, az ember ismertette meg a diót, de nagyon rákaptak. Nézzük meg, négyféle majom, és mind diót eszik.      Miután megkóstolták a diót, sajnálják igazán a majmok, hogy megálltak az emberré válás útján, és nem termesztenek diót. Mi viszont nem álltunk meg, Ön és én, tisztelt Kollégám.  A dióliget a diót nem fogyasztó, vadon élő állatok számára is életteret jelent. Egy őzet látunk a diósban.   És nagyon jól érzi magát, a diófák körül akkor is talál legelnivaló füvet, ha a környéken az összes szántóföldet felszántották. Dehogyis menne ki a dióskertből, akármennyire a nyitott kapuhoz hajtottuk.   Élettere a madaraknak. A diófa varjak, galambok gyülekezőhelye:      A nagy diófa a hasznos madarak otthona, természetes élőhelye. Galambfészkek diófán:     Bagoly a diófán:     A madarak szívesen tartózkodnak a diófán. Még a kalitkából kiengedett házi papagáj is.   Sőt, az érőfélben lévő diót is képes feltörni.   A feketerigó is milyen önfeledten énekel a diófán!           Rozsdafarkú madár diófaágon:   Ha úgy gondoljuk, hogy mégis kevés madár lakik dióligetünkben, néhány egyszerű odú kihelyezésével gyarapíthatjuk az állományt.   A diófa odva madarak lakása. De éléskamrára is szükségük van, a téli készletet élelmesebb madarak ugyancsak a diófa odvába gyűjtik.   Így van ez, menjünk bárhova a világon, a madarak mindenhol szeretik a diófát. Ha hinni lehet a következő kép szerzőjének, sármányt látunk egy újzélandi diófán.   Amerikai barázdabillegető, szintén diófán.   A madarak pedig vonzzák a ragadozókat, még a házi macskákat is, akik követik őket a diófára.      Brigitte Specht felvételén már olyan magasan van a macska, hogy nem tud lejönni.  A csiga ugyan lassúbb, ő nem akar madarat fogni, de ő sem idegenkedik a diófától.   Sőt, a meztelen csiga se, télen.   A diófa tehát életteret jelent azoknak a különböző rendű-rangú állatoknak is, amelyek máshol táplálkoznak. De felmerül egy olyan kérdés, amire nem szoktak az ökológusok kitérni. Kedvenc háziállataink, például a kutya, részei-e az ökoszisztémának? Nagyon nehéz a válasz. Nincs jó válasz. Igen is, nem is. Pedig szereti a diót. Enni is, - később erre is kitérek, - nézni is.   Kutya nehéz dolog ez az ökológia.  Mivel a közönséges diófa nem erdőalkotó fa, az erdőszélekre jellemző ökoszisztéma is kialakul a diófa közelében.  Jó példa erre az atalanta-lepke (Vanessa atalanta), amely zömében nem is nálunk telel, hanem évente délről "ingázik" hozzánk, de itt szaporodik, igaz, nem a diófán, hanem a csalánlevélen, amelyen hernyói táplálkoznak is, de kifejlett lepke korában változatos, csapongó életet él, a csupasz, sziklás felszínű tereptől kezdve a diófáig sok helyen megfordul, és ősszel jellemzően mindenféle édes, erjedő gyümölcsön, termésen szívogat. Itt éppen diófán látjuk (Wolfgang Kotissek felvétele).   És még mindig nem értünk a diófa ökológiai szerepének a végére. Uwe J. Splett kivételével még senki se tanulmányozta a diófa vízalatti szerepét.  Most, amikor ezt írom, amúgy is kánikula van, merüljünk tehát gyorsan a víz alá! És mit találunk ott? Tavalyi diólevél maradványait.  Splett úr akváriumi körülmények között tanulmányozta, milyen ökológiai hatással jár, ha egy diófalevél a vízbe esik. Nem kis kérdés, eddig még senki se tudott rá választ adni.  A következő képeken akváriumba helyezett száraz diólevél látszik, és az összehasonlító kísérlet akkor szakszerű, ha más levelet is melléhelyezünk. A jobboldali levél mangrovelevél, ami még gyakrabban hullajtja vízbe a levelét.  Garnélarákok végezték a tényleges összehasonlítást. Az első képen a behelyezéskori állapot látszik.   A második kép öt nappal később készült. Látszik, a diólevél lemezét a rákok megkezdték.   A harmadik kép kéthetes késéssel lett felvéve. A diólevélből csak az erek maradtak, de a mangrovelevél nincs megkezdve.   De ha nincs kéznél mangrovelevelünk, bár tisztelt akvarista Kollégám a megmondhatója, minden jobb szaküzletben kapható, végezzük el a kísérletet tölgyfalevéllel. Az eredmény ugyanaz lesz, vagyis a garnélarákok számára más falevelekkel összehasonlítva a szárított diólevél kedvelt táplálék, a többihez hozzá se nyúlnak.   Ha egy tudományos eredmény megszületik, mint amit itt Uwe J. Splett nyomán leírtam, gyakorlati, üzleti hasznosítása azonnal megkezdődik. Már kapható is német akvarisztikai szakboltokban a szárított diólevél, akváriumi rákok, garnélarákok részére.   Nem olcsó, 2,50 euró 20 db. Nem levél, csak levélke.  Ügyes. Tisztelt akvarista Kollégám, bár mi lettünk volna ilyen ügyesek! Hát, igen, a német gazdaság húz. Minket is. Mi egy kiló dióért sokkal kevesebbet kapunk.  Tisztelt ökológus Kollégám, most, hogy a dió és az ökológia összefüggéseinek hosszú fejezetét újból átolvastam, belémhasított a gyanú:  Rossz úton járok!  Mert korunkban az ökológia tudománya egy szóra szűkült le: Klímaváltozás!  Minden más eszembe jutott, csak ez nem.  Pedig erről kellett volna írni, felkészülve a várható globális felmelegedésre. Ami szintén nem a mi korunk találmánya, 1850 óta folyamatos, amikor végetért az 1400 körül kezdődött napfolttevékenységi minimum, és amelynek során olyan hideg telek fordultak elő, hogy a Duna jege királyválasztó tömeget is elbírt, Mátyás idején. (Az, hogy a Temze is befagyott Londonnál, valamint a velencei lagúnák is, minket nem érdekel.) Szóval, melegszünk, globálisan.  A diófa, tudjuk, mediterrán növény. Rasszainak többsége nem szereti a téli fagyot, és nincs olyan változata, amely a tavaszi fagyot elviselné. Mérsékelt égövön szüksége van tehát a globális felmelegedésre. A nyári hőséget jól elviseli ha van vize. Lombja, termése csak 38 C° fölött károsodik.  A diófa - mint egy német ökológus szakírótól is olvastam - a klímaváltozás egyértelmű nyertese. Hollandiában is a melegedő klímától várják diótermesztésük felfutását. A diófának Európa legtöbb országában több melegre van szüksége, nekünk pedig több dióra.  Mert, mint tudjuk, a legegészségesebb, legértékesebb emberi táplálék.  Alig eszünk diót. Az évi félkiló annyi, mint a semmi.  Harmincmillió évvel ezelőtt már volt egy globális felmelegedés, amikor diófák nőttek Grönlandon, a Spitzbergákon és Szibériában is. Ezt kellene megint kivárni. De annyi időnk nincs.  Nem ejtettem még szót a diófának a növénytársulásokban betöltött szerepéről. Hamarosan arról is szó lesz, egyelőre csak annyit, hogy természetes körülmények között a diófa a folyó- és patakvölgyek, ligetes vidékek jellemző fája. Nyílt területeken az elszórtan álló diófák a természetesek.  Amerikában egy kicsit más a helyzet.  A különböző diófélék az észak-amerikai lombos erdők fontos erdőalkotó fái. Nálunk ez szokatlan, a mi diónk nem erdőalkotó természetű. Ott pedig nemcsak a többségében tölgyerdők kiegészítő fái, hanem egyes erdőtípusokban fő erdőalkotó fát képeznek.    Nem káros a diófa! Annak ellenére, hogy - mint minden szélporozta növény - elképesztő mennyiségben bocsát a levegőbe pollenszemeket, a manapság oly divatos pollenallergia semmilyen összefüggésbe sem hozható a diópollennel. Nézzük csak meg a diópollen mikroszkopikus képét!    Sehol egy durva felület, ami sértené a nyálkahártyát. A diópollen által termelt, kibocsátott anyagok az ember egészségére semmi káros hatással sincsenek. A diópollen allergenitásával kapcsolatban a legilletékesebb szakvéleményt az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata jogosult adni, amely szerint a diópollen "panaszokat nem okoz, illetve allergenitásáról nincsenek adatok". Hát, nem is lehetnek.  "Szakírók" szoktak beszélni a diófa - különösen a feketedió - talajsavanyító hatásáról, arra alapozva, hogy a diólevélben lévő csersav a talajba kerül. Hadd mondjak ennek ellent. Egyrészt a csersav idővel elbomlik, másrészt ugyanezt a károsító hatást a fák nagy részéről el lehet mondani, - ismeretes az erdőtalajok savassága, - ezt nem a dió okozza, annál is inkább, mivel nem erdőalkotó fa.
	Az ökológiai szemléletű dióültetvény A dió hagyományosan is a biotermék képzetét kelti, mert a dió betegségei és kártevői lényegesen eltérnek egyéb gyümölcsökéitől, továbbá a dió jellemzően házikerti termék, ahol a vegyszeres növényvédelem nem oldható meg a diófák nagysága és a technika hiánya miatt.  Üzemi méretekben a növényvédelemnek mégis komoly jelentősége van, mert a kártevők könnyebben átterjednek egyik fáról a másikra. Ezért a növényvédelemmel kiemelten kell foglalkozni, mert a magyarországi diótermelő üzemek (jellemzően a volt állami gazdaságokból kiprivatizált kisebb-nagyobb termő diósok) nem az ökológiai szemlélet alapján működnek, hanem termelési gyakorlatukban az állami gazdasági szemlélet él tovább.  Ami jellemzően alkalmassá teszi a diót az ökológiai, környezetkímélő gazdálkodás számára, az a körülmény, hogy a diófa igen magas, terebélyes, hatalmas lombkoronájú fa. Ezért nem, vagy szinte nem permetezhető, így gazdája inkább lemond a diófa vegyszeres növényvédelméről, és átáll biológiai módszerekre. Legalábbis így gondolja, ezt mondja.   De az is igaz, hogy betegségek és károsítók nem is szoktak olyan totális kárt okozni, mint amit más növények esetében tapasztalhatni.  Szerencse is, hogy nem hatalmasodnak el, mert akár földi gépekkel, akár helikopterrel permetezünk, a lombtömeg megakadályozza a permetlé tökéletes eloszlását és hatásának érvényesülését.  Lehetetlennek tartom az ökológiai szemléletű diótermelés megvalósítását a már magántulajdonban létesített ültetvények többségében azért is, mert a magántulajdonosok nagyobb része nem képes kivárni a termőre fordulás 10 évét, és a területet addig is köztes növényekkel hasznosítja, amelyek növényvédelmi beavatkozása a diófákat is éri.  És bizony, a diófajta megválasztása is kérdéses, mélyen egyetértek Holb Imrével, amikor azt mondja, hogy "betegségekre és kártevőkre érzékeny fajta lehetetlenné teheti az ökológiai termesztést". Mert diófajtáinkról nem mondható el, hogy teljesen ellenállók lennének.  Ami a diófa esetében valóban segít a jó egészségi állapot elérésében és ezen keresztül a fa ellenállóképességének növelésében, az a jó tápanyagellátás és vízellátás. Vagyis, meg kell adni a diófának, amit igényel. Saját erejéből jobban kiheveri a károsításokat is. A - tápanyaghiány vagy aszály miatt - legyengült diófa erősebben károsodik, bármilyen betegség érje. Súlyosabb esetben fiatal korban is elpusztul.  Tartsuk tehát diófáinkat jó erőállapotban.  Csak az a bökkenő, hogy az ökológiai termesztés mellett köteleztük el magunkat, így el vagyunk zárva a leghatékonyabb - és nem káros - tápanyagpótlási módszertől, a műtrágyázástól, és ezen keresztül versenyhátrányban vagyunk a hagyományos diótermelőkhöz képest, akik nitrogén- és kálium-műtrágyával diófáikat jó erőállapotban, jó egészségben tudják tartani, és több diót termelnek. Nekünk pedig a kevesebbet, férgesebbet kell magasabb áron eladnunk, ha ugyanannyi bevételt szeretnénk.  Szóval, nem könnyű az ökológiai diótermesztők élete. Van olyan veszély, ami ellen nem is tudnak mit tenni. Ilyen például a dió vírusbetegsége.  A gyűrűs levélfoltosság vírusát vagy a faiskolából hozza magával a csemete, vagy levéltetvek viszik át a diófára. Szerintem ez utóbbi eset elhanyagolható, mert a dió levéltetvei jellemzően csak a dión élnek, más fafajról nem tudják a vírust áthozni, a vírusfertőzött diófa viszont nem gyakori, mert vagy gyorsan kipusztul, vagy a gazdája vágja ki gyorsan.  A faiskolai fertőzés ellen pedig nem véd meg minket a faiskolai címke, mert az csak azt jelzi, hogy amikor a hatóság a szaporítóanyagot megvizsgálta, nem mutatott vírusfertőzéses tüneteket. Lehet, hogy éppen lappangott. Ha a jellemző tüneteket észleljük, gyorsan vágjuk ki a fát.  Ellenőrizetlen szaporítóanyagot pedig ne vásároljunk. És kerüljük a feketedió-alanyt, ami fogékonyabb a vírusra.  A betakarítás során fontos szempont, hogy az ágsérülések és ezen keresztül a gombafertőzés elkerülésére nem szabad a diót veréssel betakarítani. Az érési időben (szeptember első napjaitól október végéig) a területet rendszeresen át kell járni, és a hullott diót 3 napon belül fel kell szedni. A rázógépes gyakorlattal szemben így elkerülhető, hogy kopáncsos diót kelljen betakarítani, aminek kopáncstalanítása vagy füllesztést igényel, vagy pedig a burokleválsztó gép jelentős energiaigénnyel jár, és amit utána nagy mennyiségű (kg-ként 3-4 l) vízzel kell mosni és vegyszerrel fehéríteni, és mindezek után a termék nem minősíthető bioterméknek.  A rázás nélkül, - igaz, időben elnyújtottan - hullott dió már kopáncstalan. Természetes érett, világos színét még a fán kapja meg, ami ugyan nem olyan fehér, mint a nátronlúggal kezelté (Amerikában, Franciaországban és a hazai nagyobb üzemekben), és így exportra nem olyan keresett, de vegyszermentes.  Az ökológiai szemléletű dióültetvényhez a diótermés érett állapotban történő betakarítása tartozik. A dió a fán és lehullás után a földön is szárad, elkerülhető így a mesterséges szárítás, a gáz- (vagy egyéb) energia felesleges használata, a szárításra a környezeti hőmérsékletű levegő szolgál.  A betakarítás kézi megoldásából, az ültetvény két hónapig tartó, állandó átjárásából adódó kézimunka-többlet bár drágább, mint a gépesítés, mégis biztosítja az ökológiai szemlélet érvényesülését, a betakarításkori és manipulálás alatti energia- és vegyszerfelhasználás elkerülését.  A zöld burokkal bekerült dió burkának leválasztására egy német bio-tanácsadó azt a módszert javasolja, hogy a diót néhány órára áztassuk enyhén sós vízbe. Nem tudom, nem próbáltam.  Véleményem szerint ha valamilyen oknál fogva meg kell mosni az öko-diót, akkor a mosást csak tiszta vízben szabad végezni, bármiféle mosó vagy fehérítő vegyszer nélkül.  A dió szárítására, tárolására azt a módszert javaslom, hogy betakarítás után a diót kézzel könnyen kezelhető 10 cm-es gyümölcsös rekeszekben tároljuk, 1-2 rétegben, száraz, szellős helyen, és naponta forgassuk át, amíg a héj reggelenkénti „izzadása” meg nem szűnik. Ezzel a módszerrel - más módszerekkel ellentétben - a nagyobb élőmunka-igény és élőmunka-költség biztosítja a termék bio-jellegét. Szemben a gázenergia (vagy egyéb energia) felhasználásával működő berendezésekkel, amelyek nemcsak beruházásigényesek és költségigényesek, hanem a meg nem újuló szénhidrogénkészletet fogyasztják, így semmiképpen se tekinthetők bio-módszernek.  Szárítás után a termés 30 cm-es almás rekeszekbe összeönthető, és a rekeszek 3,6 m magasságig felrakhatók, száraz, szellős helyen tárolhatók.  A raktári gabonamoly felszaporodását pedig úgy tudjuk meggátolni a diótároló helyiségben, hogy a tárolt dió felszínére hullámpapírt fektetünk, amibe szívesen vonul bábozódni a raktári gabonamoly lárvája. A hullámpapírt időnként elégetjük.  Az ökológiai szemlélethez tartozik, hogy abból, amit a diófa ad, semmit ne hagyjunk kárba veszni. Ha számunkra értéktelen, mint a megfeketedett, baktériumos dió, (és vagyunk olyan lelkiismeretesek, hogy darált diókénti értékesítésével se próbálkozunk), az még a madarak számára kiváló téli élelmet jelent. Széncinkék és kékcinkék csapatai telelhetnek ki rajta.     Gyepesített talajfelszín a diósban Ez a hagyományos, tiszaháti diótermő táj művelésének technológiája, tökéletesen biológiai művelés. A fűtermést lekaszálva tehenekkel hasznosították.  A természetben a vadon nőtt diófák alatt különböző növények nőnek, legtöbbször fűfélék. Kertekben, szőlők, szántók végében is fű van alatta. És milyen szép nagy diófák nőnek füves területen!  A dióültetvény területén létesített - magától létesülő - gyep között nagyon hasznosak a gyepkultúrába illeszkedő pillangósvirágú növények - vörös- és fehérhere, gomborka, szarvaskerep, kisebb növésű bükkönyfélék, stb. Ezek a fűvel együtt jól tűrik a kaszálást, és nitrogénben gazdagítják a talajt.   A fűfélékkel együtt a termőhelyre természetesen is jellemző ökoszisztémát hozzák létre, mindazokkal az élőlényekkel, - baktériumoktól kezdve a rovarokig, - amelyek így megtalálják életfeltételeiket. Biológiai sokféleség alakul ki a területen, cáfolva azt a véleményt, hogy a diófa nem tűr meg más élőlényeket a közelében.  Gyepesített talajfelszín télen:   És a füves-herés keveréknövényzetnek a diófa számára jóhatású prevenciós hatása is van, a füves-herés keverék - kanadai idézet szerint - "elveszi a kedvét" a diófa gyökerét károsító nematódának, a Pratylenchus vulnus-nak attól, hogy a területen megtelepedjen.  Természetes úton kialakult vörösherés-füves keverék egy erdélyi diósban:   Mint azt valamennyien saját tapasztalatunkból tudjuk, nincsenek csodaszerek. A dióskert talajának füvesítése sem az. Hátránya is van, egyes kártevők - cserebogár, pocok, stb. - megtelepedését segíti a gyep. De jelentősebb ennél, hogy a füvek - főleg az első gyepes években eluralkodó tarackok - vizet vonnak el a diófák gyökere elől. Nálunk, ahol amúgy sincs meg a diófák által minimálisan igényelt 800-1000 mm tenyészidőszaki csapadék, a gyep vízfelhasználása visszaveti a diófák fejlődését. Úgy is fogalmazhatunk, hogy gyepesíteni csak öntözött dióskertben szabad.  Csiperkegomba gyepesített dióskertben:   A pillangósok elterjedését magvetéssel magunk is elősegíthetjük, ha valahonnan véletlen hozzájutunk az apróbb pillangósok magvaihoz. De egyre ügyeljünk: Lucernát nem szabad a diósba telepíteni! A lucernának mély gyökérzete van, szárazságra hajló éghajlatunk alatt gyökérrendszere konkurrál a diófa gyökerével, és elszívja a dió elől a diónak is nagyon szükséges vizet. A lucerna másik káros hatására az újtelepítésű diósban kanadaiak hívták fel a figyelmet: A lucerna levélbolhái a dió levelét is károsítják.  Igaz, a diófa se marad adós, a leveléből kimosódó, valamint a gyökeréből kibocsátott juglonra a lucerna különösen érzékeny, tehát kölcsönösen ártanak egymásnak. És kölcsönösen fertőzhetik is egymást, hiszen a lucerna gyökerét ugyanúgy fertőzi a rozellíniás gyökérpenész, mint a diófáét. Egymás közelében a gyökérpenészt is elkaphatják egymástól, ami a talajban terjed.  A talajművelő eszközökkel gyommentesen tartott dióültetvénnyel szemben a gyepesített felületű dióskert felel meg a környezetkímélő talajművelés követelményeinek.  Gyepesítés = környezetkímélés.  Gyepes területen a talajművelés nem okoz talajszerkezet-rombolást, hanem a fűfélék gyökérzete kellően levegőző, szellős, morzsás talajszerkezetet alakít ki.  Dombos területen nincs talajpusztulás, erózió.  Gépi diószüret esetén a rázás, felszedés erő- és munkagépei nem nyomják keményre, barázdásra a gyepes talajt, illetve jóval kevésbé, mint a műveltet. Gépi keréknyomok esetén évi egyszeri fogasolással eredeti állapotába hozható a gyepes talaj.   Végül ne feledkezzünk el a gyepesített dióskert azon előnyéről se, hogy a bioművelést folytató diósgazda a diótermesztést nagyon jól kiegészítheti állattenyésztéssel is. Szemben a poros-sáros talajú dióskerttel, és szemben a vegyszeres növényvédelmet igénylő dióskerttel. Néhány évvel ez előtt például az ökológiai támogatás elnyerésének az is feltétele volt, hogy a növénytermelési - konkrétan diótermelési - tevékenységet a biogazda biológiai állattartással is kapcsolja össze. Persze, ez még a kisgazda-szellemiségű minisztérium idején történt. Azóta a helyzet javult, mert a diótermesztőknek ma már nem írják elő a kapcsolódó állattartást.  Azt már korábban említettem, hogy a legelőn a diófák alatt jól érzik magukat a tehenek. És, mint már mutattam, libák is tarthatók a diófák alatt, nagyon jól érzik magukat, jól fejlődnek.  Többen ajánlották, manapság is ajánlják a juhászat és a diótermesztés ökológiai alapú összekapcsolását, vagyis azt, hogy füvesített dióültetvényünk kaszálását ne gépi úton végezzük, hanem abszolút biológiai módon, a juhokkal való legeltetéssel. Magam nem zárom ki azt, hogy ez lehetséges, de arra a veszélyre szerényen felhívom a figyelmet, hogy a diófák lelógó ágait - és melyik diófa melyik ága nem lóg le - a juhok tarrá fogják rágni. Mert bizony, a diófa levele nemcsak az ember számára igen kellemes aromájú.   De, úgy látszik, túlzásba estem, véleményemet korrigálnom kell. Mert a juhok csak addig rágják le a diólevelet, ameddig elérik. Feljebb nem. Tehát mégis tarthatók a diósban, amint arról Jean-Maurice Lyonne, St. Romans-i gazdálkodó beszámolt.   Negyven hektár diósa van. Amikor fia, Régis is abban a korban volt, amikor önálló jövedelemre van szüksége az embernek, elhatározta, hogy juhászattal fog foglalkozni, mert a juhtermékekben lát fantáziát. De az volt a gondja, hogy nem tudott földet venni. Ezért ajánlotta fel apja a dióültetvény területét.  Már tíz éve legeltetik a juhokat a diófák között, A juhok számára megfelelő a fűösszetétel, jól érzik magukat a diófák alatt. És nem kell kaszálniuk, ezzel nagyon nagy üzemanyagköltség-megtakarítást értek el. Fűkaszát se kellett venniük. A juhtrágya pedig fölöslegessé tette a műtrágyák használatát. Szóval, csupa előny, csupa bio.  Csak az idősebb diófák alatt nem lehet legeltetni, mert ott a fű kiritkult. Másik gondjuk, hogy mivel talajuk köves, a juhok sok követ kirugdosnak, ami a diószüretet nehezíti, de a kövekkel nem tudnak mit kezdeni.  Tisztelt ökológus Kollégám, gondolkozzunk tovább is közösen, milyen háziállatot tarthatunk ezeken kívül is, vegyszermentes diósunkban! Én gondoltam például méhészetre, de Schneider Balázs gyorsabb volt, már meg is valósította ezt a kézenfekvő, célszerű társítást.     Ökológiai védekezés a dióskertben Ha már ismerjük, dióskertünkben milyen betegségek és károsítók fordulhatnak elő, elgondolkozhatunk, hogy a hagyományos növényvédelmi eljárásokat meghaladva milyen módon képzeljük el a biológiai védekezést ellenük.  Ökológiai szemléletű növényvédelemnek nevezhetjük, ha a kártevők ellen nem vegyszereket, hanem más élőlényeket vetünk be. Ezt a harcot bízhatjuk a természetre, a kártevők és az őket pusztító más élőlények természetes egyensúlyának kialakulásában bízva, vagyis hogy nem csinálunk semmit. Ez is lehet eredményes, nem tudom.  De az már keményebb beavatkozás a természet egyensúlyába, ha egyenesen a diófák károsítóit pusztítjuk, igaz, nem vegyszerrel, hanem ellenségeik koncentrált kijuttatásával.  Például ha a fiatal diósunkban pocokkár lép fel, megtehetjük, hogy nem irtjuk a pockot, hanem ülőfákat állítunk ki a ragadozó madaraknak, és bennük bízunk. De amíg megjönnek az ölyvek, stb., a pockok addig is rágnak. A ragadozó madarak akkor jönnek, ha nálunk több a pocok, mint máshol. És ha megjöttek, és megritkították a pocokállományt, továbbállnak, mihelyt a pocokállomány az átlagosnál ritkábbá vált. Tehát: A kártevőket pusztító élőlények bizonyos mennyiségű kártevő-állományt igényelnek állandóan ahhoz, hogy meg tudjanak élni. Tehát: A diófáknak egy bizonyos mennyiségű kártevővel kell állandóan együtt élniük.  Térjünk át azokra a konkrét módszerekre, amelyekkel a a dióskertben az ökológiai növényvédelmet megvalósíthatjuk, és ezzel mutassunk példát a biotermesztés körében! Ne tegyünk úgy, mint sok "biotermesztő", akik féltve őrzik titkaikat, a biológiainak mondott eljárásokat megőrzik maguknak, nehogy megtudjuk, hogy csak szavakban tartják be az ökológiai előírásokat, a valóságban pedig a tiltott vegyszereket használják.  Már ötödik éve forgok biotermesztők között, de eddig még egyiktől se hallottam konkrét bioeljárást, amivel felváltaná a hagyományos növényvédelmet. Nem a diótermesztésben! A szántóföldi, a zöldségtermesztési, a szőlő-, gyümölcs- és gyepkultúrák bármelyikében! Amit tényleg alkalmazna!  XANTHOMONASZOS BAKTERIÓZIS  A baktériumos levél- és termésfoltosság (Xanthomonas juglandis) a diótermést komolyan veszélyezteti, hűvös, csapadékos tavaszú években. Szükség esetén az ökológiai gazdálkodásban felhasználható réztartalmú készítményekkel kell permetezni, rügyfakadástól júniusig terjedő időben 10-14 naponként, súlyos fertőzésnél 7-10 naponként. Ez a hagyományos eljárás is, bár hagyományosan a baktérium réz-rezisztenciája miatt egyre inkább szerves gombaölőszerekre is rákapnak.  Javasolják, hogy a télen is a fán maradt diókopáncsot le kell verni a fáról. Amellett, hogy ez a javaslat üzemi méretekben nem valósítható meg, az eredményessége is kérdéses, mert - mint tudjuk - a baktérium a fa minden részén áttelel, sőt, a lehullott leveleken is. Mindenesetre csökkenthetjük a fertőzési forrást, ha nemcsak a lehullott leveleket távolítjuk el a diófák alól tavaszra, hanem a fertőzött vesszőket is lemetsszük, elégetjük.  Sok munka, amit nem fizet meg senki, és akkor még ott van az egész diófa, amelynek minden része fertőzési forrást jelent tavasszal. A rügyektől a kéregig.  De létezik bio-védekezés is a baktérium ellen.  Mint korábban mondottam, az az ökológiai szemléletű növényvédelem, ha a károsítók ellen más élőlényeket vetünk be. A legkézenfekvőbb, ha a diófa károsítói ellen magát a diófát vetjük be. Ez úgy lehetséges, hogy olyan diófajtát, típust választunk telepítésre, amelyik a betegségeknek, kártevőknek ellenáll. Ismeretes, hogy az elismert, termesztésbe vont diófajták között igen nagy különbségek vannak például a xanthomonaszos bakteriózissal szembeni ellenállóságban. Tanulmányozzuk tehát a diófajták leírását, és a betegségnek ellenálló fajtát telepítsünk, ha ökológiai szemléletűek vagyunk.  Ez így nagyon szép. A bökkenő csak ott van, hogy - egyéb okok miatt - szerintem is csak a magyar éghajlat alatt szelektált, nemesített diófajták jöhetnek Magyarországon számításba, amelyekből a három régebbit és az öt újabbat összeszámolva is csak nyolc van. És egyikre sem jellemző a baktérium-rezisztencia.  Tehát szép dolog, ha egy biokulturális szakcikkben azt olvassuk, hogy "az egyik döntő, növényvédelmet segítő szempont a fajtaválasztás", ha nincs olyan fajta, amit választhatnánk. És nincs is olyan hazai szakember, aki baktériumellenálló diófajtát tudna nekünk ajánlani.  Az elmondottakhoz egy kis illusztráció.  Olasz kutatók (Tamponi és Donati) vizsgálták egy sor diófajta baktérium-fogékonyságát, olasz, campaniai viszonyok között. Campania - mint tudjuk - nem az a kimondott nedves, párás éghajlatú vidék, ami alatt a xanthomonasz el szokott hatalmasodni. A vizsgálat módszerébe ne menjünk mélyen bele, elég annyi, hogy a vizsgált diófajtákról szedtek 200-200 szem diót, és ennek arányában állapították meg a termés-fertőzöttség százalékát, amit a következőknek találtak:  Diófajta	Fertőzött diók aránya, % Nugget	97 Vina	92 Lompoc	89 Serr	75 Payne	74 Gustine	72 Alsószentiváni 117	65 Midland	63 Tehama	54 Hartley	53 Chico	42 Eureka	39 Mayette	39 Franquette	36 Waterloo	22 Grandjean	21 Parisienne	8 Sorrento	8 Marbot	7 Corne	2 Hogy mi ebből a tanulság?  A vezető olasz fajta, a Sorrento és az olasz földön is jól díszlő francia diók átütő sikere. (Istenem, hazai pálya, hazai bíró!) És az idegen diók csapnivalóan rossz szereplése.  Nem baj, remélem, egyszer lesz még visszavágó is, amikor hazai földön tesztelhetjük a legjobb olasz és francia diófajtákat! Mert ne feledjük, a dió röghöz kötött növény, egy adott fajta életképessége - és ellenállóképessége - hazai viszonyok között a legjobb.  Csak mellékesen jegyzem meg, hogy saját tapasztalatom szerint a három magyar alapfajta közül az M-10 a legfogékonyabb a bakteriózisra, de rögtön utána következik a T-83, és bizony, egy jellemzően baktériumos évben az A-117 se mentes.  Úgyhogy, azt javaslom, tisztelt Kollégám, hogy a fajtaválasztás során részesítsük továbbra is előnyben a hazai diónemesítés során már kipróbált hazai diófajtákat, és ha lehet, védekezzünk a baktérium ellen ökológiai módon. Ha pedig nem lehet, vessük be az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett vegyszereket.  A dió xanthomonaszos baktériumfertőzése ellen biológiai módon például a baktériumot fogyasztó vírusokkal, bakteriofágokkal lehet védekezni. Persze ez csak egy elméleti lehetőség, mert tudomásom szerint Magyarországon még nem kapható bakteriofág-készítmény. Sőt, még egyetlen szakembertől se hallottam, vagy olvastam erről, de külföldön - igaz, nagyon távol, Új-Zélandon - már kidolgozták ezt a módszert.  Az előzményekhez tartozik, hogy a bakteriofágokat már száz éve ismerik. Kísérletezni először a Szovjetunióban, Tbilisziben kezdtek velük, a növények baktériumos betegségeinek leküzdésére. A témával Amerikában is, legújabban pedig Új-Zélandon foglalkoztak, az összes növényi baktérium közül a dió xanthomonaszos betegsége elleni védekezés került legközelebb a gyakorlati alkalmazáshoz. Bakteriofág vírusokat a környezetből könnyen tudnak izolálni.  A bakteriofágok eredményesen pusztítják a baktériumokat, feltéve, ha életképes állapotban a baktériumhoz férnek. A kutatók eredményei szerint a bakteriofágos permetezés a kibomló diórügyet érő tízezernyi baktérium 99 %-át elpusztítja. De sajnos élő szervezeten kívül a vírusok nagyon halandók. Ártalmas számukra a hőingadozás, a vegyszerek, de leginkább a napfény. Tehát nappal nem lehet kipermetezni, csak éjjel.  És sajnos, a bakteriofágos védekezésnél is probléma a diórügyek elnyújtott fakadása, vagyis ez is csak akkor hatásos, ha rövid idő alatt 3-4 permetezést végzünk.  Ez pedig nagyon drága. A baktériumos levél- és terméskár nem szokott olyan nagy lenni, ami indokolná négy bakteriofágos éjszakai permetezés költségét. A készítmény is drágább, mint a réz.  Ha diósunkban ökológiai gazdálkodást folytatunk, és nem szabad sztreptomicint permeteznünk, sőt a réztartalmú szerektől is el vagyunk tiltva (mint pl. 2002-ben), akkor is meg kellene gondolnunk a bakteriofág alkalmazását, ha kapható lenne. Előbb olyan dióvevőt kell keresnünk, aki vállalja, hogy a többletköltséggel megnövelt áron is megveszi biotermékünket. Ilyen vevőről jelenleg nem tudok.  Tisztelt Kollégám, ha Ön fogékony az ökológiára, van egy jó hírem az Ön számára. A dió baktériumos, xanthomonaszos betegsége ellen másik, ökológiai védekezés is létezik, amikor a baktérium ellen másik baktériumot vetnek be, nevesítve a Bacillus subtilist. Serenade nevű készítményben forgalmazzák, és Amerikában már engedélyezték is a biotermesztés számára.  Az a leghatásosabb, ha a még meg nem támadott, egészséges diólevélre permetezzük, és amikor a xanthomonasz a levélre kerül, az alábbi ábra szerinti módon megeszi. De akkor is hat, ha a xanthomonasz már a levélen van, és tömlőt fejleszt, akkor a tömlőjét is képes megenni. Ezt a másik felvétel mutatja.     Tisztelt, az ökológiára fogékony Kollégám, az előbbinél is jobb hírem van az Ön számára. A Xanthomonasz ellen a diófa vegyi fegyvere, a juglon is alkalmazható.  Hogy ne legyek szerény, mondhatnám, hogy a gondolat nekem is eszembe jutott, de már későn. Hét évvel korábban már ezirányú kísérletet végzett Anita Solar szlovén kutatónő. Diólevélből kivont juglonból készült permetezőszert talált hatékonynak a Xanthomonasz ellen. A juglon baktériumölő hatása közismert, a diófát ismerő összes nép népi gyógyászatában alkalmazták a diófa kivonatait baktériumos betegségek ellen.  A diófa a saját védelméhez is megtermeli a hatóanyagot.  GNOMÓNIÁS GOMBABETEGSÉG  A levélfoltosság gomba (Gnomonia leptostyla) olyan rendszeres és súlyos kórokozó, ami ellen az ökológiai termelésben alkalmazható bordói lével, később kénnel is kell permetezni, rügyfakadástól a hajtásnövekedés befejeztéig. Az ökológiai szemlélet szerint a betegségnek ellenálló fajták telepítésével kell a vegyszerezési szükségletet csökkenteni. Szerencsére a hazai diófajták közül az Alsószentiváni 117-es fajta a betegséggel szemben kiemelkedően ellenáll, és a másik két fajta, a Milotai 10-es és a Tiszacsécsi 83-as is mérsékelten ellenáll.  Az évenkénti fertőzés csökkentésére törekedve évente a tenyészidőszakon kívüli időben a lehullott lombot vagy égetéssel szükséges megsemmisíteni, vagy pedig a későbbiekben kell a lomb megsemmisítésére technológiát kidolgozni. Például egy francia diótermesztő (Signaux úr) a lehullott, száraz diólombot a téli időszakban szárzúzóval töreti meg, hogy hamarabb elbomoljon.  Egy ökológiai szakembertől azt hallottam, a lomb égetése nem tekinthető igazán biológiai módszernek. Véleményem szerint az égés (oxidáció) az élő természetben mindennapos folyamat. A diólevél szerves anyagai természetes - gombás, baktériumos - elbomlás során is oxidáció útján semmisülnek meg. A gyors égés - lehet - pusztít élő szervezeteket. De az égetési folyamat térben és időben nagyon szűkreszabott, más élő szervezetekben nem okoz nagy kárt.  Ha a gnomónia ellen a biotermesztésben engedélyezett réztartalmú szeres permetezéssel védekezünk, akkor a fa ágait és törzsét károsító ágrákbetegség (Nectria galligena) ellen nem kell külön védekezni.  Úgy a xanthomonasz, mint a gnomónia ellen bizonyos fokú bio-védelmet jelent, ha ültetvényünket nem engedjük elsűrűsödni, levegősre, szellősre hagyjuk. Így megmarad az esély, hogy a fertőzéseket elősegítő esők után az ültetvény átszellőzik, a levegő páratartalma hamarabb csökken le, a baktérium és a gomba fertőzőképessége megszűnik.  ALMAMOLY  Az almamoly-rezisztencia területén valamivel jobb a helyzet, mind a nyolc magyar fajtára jellemző, hogy alapi nyílása jól zárt. Tehát ha magyar diófajtákat választunk telepítésre, az önmagában megvalósít egy bizonyos biológiai védelmet. Ez sem jelent természetesen abszolút védelmet, - mindenki látott már férges diót, - de nem annyira rossz a helyzet, mint a - Magyarországon el nem ismert - papírhéjú fajtáknál.  Almamoly-kártétel tehát a gondos fajtaválasztás mellett is van, ez jelenti a diófa és környezete természetes egyensúlyát.  Az almamoly egyedszámának csökkentésére is alkalmasak a ma már széles körben alkalmazott feromoncsapdák a dióskertekben, nemcsak a kártevő várható erősebb fellépésének előrejelzésére. Ha nemcsak megfigyelési céllal akasztjuk ki a diófára, akkor többet kell vennünk, sűrűbben kell elhelyeznünk, a hímlepkék nagy részét összefogja. És csak akkor kell egyéb védekezési módszert is választanunk, ha sokalljuk a kártételt.  Ennek a védekezésnek az a hibája, hogy a fák kifejlett korában már nem hatásos. Olyan nagy a diófák körüli légtér, hogy a feromon-illat nem ér föl a fák tetejéig.  Az almamoly elleni biológiai védelem számára elvileg 250-féle élőlény vethető be - mondják kutatók. De ez csak az elmélet. Engedély, készítmény, ismeret hiányában viszont a gyakorló bio-dió termesztő ezzel a 250 élőlénnyel nem tud mit kezdeni.  A legegyszerűbb, ha a mindig emlegetett Bacillus thuringiensis-t permetezzük ki. De már megjelent ennek a módszernek a továbbfejlesztett változata, amikor nem magát a baktériumot szórják ki, hanem az általa termelt méreganyagot (úgynevezett BT toxint).  És tessék elképzelni, ez a módszer engedélyezve van a biotermesztésben!  Jaj, de idegen ez a biotermesztéstől! Mérget kiszórni a biogyümölcsösben? Pedig egy, biokultúrával foglalkozó szakfolyóirat is propagálja.  De túl azon, hogy a diósban az almamoly ellen a kiszórt BT toxin nem ér semmit, mert a petéből kikelő lárva azonnal, a helyszínen befúrja magát a dióburokba, így nincs módja mérget összeszedni, még az is problémát okoz, hogy ezzel a méreganyaggal szemben a jelenlegi almamoly-populációk már bizonyos rezisztenciával rendelkeznek.  Másik, hasonló biológiai védekezés például az almamoly betegségét okozó karpovírus kijuttatása. Karpovírus-készítményről Magyarországon nem tudok, de fejlettebb vidékeken alkalmazzák már. Kaliforniában például egy granulovírust mondanak a legjobbnak az almamoly ellen, amely vírus az almamoly lárvájával érintkezve azt elfogyasztja. Kaliforniai tapasztalat szerint ezzel a készítménnyel több mint tízszeres permetezéssel lehet az almamoly-populációt egy adott területen lenullázni.  Többévi várakozás után végre Magyarországon is kaphatóvá tették a granulovírus-készítményt, Madex néven. A szuperszelektív vírus csak az almamolyt betegíti meg, más élőlényre nincs semmilyen hatással. A frissen permetezett felületen járó almamoly-lárvák, tehát azok, amelyek még igen fiatalok, nem rágták be magukat, fiatalon elpusztulnak. Amelyik lárva csak kisebb mennyiségű vírushoz jut, szintén elpusztul, de később, bent, a termésben. A termés károsodik, de az almamoly nem szaporodik tovább.  Az almamolynak megvan az a tulajdonsága, hogy első nemzedéke - almán is, dión is - nem a termésre petéz, hanem levelekre, a lárvának hosszú utat is meg kell tennie a termésig. Ezért a védekezés az első nemzedék lárvái ellen hatásosabb. Persze, tudjuk, a diónál jellemzően a második - vagy ha van, a harmadik - nemzedék fertőz. Pedig fontos lenne az első nemzedéket irtani, mert azok egy része közvetlenül telelőre vonul, elteszi magát jövőre, arra az esetre, ha a gyümölcsösben a második nemzedék a permetezés miatt kihalna.  Jövőre előlről kezdhetjük az almamoly elleni küzdelmet.  Mikor permetezzünk az első nemzedék ellen? Diósban soha, de szólhatunk a szomszéd almáskert gazdájának, hogy mikor permetezzen. De csak akkor szóljunk, ha nem veszi sértésnek. És akkor, ha a tavaszi hőösszeg-számítást elvégeztük. Ennek menete: Minden este 9-kor megmérjük a hőmérsékletet, és ha az meghaladja a 16 C°-ot, attól kezdve a napi átlaghőmérsékletből (ami jó közelítéssel megegyezik az esti hőmérséklettel - kivonunk 10-et, a maradékot összeadjuk. Amikor a végösszeg eléri a 85-öt, lehet a granulovírust kipermetezni. Ekkor kezd az almamoly rajzani.  A termést veszélyeztető almamoly - második nemzedéke - ellen permetezés nélkül is kielégítő biológiai védelmet jelent, ha a szomszédban almáskert van, ami magához vonzza az almamolyokat. Ez egy szerencsés eset. Aki nem ilyen szerencsés, annak a feromoncsapdás védekezést ajánlom, amit kiegészítésként magam is alkalmazok, a maradék hímlepkék összefogására. Így a dióférgesség ökológiai módon megelőzhető. De telepíthetünk is egy sor almafát a dióskert mellé, az majd magához vonzza a dióskertbe tévedt molylepkéket.   Nálunk még nem, de Kaliforniában már próbálkoznak a Trichogramma platneri nevű parazita darázzsal is az almamoly ellen, amely az almamoly petéjét fogyasztja. Állítólag a molyfertőzést 70 %-kal is képes csökkenteni.    LEVÉLTETVEK  Mint említettem, a sikeres védekezéshez ki kell billentenünk a dióültetvényt a természetes egyensúlyából. Elősegíthetjük az egyensúlynak a saját javunkra változását egyes művelési beavatkozásokkal is, amelyek nem a kártevőket irtják közvetlenül, hanem áttételesen hatnak. A levéltetvek esetében is.  Például a zengőlegyek (Syrphidae) lárvái a dió levéltetveit pusztítják. Tetszik tudni, az az apró légy, amelyik egy helyben megáll a levegőben, utána pedig egy pillanat alatt áll tovább.  A kifejlett zengőlegyek fő tápláléka a legkülönbözőbb gyomvirágok nektárja. Ha a kertünket nem kaszáljuk olyan sűrűn, - pl. évente hatszor, - és hagyunk két kaszálás között időt a gyomoknak kivirágozni, ezzel a módszerrel elősegíthetjük a zengőlegyek állományának növekedését. Persze kérdéses, egy fiatal dióültetvényben mi a nagyobb kár, a levéltetvek károsítása, vagy a gyomok által a diófa elől elszívott víz és tápanyag. Mérlegelni kell.  Mindenesetre a zengőlegyek érdekében tartsunk fenn a dióskert mellett egy kis füves területet, ahol vadvirágok virágozhatnak. Egy zengőlégy, a tarka darázslégy (Sphaerophoria scripta) aprószulák virágán, a diófák között:   (Van a darázslégyről jobb képem is, de annak két hibája van. Nem dióskertben készült, és nem én készítettem.)   Magyarországon a mutatott tarka darázslégy mellett az Episyrphus balteatus (ékfoltos zengőlégy) és a Melanostoma mellinum gyakori még, de itt él még kb. 600 másik zengőlégy faj is.    Persze, a biológia, a dióültetvény biológiai növényvédelme nagyon bonyolult dolog. Elszaporítjuk a zengőlegyeket egy külön a számukra fenntartott virágoskertben, és ők képesek nem a diófa, hanem más növények levéltetveit fogyasztatni lárváikkal. De a következő képen táplálkozó zengőlégy-lárva valószínűleg diólevéltetűt eszik.   Viszont az Eristalis interruptus zengőlegyet már nem a diólombban sikerült lekapni:   A levéltetvek monitorozására a legjobb és máig is legkorszerűbb módszer a diólevél szemrevételezése. A diósgazda részéről akkor kell beavatkozni, ha egy levélkén 15-nél több levéltetvet lát.  A levéltetveknek - szerencsére - elég nagy számú ragadozó rovar ellenségük van. Közismertek közülük a katicabogarak (Coccinellidae), amelyeknek nemcsak kifejlett egyede, hanem lárvája is megeszi a levéltetveket.  A következő képen katicabogár látható április 20-án, a dió csücsrügyének kibomlásakor. Ugyanazért tartózkodik ott, mint a hangyák, mindnyájan a saját hasznukra kívánják fordítani a levéltetvek megjelenését. A hangyák az édes levéltetű-ürülékért, a katicabogár pedig a levéltetvek elfogyasztásáért keresi fel a diófát.   A sárga dió-levéltetű és a tarka dió-levéltetű bár rendszeres lakói a dióskertnek, kártételük nem szokott olyan mértékű lenni, ami a vegyszeres beavatkozást szükségessé tenné.  A levéltetvek állományának kordában tartásába tehát besegítenek a katicabogarak is, már a rügypattanástól kezdve járják és vizsgálják a diófákat, keresik a levéltetveket.  Katicabogár koratavasszal, rügypattanás előtt a diófa ágán:   Katicabogár tavasszal, virágzáskor:   Katicabogár májusban, a szerelem hónapjában:   Katicabogár júniusban:   A katicabogár petéi diólevélen:   A katica-lárva nem tévesztendő össze a zengőlegyek és a fátyolkák lárvájával, bár alkatra, nagyságra hasonlók. A katicalárva a legszínesebb, szürke-sárga, a fátyolka-lárva barnás, hosszanti mintázattal, a zengőlégy lárvája pedig jellegtelen.  Ha a levéltetvek szempontjából nézzük a katica-lárvákat, tiszta horrort látunk. Az első képen a katicalárva, a másodikon a bogár eszi a levéltetvet.    A katicák koratavasztól őszig, amíg egyáltalán levéltetű van a diófán, szüntelenül pusztítják azokat. Azt hihetnénk, még a diólevél sárgulása-barnulása idején is.  Pedig nem. Amikor a diólevélből a tápanyagok - amiket a levéltetvek annyira szeretnek - elkezedenek a fás részekbe visszaáramlani, a levéltetvek beszüntetik életciklusukat. A katicák is.  Szenzációs felvételnek szántam, amint a barna, lehullás előtti diólevélen még katicát láttam. Csak amikor kinagyítottam, vettem észre, hogy a katica már nem él, élettevékenységét tetveknek adta át. Hát, igen, az ökológiai szemléletű dióültetvényből a bomló szerves anyagokkal táplálkozó tetveket se tilthatjuk ki, azoknak is meg kell élniük.    A hétpettyes katicabogár mellett másik katicabogár-faj is megjelent Magyarországon, állítólag erős, veszélyes konkurense lesz a mi katinkánknak. Olyan, ami ki is szoríthatja, a létfeltételekért vívott harcban.  Életrevalóságát mutatja a következő kép is, már akkor petézik a diólevélen, amikor a levéltetvek még csak a szomszédos levelet károsítják.   És már itt jön elő a harmadik is. Ez állítólag ázsiai.   A katicabogarak nagyon sokfélék. Ez a tizenhétpettyes is megél a diófa levéltetvein.   A fátyolkák (Neuroptera) közül az aranyszemű fátyolka (Chrysopa perla) lárvája pusztítja a levéltetveket, a barna fátyolkának (Micromus angulatus) a lárvája is, imágója is.   Fátyolkapeték diólevélen:    A fátyolka-lárvák táplálkozását vételezhetjük szemre a következő képeken. A felvételek április 26-án, május 4-én és szeptember 8-án készültek.        A levéltetvek ellen Kaliforniában biológiai védelmet találtak egy parazita darázs, a Trioxys pallidus személyében. Ott régóta alkalmazzák. Tapasztalat szerint képes igen alacsony szintre csökkenteni a levéltetvek létszámát.  A fürkészdarazsak levéltetűölő szerepéről francia szerzők is szólnak. Egy elhalt levéltetvet látunk a diófa levelén. Ha megfigyeljük, a fekete pötty a fürkészdarázs lárvájának kimeneti nyílása, miután kifejlődött a levéltetűben.   És van itt egy hosszúcsápú lepke, a nevét nem tudom. Bár a kép életlen, higgye el tisztelt növényvédő Kollégám, hogy ez a lepke is a levéltetvek céljából kereste fel a diófa levelét. Ez biztos, a mozgásából állapítható meg, ahogy egyik levélkéről a másikra vándorolva a levélke főere mentén keresgél hosszú csápjaival. Vagy levéltetűt akar enni, de szerintem valószínűbb, hogy édes levéltetű-ürüléket, mézharmatot akar inni. Ha nem is irtja a levéltetveket, mindenesetre biodiverzitás a javából.   Még gombák is fogyasztják a diófa levéltetveit, bár jelenlegi ismereteim szerint arra nincs módszer, hogy ebbe a folyamatba beavatkozzunk. Gomba által elpusztult kifejlett levéltetű és lárvái láthatók - diólevélen.     Ha pedig a levéltetvek ellen mégis vegyszerrel akarunk védekezni, az aktuálisan engedélyezettek közül válasszunk. Egy sor természetes alapú, az ökológiai termesztésben engedélyezett szerrel rendelkezünk.  Természetes alapú piretrinek, etil-alkoholos növényi kivonatok, alifás zsírsavak, növényi olajok és egyéb olajok használhatók, pl. újabban a Vektafid A és a Biola is, amelyek a következőkben említett pajzstetvek és atkák ellen is engedélyezettek. Fontos, hogy pontosan derítsük fel, mely ültetvényrészek, esetleg fák fertőzöttek és csak itt végezzünk helyi kezeléseket.  PAJZSTETVEK  Az akác pajzstetű (Eulecanium corni) és a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) ellen Magyarországon az ökológiai gazdálkodásban felhasználható növényi kivonatok és ásványi olajok közül kell védekezőszert választani, mert nincsenek engedélyezve a Kaliforniában már használatos rovarkészítmények.  Ott természetes körülmények között két bogárfaj, a Chilocorus orbus és a Cybocephalus californicus gyakran nagy számban keresi fel a diófák pajzstetveit, és azok számát erősen vissza tudják szorítani. És létezik két parazita darázs faj, az Aphytus és a Prospaltella is. Nálunk ilyen kutatásról még nem hallottam.  A közönséges teknős pajzstetű (Parthenolecanium corni) ellen fürkészdarazsakat, a Coccophagus, Encyrtus és Metaphycus fajokat vetik be a világ fejlettebb vidékein.  Idehaza a pajzstetvek elleni védekezés a diófák mérete miatt szinte csak a rügypattanás előtti lemosó permetezésre korlátozódik. Védekezésre ajánlott a poliszulfidkén+vazelinolaj és a vazelinolaj. A nyári időszakban, új nemzedékű pajzstetűlárvák elleni védekezéskor az atkák és a levéltetvek ellen használatos szerek pusztító hatására hagyatkozhatunk.  ATKÁK  A szemölcsös gubacsatka (Aceria tristriata) a magyar fajtákat kevésbé veszélyezteti, a nemezes gubacsatka (Aceria erinea) kártétele nem jelentős. Ha mégis erősebb fertőzést tapasztalnánk, atkák ellen ragadozó atkákat vethetünk be. Ilyen például a külföldön ajánlott Metaseiulus occidentalis, vagy a hazai gyümölcs- és szőlőkultúrákra ajánlott Amblyseius andersoni, A. finlandicus, A. aberrans, Typhlodromus tiliarium. Egy ragadozó atka képe jobbra látható: Euseius finlandicus.  Ezeknek a ragadozó atkáknak sajnos, közös jellemzője, hogy más rovarokhoz viszonyítva rendkívül lassú a felszaporodásuk, és nem terjednek gyorsan nagy távolságra. Több év eltelik, mire az erős atkafertőzést elkezdik mérsékelni. És az élettevékenységükhöz jelentős létszámú táplálék-atka kell. Vagyis addig, amíg fel nem szaporodtak, nem érvényesül a hatásuk, és utána is csak mérsékelten.  A ragadozó atkák megélhetéséhez levélatkák kellenek. Ezt hívják biológiai egyensúlynak.  Ha a ragadozó atkákra nem számítunk, használhatunk a levélatkák ellen a biogazdálkodásban engedélyezett kénes és olajos készítményeket. De tudjunk róla, hogy az atkák elleni vegyszerek a ragadozó atkákat is irtják, főleg a piretroidokra és a karbamátokra érzékenyek. Ha a vegetációs időben erős az atkakártétel, akkor alkalmazzunk nyári hígítású mészkénlevet, növényi olajat és kén tartalmú készítményeket.  Nálunk engedélyezett ragadozóatka-készítményről egyébként nem tudok, azokat természetes úton kell elszaporítanunk. Hát, ha tudjuk. Léteznek egyébként atkákkal táplálkozó egyéb ragadozó rovarok is, többféle. Atkászböde, fátyolka, virágpoloskák, sőt, állítólag a katicák is.  EGYÉB ROVAROK  Rovarok lárvái ellen azok mesterséges baktériumfertőzésével, Bacillus thuringiensis kipermetezésével védekezhetünk. Természetesen ehhez a módszerhez az kell, hogy a lárvák a permetlé számára elérhetők legyenek, mint a szövőlepke lárvái, de diósban az olyan rejtett életmódú lárvák ellen, mint az almamoly vagy a farontó lepkék lárvája, nem jó. De jó, eredményes a szövőlepke lárvái ellen.   De a Bacillus thuringiensis-szel erős fenntartásaim vannak. Rovarmérget termel! Ha a biogazda ilyen bacillust permetez ki, azzal súlyosan beleavatkozik a természet biológiai egyensúlyába, és méreganyagától pusztulnak a pusztítani nem kívánt rovarok is, például vándorlepkék, amint azt Allacherné Szépkuthy Katalin cikkéből tudjuk. Nem tekintem bio-módszernek, akkor se, ha a biotermesztésben engedélyezett, és használata általános.  Rovarlárvák, bábok parazita-rovarok kijuttatásával irthatók, de ez esetben is feltétel a hozzáférhetőség. A fürkészdarazsak lárvái jellemző rovarparaziták (Trichogamma fajok). Kijuttatásukkal a rovarlárvák száma mérsékelhető. Amerikai dióskertekben alkalmazzák a Goniozus legneri és a Pentalitomastix plethoricus fürkészdarazsakat is, de arról számolnak be, hogy a kártevők számának csökkentéséhez ezek a darazsak érdemben nem járulnak hozzá.  Az alábbiakban mutatok néhány képet az Amerikában előforduló diókárosító, az Amyelois transitella parazitás, fürkészdarazsas módszerű irtásáról. Kérem, a gyengébb idegzetűek forduljanak el, a képeket ne nézzék meg. Szegény Tranzit Ella!         Amerikában a sárga gyapjas hernyónak nevezett diólevélrágó (Spilosoma virginica) ellen is a hernyó természetes parazitáival, fürkészdarazsakkal végzett mesterséges fertőzést alkalmazzák.   A hazai károsítók elleni biológiai védekezési módszerekre visszatérve: A nagy farontó lepke (Cossus cossus), a kis farontólepke (Zeuzera pyrina), a fadarázs (Xyphydria logicollis) és a mogyorócincér (Oberea linearis) akkor okoz nagyobb kárt, amíg fiatal a fa, mert a leendő vázágat (esetleg a törzset) teszi tönkre. Ellenük alapjában csak kézi, fizikai védekezés képzelhető el. Ezért fertőzés esetén a dióskertet rendszeresen végig kell járni, figyelni kell a friss lyukakat, szöget, drótot beleszúrni, és járatukba az ökológiai gazdálkodásban felhasználható ásványi olajok valamelyikét kell kevés vattán betömni.  A farontók lárváit a harkályok is keresik, és fogyasztják. A károsítók bemutatásakor mutattam két képet a zöld küllő által e célból vágott nyílásról és ugyanannak a nyílásnak a háromnegyed évvel későbbi begyógyulásáról. Szóval, valóban bízhatunk a természetben is.  A lombrágó kártevők ellen vegyszermentes védekezést kell alkalmazni. Az erdei cserebogár (Melolontha hippocastani) élőhelyét adó nyárfákat, fűzfákat a diós mellől ki kell vágni. Az áprilisi cserebogár esetében bízhatunk a természetben. Egyrészt amikor megjelenik, a diórügyek még nem bomlottak ki, másrészt a ragadozók, pl. a pókok már meglehetős éhesek.   A nagy pávaszem (Saturnia pyri) meglehetősen ritka, nagy károkat nem okoz, ugyanígy a levélbarkó (Phyllobius fajok) sem. A levélbarkók fertőzése két hét alatt lemúlik, és amúgy az ültetvénynek csak kis részére terjed ki.  A fehér szövőlepke (Hyphantria cunea) ellen fizikai módszert kell alkalmaznunk, a fertőzött lombrészek lemetszésével, amíg az elérhető. (Már kaphatók 5 m hosszúságra kihúzható metszőollók is.) A már szétmászott, idősebb hernyók ellen pedig megfelelő fizikai védelem lehet a fiatal - legfeljebb 5-6 éves - diófák erős megrázása is, mert a hernyók nagyrészt lepotyognak. Viszont igen hamar, perceken belül a törzsön visszamásznak, igaz, ekkor jól pusztíthatók. Fizikailag. Szerencsére a szövőlepkés fertőzés a dióültetvényben néhány fára szokott csak korlátozódni. Ha a fák növekedése a későbbiekben a mechanikai módszert már nem teszi lehetővé, a védekezésre Bactucid P, az ökológiai gazdálkodásban felhasználható mikrobiológiai készítményt kell alkalmazni, vagy Bacillus thuringiensist. A védekezést május vége és augusztus közepe között folyamatosan végezni kell.  EGYÉB BAKTÉRIUM- ÉS GOMBAKÁRTÉTELEK  Az agrobaktériumos gyökérgolyva (Agrobacterium tumefaciens) nem gyógyítható. Ha vásárolt diócsemeténk gyökerén apró tumorokat látunk, a gyökeret az egészséges részig metsszük vissza, és mártsuk réztartalmú növényvédőszert tartalmazó híg agyagpépbe.  Hasonló a biológiai védekezés módszere is, csak az agyagpépbe nem növényvédőszert kell keverni, hanem az Agrobacterium radiobacter baktériumfajt tartalmazó készítményt. Ez a baktérium antibiotikumot termel, az agrocint. Galltrol-A és Norbac 84C nevű készítményekben kapható, a készítményekből gyökérbemártásos anyag készíthető, és a baktérium kolóniákat képez a sebzett gyökérfelületeken, és meggátolja az Agrobacterium tumefaciens behatolását. E készítmények továbbfejlesztett változata Nogall néven kapható.  Ezek mind preventív szerek, a fertőződést viszont nem gyógyítják. Lehet, hogy majd nálunk is kaphatók lesznek. A védekezés nem annyira a gyakorló diótermesztők feladata, mint a faiskolásoké.  A pisztricgomba (Polyporus squamosus), a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és több más farontó gomba a fák pusztulását okozza, szinte felismerhetetlen a jelenlétük. Csak egyféle védekezést tartok elképzelhetőnek: A metszéskori nagyobb sebeket, amelyek egy éven belül várhatóan nem tudnak beforrni, sebkezelő anyaggal kell lezárni. És az ágletörések, egyéb mechanikai károk helyét is. A kisebb metszésfelületek azért nem érdekesek, mert ha ott be is jut a gomba, életbenmaradásához levegő kell, és ha a fa maga zárja le a sebet, az ottlévő gomba elpusztul.  A gyökérpenész (Rosellinia necatrix), az armilláriás gyökérpusztulás (Armillaria mellea) és a Phytophthora fajok elleni ökológiai védekezést jelenti, ha az ültetvény szántóföldön létesül, nem gyümölcsös vagy szőlő területén, így a kórokozó várhatóan nem fog jelentkezni (vagy csak később, amikor fáink már megerősödtek).  Fitoftóra-fertőzés ellen kétféle biológiai védelem létezik. Vagy tudunk ellenálló alanyú diócsemetéket beszerezni, vagy kerülnünk kell a fertőzött talajra való (újra-) telepítést.  EMLŐSÖK, EGYEBEK  A pocokkár és a kószapocok kártétele ellen a diótelepítés fiatal korában a területre kihelyezett ülőfákkal segíthetjük elő a biológiai védekezést. A ragadozó madarak a pockokat szívesen fogyasztják. A baglyok is, egérszőrös köpetüket gyakran találhatjuk a dióskert területén.  A kószapocok ellen viszont nem jó a bagoly, nemigen fogyasztja. Próbálkozhatunk a kószapocok ellen a vakondnál már bevált módszerrel: Ricinusmagot helyezünk a járatába. Ahol a vakondtúráshoz hasonló pocoktúrás a ricinus számára jó talajt biztosít, a ricinus megnő, és reményeink szerint a kószapocok elkerüli azt a környéket, mert nem szereti. Egy ilyen próbálkozást mutat a következő két kép.      A kedves, de nagyon bosszantó mókusok ellen nincs biológiai védelem? Dehogynem. A házikerti diófa termésének egy része megvédhető, ha macskát tartunk. Feketedió-fát csak fekete macskával!   A diófán megtelepedett fagyöngy biológiai módszerekkel történő pusztítására is folynak biztató kísérletek, amelyeknek a lényege az, hogy a Botryosphaerostroma visci nevű gombával fertőzik meg a fagyöngyöt. Ez a gomba a fagyöngy leveleit, hajtásait, bogyóit károsítja, és gyakran teljesen el is pusztítja a fagyöngyöt.
	A diófa gyökérzetének hatása Mottó:  „Ennek a kislánynak dombon van a háza,  Aranyos diófa van az udvarába.”  (Magyar népdal)  A diófának közismerten nagy, terebélyes gyökérrendszere van. Terebélyesebb, mint a lombja, pedig az már nagy szó. Gyökerének jelentős talajmegkötő hatása van, ezért lehet a mottó szerinti kislánynak dombon a háza, mert az udvarban álló diófa gyökérzete meggátolja, hogy a domb lemosódjon.  Az erózió ellen szívesen használnak diófákat, például Kanada déli részén, az erdőirtások újratelepítésére.  Ha a környezetvédő, eróziógátló cél a legfontosabb szempont, lemondanak a gyümölcstermő, diótermő célról, és fatermelési célra ültetik a diót. Különösen igaz ez szabálytalan alakú birtokok sarkaiban, valamint a birtokok meredekebb lejtőin.  Törökországban külön projektet indítottak az eróziónak kitett hegyoldalak diófával való megkötésére. A projekt néhány képe:  Itt egy meredek hegyoldal látható Törökországból, amelyen természetes - hogy azt ne mondjam, vad - diófák nőnek.   Kiültetett és kiültetésre váró diócsemeték Törökországban:     Olaszországban programot indítottak a mezőgazdasági művelésből kivont földterületek renaturalizációjáért, vagyis újból természetes állapotba hozásáért. A programba bevonták a diófát is. Az alábbi képeken a program során telepített, tehát nem diótermelési vagy fatermelési célú diócsemeték láthatók.     Spanyolország Murcia tartományában a hegyek igen kietlenek erdő nélkül. Egy nagyobb erdőtűz nagy területen pusztította el az erdőket, a természetes újraerdősödés viszont igen lassú. Az erdő hiányában szabaddá vált talaj pedig az erózió prédája.  A gyors újraerdősítést nagyarányú diófaerdő-telepítéssel oldják meg. Nem a diótermelés a cél, de a faanyagtermelés sem. Kizárólag a tájrehabilitáció, a talaj megkötése, a dús növényzet kialakítása.  Erre a célra a diófa tökéletesen megfelel. A következő képek ennek a nagyarányú projektnek a megvalósítását mutatják. Természetesen csak állandó öntözéssel képzelhető el a diófák életbenmaradása, de ha van víz, szépen, gyorsan fejlődnek. Ez a képekről is látszik.       A következő, negyedik képen azonban az is látszik, hogy az ilyen munkát még nagyobb gondossággal kell végezni. Nem szabad a képen látható módon a lejtő irányában művelni a hegyoldalt, mert az fokozottan erózióveszélyes.   A kietlen környezetben ha megvan a víz, a diófák szépen fejlődnek, és a murciai diófaerdők ma már a világűrből is jól láthatók:       Erdőregeneráció diófákkal A diófákat vegyes erdők kialakítására, felnevelésére is használják. A fenti, spanyolországi példával ellentétben egy hazai, kisalföldi erdőtelepítésről készített tanulmányt Karakai Tamás, akinek ezirányú értekezését változatlan formában ismertetem. A diófákkal vegyesen telepített erdő Egyed község területén látható. Ha másról nem, Somogyi Gyuláról biztosan ismerős a község tisztelt Kollégámnak is, ő felejthetetlen ember, ott volt agronómus.  Ez esetben - eltérően az eddigi példáktól - nem a diófa gyökérzetének talajmegkötő hatása volt fontos, hiszen a község teljesen sík területű, hanem a diónak a biodiverzitásban, az erdő közösségében betöltött szerepe. Vagyis tisztán az ökológia.  "Egyed község mellett szintén többféle állapotból és időben indult meg az erdőregeneráció. Az egyik területrészen gyep és félintenzív gyümölcsös volt, a szegélyben sarj eredetű fasorral, diófákkal és mogyoró cserjékkel. 1996-ban a belvíz sok barackfát elpusztított, és a talaj elárasztása révén előkészítette a terepet az érkező fűzmagvak csírázásához. A terület gazdája beszüntette a kaszálást, a mély részeken pár év alatt számottevő fűz újulat jelentkezett. Ezeket fűz dugványokkal egészítette ki, és a magasabban fekvő részre szelídgesztenye csemetéket ültetett. A korábban ültetett mogyorócserjék és diófák a későbbiekben szerves részét képezhetik az erdőnek. A terület gazdái 2000 tavaszán égercsemetéket ültettek. A másik területrészen, amely szántó volt, 1999 őszén kezdték meg az erdőtelepítést erdőregenerációs céllal. Ennek során ősszel makkvetést végeztek elegyítve dió, korai és mezei juhar, és hárs magokkal. A szegélybe vadgyümölcsfákat ültettek és juharmagot vetettek. Tavasszal foltos elegyítésben ültettek mézgás égert, szelídgesztenyét, fekete és fehér nyárat, bibircses nyírt, a szegélybe pedig somot, málnát, szedret, borbolyát, bodzát, és szintén fekete és fehér nyárat a szegélyek korábbi záródásának, a szélhatás gyors csökkentésének elősegítése céljából. Az itt alkalmazott módszer néhány szukcessziós lépcső átlépését jelenti, így a facsemeték bizonyos ideig és mértékben igényelhetik az emberi segítséget a lágyszárúak leküzdésében. Ezért (a kaszálás megkönnyítése érdekében) a terület gazdái a sorba vetés mellett döntöttek, a sorokat azonban megtörték, hogy elősegítsék a későbbi egészséges erdőszerkezet (mozaikosság) kialakulását. A sortávot 1,4 m-ben határozták meg (az erdészeti gyakorlatban ez kicsinek számít), és a kaszálás során igyekeznek a sorközben kelő csemetéket is életben hagyni. A jövőben a kaszálás felhagyását, és a csemeték és magok folyamatos területre juttatását tervezik. Ennek elsősorban a sokféleség kialakításában van jelentősége. A kikelt és megeredt csemeték nagy száma itt is, és máshol is azt mutatja, hogy az Erdő élni akar."  És benne a diófák is.    Miért kell bio-módon gazdálkodni? Mottó:  „a dió ideális bio-gyümölcs, a szükséges növényvédelme bio-módon megoldható”  (Dr. Szentiványi Péter)  Őszinte leszek: Nem tudom. Azt mondják, azért, mert a műtrágya- és növényvédőszer-használat káros az ember egészségére, a természetes növény- és állatvilágra, a természetes vizekre és a talajra. Lehet. Nem értek hozzá, olyan adatokat, eseteket, összefüggéseket nem láttam, amelyek ezeket a véleményeket bizonyítanák.  Ötven évet töltöttem a mezőgazdasági termelésben, mindenféle növényi és állati termék előállításában résztvettem, és ez idő alatt olyan esettel nem találkoztam, hogy a műtrágyázás, valamint a növényvédőszer-használat bármely, általam ismert kárt okozott volna. Műtrágyázással, növényvédelemmel magas, biztonságos növényi hozamok voltak elérhetők.  Mit is mondott Marx a mezőgazdasági termelés és az azon elérhető haszon növeléséről? "... az ásványi trágya tömege feltétele a munka növekvő termelékenységének." Erről mondjunk le?  De mégis fogadjuk el, hogy vegyszerhasználat nélkül kell gazdálkodni. Ez azt jelenti, hogy a talaj termőerejét műtrágyázás nélkül kell fenntartani, növelni. Tudjuk, szervestrágya a termőterület 5 %-ára sem elég az országban, tehát más módszert kell találni a talaj tápanyagtartalmának szinten tartására vagy növelésére. A baktérium-, gomba- és állati kártevők ellen pedig a hatékony növényvédő szerek használata helyett más módon kell küzdeni.  Értelmezésem szerint ez a követelmény azt jelenti, hogy nagyobb hozzáértéssel, a biológia alaposabb ismeretével, sajátos módszerek kidolgozásával kell gazdálkodni. Az ökológiai szemléletű gazdálkodás nemcsak nagyobb szakmai hozzáértést követel a gazdától, hanem több munkát, a hatékony eljárások helyett nagyobb költségráfordítást is.   És a betegségek, károsítók fellépésének megelőzését. Ez aztán igazán nehéz. Ami nincs a dióskertben, az ellen úgy védekezni, hogy ne is legyen. Mert ha már fellépett, a védekezésre nincs igazán bio-módszer.  Reális a kérdés, hogy belefogjunk-e egyáltalán a dió bioművelésébe, bármennyire is divat a bio, bármennyire is bio-jellegű a diófa.  A kérdés anyagi része egyszerűbben megoldható. Ha a fogyasztó hajlandó a bio-dióért többet fizetni, akkor gondolkozni se kell, vegyszermentesen kell gazdálkodni. Dehát én - sajnos - még nem találkoztam olyan vevővel, aki a bio-dióért hajlandó lett volna többet fizetni, pedig egy sor bioélelmiszer-kereskedőt végigkérdeztem. A bio-diót egyik se volt hajlandó megvenni. De a bio-pékség sem, mert ők meg a házikerti - tehát ellenőrizetlen termelésű - dióbelet vásárolják fel. A mellékelt képen diós biosajt látható. Biztosan nagyon egészséges ennivaló, de azt tessék biztosra venni, hogy a benne lévő dióra nincs bio-minősítés. Attól még nagyon jó, csak azt akarom mutatni, hogy nem mind bio, amit akként hirdetnek.  Tehát nagyon egyszerű a kérdés, ha a fogyasztó nem fizeti meg a többletmunkát, többletköltséget, akkor addig érdemes a bio-termelést folytatni, amíg az állam - és az EU - megfelelő mértékben támogatja azt. Azért, hogy keveset termeljünk, ne sokat.  A fogyasztó magatartása, vagyis a nemfizetés teljesen érthető. Ha a bio címen kínált dióbél olyan rossz minőségű, hogy Magyarországon még takarmányozási célra használni se lenne gusztusunk, a gazdag amerikai fogyasztókat is joggal riasztja el a bio-termékektől. Íme a napégett, károsodott bio-dióbél kínálata. Nem vicc, tényleg ilyen.   Nehezebben értelmezhető a kérdés szakmai oldala. Amióta bio-termelők között forgok, szinte csak olyannal találkozom, aki azért választotta a vegyszermentes termelést, mert nem ért a növényvédelemhez. Túlnyomó részük nemcsak hogy nem növényvédő szakmérnök, hanem egyetemi vagy középiskolai szinten sem tanulták a mezőgazdaságot. Így érthető, ha idegenkednek a komoly szakmai képzettséget igénylő vegyszerhasználattól.  Tessék megnézni, a mellékelt képen a diólevélen gombafertőzés (gnomónia), a terméskezdeményen baktériumfertőzés (xanthomonasz) látható. És mennyi minden előfordul még!  A diót úgy tartják számon, mint jellemző bio-növényt, nem kell permetezni, műtrágyázni. (A házikertben nem is lehet permetezni, mert nem tudjuk felnyomni a permetlevet a diófa magasságába.) De üzemi körülmények között a diófák közelebb vannak egymáshoz, bármilyen fertőzés jobban terjed egyikről a másikra, súlyosabb károkat okozhat. Növényünk megvédésének kérdését nem mellőzhetjük el, azzal foglalkoznunk kell. Tessék csak az előző fejezetben szereplő károsítókat végignézni! Mennyi gond fordulhat elő! Csak azt tudom mondani, ezekkel foglalkozni kell. Komoly tanácsot nem tudok adni a dió bio-művelésével kapcsolatban, mert az előforduló problémák minden kertben mások, és én még a saját ültetvényemben is csak néhány komoly kártétellel találkoztam (árvíz, farontó lepke fertőzés, stb.). Tessék állandóan a diófák között tartózkodni, figyelni őket, és a jelentkező problémákat megoldani!  Az ökológiai szemléletű termeléssel, de különösen a diótermeléssel kapcsolatban szinte nincs hazai irodalom, vagy ha a címében szerepel is a biotermesztés, tartalmából hiányzik a kórokozók, kártevők elleni biológiai védekezési módszerek ismertetése. A megjelent "szakirodalom" nagyobbik részének szinvonala Mark Twain "Hogyan szerkesszünk mezőgazdasági lapot?" című írására emlékeztet. Lehet, hogy egy része abból van átvéve.  A vegyszerfelhasználást az ökogazdálkodás hivatalos szabályai tiltják. De kérdés, hogy mi minősül vegyszernek. Például a réztartalmú szerek hol engedélyezettek, hol tiltottak, mikor hogy. Nem tudom, mikor számít a rézgálic vegyszernek és mikor nem. (Most már évek óta engedélyezett a biotermesztésben is.)  Hasonló a helyzet a trágyáknál. Hirdetnek ökológiai gazdálkodásban használható guano-tartalmú trágyát. Csak csendben kérdem meg, hogy a guanóban lévő nitrát miért jobb a gyárinál? Elvileg. Az egyik gyógyszer, a másik méreg?  A nitrogén-műtrágyák hatóanyaga, a nitrát nagyon fontos a diófák számára. Ha nagyobb diótermést szeretnénk, a diófának több nitrogénre van szüksége. Az ammónium-nitrát és a többi, nitrogéntartalmú műtrágya használata tiltott a diótermesztésben. Ha illetékes helyen felvetjük a kérdést, hogy hogyan végezzünk nitrogéntrágyázást a dióültetvényben, gyakran kapunk olyan választ, hogy marhatrágyával. Rendben van, de a füves talajfelszínű diósban nem tudjuk a marhatrágyát beforgatni a talajba, mert szántáskor a diófák gyökere menne tönkre. Erre is van hivatalos válasz, híg marhatrágyalevet locsoljunk ki.  Dehát emberek! Éppen napjainkban tört ki tömeges halálos kóli-járvány Németországban amiatt, mert a híg trágyalével öntözött biozöldséget ették. És az tele volt, természetesen, kólibaktériummal. A tiszta ammóniumnitrát-műtrágyában nincs baktérium, semmilyen, olyan se, ami megbetegítheti az embert. A híg trágyalé pedig a tehenek bélcsatornájából kiürült baktériumok tömegét tartalmazza.  Ez a hígtrágya. De térjünk vissza egy megjegyzés erejéig a szervestrágyára. Máig a fülemben cseng egyetemi tanáromnak, dr. Kolbai Károlynak, az Agrártudományi Egyetem akkori rektorának több mint ötven évvel ezelőtti előadása.  "Mert mi is a szervestrágya? Erről nem lehet egyetemi katedráról beszélni." Lelépett a katedra elé, és folytatta: "Szar, húgy, ..." Visszalépett a katedrára, és folytatta: "...és szalma."  Világos. Az állati szervezet anyagcseréjének fölösleges, káros, kiválasztott anyagai. És szalma. Nem vitatom, hogy a talaj mikroélőlényeinek számára nagyon jó anyag, de nagyon óvatos lennék, hogy az emberi táplálék előállításának alapanyagát lássam benne.  Végiggondolta egyáltalán valaki a biotermesztés követelményeit, mielőtt előírta volna? Már tíz éve vagyok ellenőrzött, igazolt biotermesztő. De meggyőzve még nem vagyok. Hiába keresem, a biotermesztés axiómáit sehol se látom leírva. És ahány ország, ahány biokulturális szervezet, ahány irányzat, ahány lelkes próféta, annyiféle szemléletmód. Melyik az igazi?  És van még egy nagy kérdése az ökológiai gazdálkodásnak, ez pedig a génmanipuláció. Magyarországon génmanipulált növény nem kaphat bio-minősítést. Pedig a leghatékonyabb, vegyszermentes védekezés éppen ezen az úton valósítható meg. Már utaltam rá, hogy Kaliforniában az Agrobacterium elleni védelmet a baktériummal szembeni ellenállóságot biztosító gén beültetésével kívánják megoldani, ha már meg nem oldották. Vegyszer nélkül. A környezet legnagyobb fokú kímélésével. Nem tudom, ez miért rossz. Jelenleg Európában mindenesetre még nincs, nem forgalmazható, nem kapható génkezelt diófa.  Pedig különválaszthatnánk például a diófa nemes részét, az alanyra oltott diófajtát az alanytól. A kettő - mint már sok helyen írtam - akár külön diófaj is lehet. Ha az alanyt akár génbeültetéssel is, de ellenállóvá tennénk az agrobaktérium és a nematódák ellen, az semmit nem változtatna a nemes dió bio-jellegén.  Dehát korunk Európája a génkezelés konok elutasításának idejét éli. Amerika - nem csoda - újabb lépéselőnybe kerül. A kaliforniai dió itthonról is kiszoríthatja a hazait. Ezt akarjuk? A magyar vevő majd eheti az amerikai diót, pedig a hazai mennyivel jobb!  Ellenőrzötten, igazoltan bio-minőségű dió egy bemutatón:   Ellenőrizetlen bio-dió kínálat az Egyesült Államokból. Az ár reális, a minőség nem.   A jelenlegi támogatási ciklusban (2009-2013) a támogatás elnyeréséért újabb követelménynek is eleget kell tennie a bio-dió termesztőjének. Madárodukat kell kihelyezni a diósba!   Ki is helyeztem kiskertembe 60 darabot, szabványosat, előírtat. Egy év alatt egyikbe se költözött madár.  Mondjuk, ez érthető is. Amikor a diófa növényvédelmi fejezetét átolvastuk, egyik rovarkárosítónál sem olvashattuk, - pedig de sokról volt szó, - hogy valamelyik énekesmadár lenne a fő fogyasztója, amelyik kordában tartani, mérsékelni lenne képes az adott rovarfaj jelenlétét. A diófa nem kedvez a kártevő rovarok tömeges elszaporodásának, maga termel juglon nevű rovarölőszert, érthető, ha a rovarok nem szaporodnak túl, és érthető, ha az énekesmadarak máshol keresik megélhetésüket.  Több eszük van annál, hogysem a diófákra telepednének.  Mégis vannak, akik anélkül telepítenek madárodukat a diófára, hogy a támogatási rendszerből hasznuk lenne. Egy külföldi odu. De madár itt sincs.     Helytelen vélemények: Egy, a biokultúrával foglalkozó folyóirat egyik, 2002. évi számában jelent meg egy cikk az almamoly elleni biológiai védekezésről. A következők olvashatók benne:  Az almamoly április végén, május elején jelenik meg. Előrejelzésükre használható csapdák: fény, cefre és feromon. ... Leggyakrabban a diót, almát károsítja, de tápnövényei közé tartozik a kajszi, szilva, birs, mandula, naspolya, körte. Május végétől fehérüröm, vagy varádicstea permetezés illatfedésre. Hernyófogó övet június végén 20 cm-rel a talaj fölött dróttal erősítsünk a törzsre, amelyeket ne égessünk el, hanem szitaszövettel borított ládába helyezzünk, amelyen át a hasznos parazitoidok (fürkészek) ki tudnak jutni. A fák törzsét és vastagabb ágait erős vízsugárral mossuk le, ez gyérítő hatású. A fa tányérjában riasztó növény a sarkantyúka. Bacillus thuringiensis tartalmú szerrel a nyüvek ellen permetezzünk.  Hát... Ha ez komoly... Nyüvek!  És hasonló színvonalú cikk ugyanannak az újságnak egyik következő számából: „A diót június végén, július elején az almamoly második nemzedéke károsíthatja. A törzsre helyezzük fel a hernyófogó öveket. A lehullott termést szedjük fel.”  Szóval, az ilyesmi nem fogja diófáinkat megvédeni az almamoly-fertőzéstől. Az ilyesfajta biózással nem jutunk előbbre, legfeljebb azt érjük el, hogy olyanok leszünk, mint Marguerite Larmand jobboldalt látott diófa-figurája (címe: Egy zöld világért). Ezt azért, tisztelt biogazda Kollégám, kerüljük el, mert mindenki rajtunk fog röhögni. Jogosan.
	Biodiverzitás Mottó:  „Diólevélen halk futam:  Hat láb, négy recés szárny suhan  és két gömb-végű csáp kutat  a levél síkságán utat.”  (Weöres Sándor: Bogár)  A diófa a biodiverzitás jelképe.  Ezt nem én találtam ki, az olaszorsazági ökológiai irodalom használja gyakran ezt az axiómát.  Biodiverzitáson azt értjük, hogy - a monokultúra ellentéteként - egy adott területen a lehető legtöbbféle élőlény él együtt, a tájegységre jellemzően honos növény és állat, tekintet nélkül azok gazdasági hasznosságára vagy esetleges károsságára.  Az ökológiai szemléletű dióültetvény valóban a biodiverzitás megtestesítője. Nézzük például a következő, május elejei felvételt. A légy valószínűleg megtalálta életfeltételeit a diófa környezetében, és a pók is, amelyik a képen nem látszik, de megfogta. És ott a lombrágó hernyó is, amíg a lomb meg nem nő, a barkavirágzaton él.   Bizony, hogy megtalálta a pók is, a légy is, amit keresett! A különféle legyek egész nyáron találnak ennivalót a diófa körzetében.       Ez is légy. Frissen kikelt zengőlégy.   A legyekre pedig a levelibékák vadásznak.      A füves felszínű dióskertben a virágokat zengőlegyek, földiméhek, lepkék, bundásbogarak látogatják.      Ha betartottuk a biológiai növényvédelem szabályait, dióskertünkben el fognak szaporodni a hasznos élő szervezetek. Akinek a diófáján a következő képek szerinti módon méhcsalád telepedett meg, bármiféle ellenőri jegyzőkönyv nélkül is igazolhatja, hogy nem permetezett rovarirtószert.      A méhek tavasszal is felkeresik a diófát, mint kiegészítő virágporforrást. (Köszönet a képeket készítő méhésznek.)      És később, rajzás idején is felkeresik. Tisztelt méhész Kollégám helyesen teszi, ha elkóborolt méhraját először a diófán keresi.     Egy pillanatra tekintsünk ki szűk hazánkból Ázsiába. Bár, lehet, hogy fölösleges volt, ott is ugyanazt látjuk. Méheket a diófán. Ez az ázsiai (Pakisztántól Kínáig) méhfaj (Apis dorsata) sokanyás családokban él, és az enyhe indiai teleken sem igényel méhlakást. Egész évben a diófán él, látjuk, télen is. Bár a beporzáskor hasznosak, nagyon veszélyesek. Minden esetben tömegesen támadnak, szúrásuk nagyon fájdalmas, sokszor halálos. Ha a támadást nem tudjuk mozdulatlanul elviselni, a legjobb messze elkerülni őket. Vagy az olyan diófát, amin ezt látjuk:   A méhekhez hasonlóan másik, családot alkotó hártyásszárnyú is él a diófák között, a darázs. Leginkább földi üregben, de bármely más védett helyen is kialakítja papírszerű fészkét. Jól érzi magát a diófák között.          Ugyanígy meggyőződhetünk a (rovarirtó) vegyszertől való mentességről, ha a diólevelek között ilyen pókfészkeket találunk. Ezek szerint nemcsak a pókok élnek meg ott, hanem táplálék-rovarjaik is.        A vegyszermentes dióskertben változatos, máshol nem látható rovarvilág telepszik meg. Szitakötő a diófa lombjában és egy elszáradt vesszőn.     Vagy akár a diólevélen.    Persze, csak addig, amíg a szitakötő a légyhez hasonlóan nem válik a pók zsákmányává.      A biodiverzitás kérdésének tárgyalásakor nem illik felvetni a kérdést, hogy a biodiverzitás résztvevői hasznosak vagy károsak-e a mi szempontunkból. A biodiverzitás önmagában, önmagáért van, mintegy a Természetisten megnyilvánulása.  Mégis, amikor, ha igazi biogazdák vagyunk, és feléje se nézünk dióskertünknek, minden védekezést a természetre bízunk, bizony, előadódhat, hogy a mellékelt ábra mintájára a diófák között 6-8 méter szélességben is beszövik a pókok a teret, és hálójukat alul több szállal is a füvekhez kötik. Ezzel nemcsak azt bizonyítják, hogy a kertben nem járt permetezőgép, hanem azt is, hogy milyen jól érzik magukat a diófák között. Hogyne éreznék jól magukat, amikor nem permetezünk rovarirtószerrel, és töméntelen sok táplálék-rovar szaporodott el a diófák között.  Bio-körülmények között a pókok kora tavasztól a diófán élnek. És állandóan szövik hálójukat.   Nézzük meg a következő képet. Tavasz van, május első fele, éppen csak hogy kinyílott a dió nővirága, de már be van szőve pókhálóval, és ott a pók is, a magház aljánál.      De a dióskert gazdájának rendkívül bosszantó, ha minden fánál - akár többször is - az erősen tapadó, nyúló pókhálót kell az arcáról valahogy lehúzni. Ilyenkor nemcsak a biodiverzitás kérdése, hanem egyáltalán az ökológiai művelés is többször említésre kerül. Meg az is, aki kitalálta, és egy nagyvárosból elvárja, hogy olcsón szállítsunk neki bioterméket.        A dióskerti pókok hasznáról tehát nem tudok beszámolni. De hogy még egyik legkedvesebb segítőnket, a levéltetvekkel táplálkozó aranyszemű fátyolkát is pusztítják, az több mint elgondolkoztató.   Esznek a pókok mindent, amit a hálójuk kifog. Még kedvenceinket, a hártyásszárnyúakat is.   Jogos a kérdés, mit keresnek a pókok a diófán, ha sem a diófa különböző részeit nem eszik, sem a diófát károsító rovarok nem képezik a táplálékukat. És a pókok szempontjából ugyanilyen jogos a válasz, életteret keresnek. Az pedig megvan, a hatalmas lombozatban, két diófa között, és az aljnövényhez is köthető a pókháló alja.  Ahol csak lehet, a pókok mindenhol ott élnek. Ne tévesszen meg bennünket a következő kép, a pók nem eszik diót, bár a fotós "A pók szereti a diót" címet adta művének. Dehát, ugye, tisztelt fotós Kollégám, a fotósok többsége nem diósgazda. Honnan is tudná, hogy mit fényképez!  A pók csak egyszerűen ott van, ott él. Mindenhol. Diverzifikálja a biodiverzitást. Ha éppen nincs más dolga.   A pókok után a másik, diósgazda-bosszantó népes társaság a hangyák.  Az összetartozó ökoszisztéma, a tápláléklánc diófán élő jellemző képviselői a levéltetű-ürülékkel táplálkozó hangyák. Az a baj velük, hogy amikor teleszívták magukat mézharmattal, sokkal egyszerűbb nekik, ha nem másznak le a diófáról, hanem csak lepottyannak, hazafelé menet. A diósgazda nyakába.  Amikor tavasszal a tetvek megkezdik a nedvszívást, akkor a hangyák is megjelennek. Bár a katicák, a zengőlegyek és a fátyolkák lennének ilyen szorgalmasak! Ha már nem permetezünk, és levéltetvekkel roskadásig megrakott diólevelekkel várjuk őket, annyit elvárhatnánk cserébe, hogy elfogadják, amit kínálunk. Nem kérünk sokat. Csak annyit, hogy egyenek és szaporodjanak. Olyan nagy kérés ez?    Mert a hangyák valóban szorgalmasak. Még a dióvirág környékén is a levéltetveket kutatják.   A diófák között valóban hosszú, többszereplős táplálékláncok alakulnak ki, amelyek csúcsán nem feltétlenül az ember áll, a dióbél elcsemegézésével.  Például élhet a dióskertben kullancs is, ami nemcsak pockokon - amelyek szintén a dión élnek, - de más emlősökön is megél, sőt, az emberen is. A kullancsban pedig vírusok, baktériumok, egysejtűek élnek. Végső soron ők a haszonélvezők.  Elképzelni nem tudjuk, hányféle rovar él a diófák alatt. Például itt egy poszméh, amely a diófák között nyíló zsályavirágból táplálkozik. Őbelőle pedig egy - nem tudom beazonosítani - kullancs vagy atka. (Egyébként tágabb értelemben a kullancs is atka.)   További képek a biodiverzitás birodalmából: Egy, a diófára tévedt suszterbogár (Cantharis rustica).   És egy poloska.   Ez a bogár valószínűleg a katica rokona, de hogy mit keres a diófán, azt nem tudom.   Egy általam nem ismert rovar, talán valami kabóca a kifeslő diórügynél:   A diófalevelek között természetesen a ragadozó rovarok is találnak táplálékállatokat. Hiszen a diófa lombja valóban a biodiverzitás, ott szinte mindenféle élőlény, rovar megfordul. Ragadozó-imádkozó - a kettő nem zárja ki egymást - sáska:   Ősszel, novemberben már vége a vegetációnak, legalábbis ami a diófát illeti. De a biodiverzitásnak ősszel se szakad vége. A lehullott diólombon is élnek rovarok.   És át is telelnek a diófán. Ha kora márciusban a diófa kérge alá nézünk, ahol egy sebzés miatt kissé elvált, áttelelt rovarok tömegét látjuk.   Tavasszal, a talajon a tavalyi féldióban fülbemászó-lárvák tömege nyüzsög.   Véleményem szerint ha a diófát nem károsítja, minden élőlénynek joga van a diófa közelében élni. És szaporodni, sokasodni.  Május, a szerelem hónapja a diólevélen:   Nemcsak az állatok, a növények is képesek diverzifikálni a diófát. Mert az már határozottan diverziónak minősíthető, ha a fűfélék a diófa odvába telepednek. Diverzánsok.   Most már, azt hiszem, kellően bemutattam, hogy a diófa maga a biodiverzitás. És miután ezt leírtam, olvastam az Erdészek a Fejlődésért zürichi szervezet megállapítását: "A diófa a biodiverzitás egyedülálló példája." Alátámasztásként pedig a kirgiz diófaerdőkből hoznak példát, amelyekben a diófa az erdőalkotó fafaj, és kívüle még 180 fafaj él meg a diófaerdőkben, továbbá 150 madárfaj és 40 emlősfaj.  Magyarországon ilyen biodiverzifikációs kutatást még senki se végzett, a biokultúra hivatalos szervei (egyesület, kutatóintézet) se, és a bio-bizniszből profitáló magánvállalkozások se. Pedig lenne mit vizsgálni a diófa körül. Például a diófán élő madárfajokat. A harkály a diófa odvában is, kérge alatt is megkeresi táplálékát:    És ez még csak az, amit látunk. De ami nem látszik, de attól még létezik, a mikroszervezetek világa. A gombák, baktériumok jelentős része károsítja a diófát, túlnyomó többsége békésen megél a diófa mellett, egy kisebb csoportjuk pedig kimondottan kedvez a diófának. Ilyen a talajlakó Agrobacterium rhizogenes, amely a dió gyökérnövekedésére serkentő hatással bír, egyébként pedig a diófát is károsító A. tumefaciens testvére.  Igen, a diófa maga a biodiverzitás. Ezt állapították meg a témával foglalkozó svájci természetvédők is. Svájci alapossággal. Vagyis, az összes diófát, ami a gazdája szerint értéket képvisel, nemcsak számbavették, hanem elnevezték, és megőrzés céljából vegetatív szaporítással legalább néhány utódot nevelnek tőle. Még csak a kezdetén tartanak a munkának, de ami eddig megismerhető volt belőle, azt mellékletben én is leírom.  A biodiverzitás fogalomkörét magunk, diósgazdák is tágíthatjuk, ha a következő képen látható francia bioültetvény gazdájának példáját követjük.   Felül látszik az ültetvény, alul, a kép nagyobb részében pedig a vadvirágos mező. Hogy a kettő hogy jön össze? Ügyesen. Azt mondja a francia bio-diót termesztő Kollégánk, hogy a mező is dióültetvény, csak nem ültette be diófával, mert kell a biodiverzitásnak hely. És arra is felveszi az uniós környezetgazdálkodási támogatást, a francia nemzeti kiegészítéssel együtt. Ügyes.    Demeter Most veszem észre, tisztelt ökológus Kollégám, hogy eddig még meg se határoztam, sőt, körül sem írtam, hogy mi az a bio-dió. Az a mentségem, hogy ezt még más se határozta meg. Nem is lehet. A fogalom országonként is eltér, - például a franciák bionak tekintenek minden olyan paraszti módszert, ami a mezőgazdaság gépesítése előtti korból származik, - és mást tekintenek bionak az élelmiszer-termelésben, mást a gyógyászatban, stb.  A bio, mint fogalom, szerintem nem is létezik.  Nagy általánosságban az tekinthető biotermesztésnek, amelynek eljárásai között nem szerepel természetidegen anyag (növényvédőszer, műtrágya, stb.) felhasználása. És nemcsak tartózkodni kell az ilyen anyagok használatától, - mert hiszen mindenki azt mondja, hogy bio-diót állít elő, - hanem egy elfogadott ellenőrző szervezettel a követelmények betartását igazoltatni is kell.  A bio-dió termesztői számára kézenfekvő, hogy az ökológiai termesztés során a hazai legnagyobb, legelismertebb ellenőri szervezet, a Biokontroll Hungária Kht ellenőrzési és tanúsítási rendszeréhez csatlakozzanak. A Biokontroll feltételrendszere az Európa többi országaiban is legelterjedtebb ökológiai gazdálkodási rendszereket integráló szervezetek feltételrendszeréhez áll közel, a Biokontroll tanúsítványát Európában elfogadják. Hasonló az Ökogarancia eljárása is. Németországban a Naturland felel meg ezeknek.  A termesztő számára is követhető, betartható, elfogadható a Biokontroll rendszere. Racionális alapokon nyugszik. Ugyanakkor garantálja a vegyszermentességet.  Ehhez képest két irányú az eltérés.  Létezik itthon is az úgynevezett integrált rendszer, ami csökkentett vegyszerfelhasználást ír elő, és a növényvédő szerek közül csak a természeti környezetet kevésbé károsítókat tartja elfogadhatónak. Amerikában, a kaliforniai diótermesztők körében ilyen a BIOS rendszer, amely szintén biológiailag integráltat jelent.  Nagy hiba lenne, ha a vegyszerfelhasználást megengedő integrált rendszert összetévesztenénk a biotermesztéssel. Pedig ezt sokan megteszik. Bionak mondják az integráltat.  És van a másik kilengés.  Az általánosan elfogadott bioművelési rendszerekkel szembenálló, azokat sem elfogadó biotermesztési elméletek, hogy azt ne mondjam, rendszerek. Ilyen például a Demeter is, ami német és holland vidékeken ütötte fel főleg a fejét. Ez azért lényeges, mert a magyar bio-dió termesztői a német piacon az ott általános Naturland-rendszeren kívül (amelyik a Biokontroll előírásainak nagyjából megfelelő követelményeket támaszt) a Demeter-féle bio-elképzelésekkel is találkoznak.  Demeter görög istennő volt, a klasszikus görög kultúrában. A Föld, a termékenység, a termés istennője. Szimpatikus egy istennő volt. Nevének kölcsönvétele egy alternatív növénytermesztési, gyümölcstermesztési rendszer számára azt sugallja, hogy a termesztés - bio-dió termesztés - során a racionális, tudományosan megalapozott módszerek helyett kozmikus, mágikus, vallási elképzeléseket, hiedelmeket kell figyelembevenni. És ezzel le kell térni a racionalitás útjáról.  No, ez az, amit képtelen vagyok elfogadni.  Amikor hozzánk, Hevesre először hozták be az ökológiai, vegyszermentes növénytermelés gondolatát azt lelkesen propagáló holland és német "hittérítők" az 1980-as években, történt a következő eset.  Nagy tételű napraforgóra, tökmagra és már nem emlékszem, még mire kötöttek velünk szerződést egy holland biokereskedő cég megbízottai. Főagronómusunk kikísérte őket a hevesi határnak arra a táblájára, ahova a szerződött növényeket elvetettük. Megmutatta nekik a vetést. Megkérdezték, van-e a gazdaságunkban tehén. Volt, természetesen. Akkor adjunk nekik négy tehénszarvat. De tehénszarv-készletünk nem volt, mert a szarvak a tehenek fején voltak. De akkor is kell tehénszarv. Ha kell, hát kell, Gyöngyösről, a vágóhídról hoztunk. Ezt a négy szarvat a holland hölgy sajátkezűleg ásta el a bionapraforgó-tábla négy sarkán. És utána letérdelt, és imádkozott a jó termésért.  Főagronómusunk, aki vele volt, ezt már nem bírta ki nevetés nélkül.  Ekkor találkoztunk először a Demeter-irányzat követőivel.  Mindezt csak azért mondtam el, mert a Demeter-féle követelmények szerint is termesztenek bio-diót, amint a mellékelt képek is mutatták. A képek egy erlangeni biokereskedőtől származnak, aki forgalmazza ezeket a diókat. Az utóbbi kép "zöld" dióbelet ábrázol, ez a jelző nehezen értelmezhető. Valószínű, hogy a "zöld" azt jelenti, hogy ökológiai termesztésű, nem pedig azt, hogy a még zöld burkú dióból kinyert friss dióbélről lenne szó. Mert tudjuk, a diótermesztésben a zöld dió egészen mást jelent.  De erről nem minden erlangeni biokereskedő tud.  A bio, az öko, az ökológiai, hagyományos, alternatív, organikus, stb. fogalmak annyira rokon fogalmak, hogy alig lehet köztük különbséget tenni. Az élelmiszertermelésben még nagyjából elő lehet írni, hogy mi a bio és mi nem, de az előírások egzakt meghatározottsága és főleg természettudományos megalapozottsága már erősen kérdéses.  De nemcsak az élelmiszert, azon kívül minden mást is bio jelzővel kívánnak nekünk eladni. Bio króm, bio cigaretta, bio ablaktisztító szer, bio fehérítő mosószer, bio egérméreg, bio szemétszállítás, bio hajvágás. Minden bio.  Annak meghatározásával, hogy mire húzható rá a bio jelző és mire nem, senki se foglalkozik.  Persze, bio az, ami védi az embertől a természetet, és véd minket minket a természettől. Nemes a törekvés, de nincs végiggondolva. Egy példa: Rendkívül sok biokozmetikum kapható. Nem feladatom értékelni, de egyre rámutatnék. Tisztelt bio-Kollégám látott már olyan biokozmetikumot, amit nem műanyag kiszerelésben árultak? Nekem is sokáig kellett keresnem, de egy amerikai kisvállalkozó hölgy kínálatában találtam végre. Bio körömvirág krémet:   Egy a tanulság: Ami nem dió, az nem bio.
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	Bio-diĂł termesztĂµk A biotermelĂ©s nehĂ©zsĂ©gei ellenĂ©re vannak, vagyunk bio-diĂł termesztĂµk itthon is Ă©s a vilĂˇgon mindenhol. MirĂµl lehet felismerni Ăµket? A kĂ¶vetkezĂµ kĂ©p tĂˇjĂ©koztat, a "Megismerni a kanĂˇszt" nĂ©pdal mintĂˇjĂˇra.   Az igazi bio-diĂł termesztĂµk ritka emberek, nem tĂ©vesztendĂµk Ă¶ssze akik csak papĂron azok, a tĂˇmogatĂˇs igĂ©nybevĂ©telĂ©Ă©rt. Az igazak a termĂ©szetessĂ©g elhivatottai. DiĂłfĂˇikat - a kĂ©pen lĂˇthatĂł Bill Nuneznek csak egy van - nem gondozzĂˇk, hadd Ă©ljenek-haljanak, ahogy tudnak, fĂ¶ldjĂĽk gazos. DiĂłtermĂ©sĂĽk nagyon kevĂ©s, bĂˇr ĂˇllĂtĂˇsuk szerint Ăzletesebb, mint a mĂ»velt kertek diĂłi. Gyakorlatilag nincs Ăˇrujuk, bevĂ©telĂĽk minimĂˇlis. EzĂ©rt nem tudnak rendesen Ă¶ltĂ¶zkĂ¶dni, szakadt gĂ¶ncĂ¶kben jĂˇrnak. Hajuk rendezetlen, szakĂˇllasok, borotvĂˇra sincs pĂ©nzĂĽk.  Viszont termĂ©szetesek, Ă©s Ăµk kĂ©pviselik a jĂ¶vĂµt.  Ne tessĂ©k ezeket gĂşnyolĂłdĂˇsnak venni, Ă©n is ilyen vagyok. Ez csak Ă¶nkritika.  A vilĂˇgon mindenhol vannak ilyen emberek, elĂµbb a hazaiakrĂłl ejtek szĂłt.  Ăšgy tudom, a beregi rĂ©szen dolgozik 3-4 bio-diĂł termelĂµ, de diĂłskertjĂĽk mĂ©g egĂ©sz fiatal, nĂ©hĂˇny Ă©ves, rĂłluk nem tudok mit mondani.  Viszont erĂµsen hirdeti magĂˇt egy tarpai cĂ©g, a nĂ©met piacot cĂ©lozva meg bio-diĂłjĂˇval. Ă•k nem sajĂˇt ĂĽltetvĂ©nyen gazdĂˇlkodnak, hanem felvĂˇsĂˇrolt diĂłt Ă©rtĂ©kesĂtenek bio-diĂłkĂ©nt. BĂˇrmennyire meglepĂµ, ez tĂ¶rvĂ©nyes, mert ha a Tisza ĂˇrterĂ©ben vadon nĂµtt diĂł termĂ©sĂ©rĂµl van szĂł, az nem minĂµsĂĽl termesztettnek, hanem eleve megkapja a bio-minĂµsĂtĂ©st. AkĂˇr van ciĂˇnos, nehĂ©zfĂ©mes ĂˇrvĂz, akĂˇr nincs. DehĂˇt az ĂˇrtĂ©rben sem vadon nĂµnek a diĂłfĂˇk, hanem a vĂzĂĽgyi igazgatĂłsĂˇg telepĂtette azokat az ĂˇrvĂzvĂ©delmi gĂˇt mindkĂ©t oldalĂˇra. Ă‰s aztĂˇn ember legyen, aki meg tudja kĂĽlĂ¶nbĂ¶ztetni, a gĂˇt melyik oldalĂˇn melyik diĂł termett. PlĂˇne, ha a gĂˇtĂµr a felvĂˇsĂˇrlĂł, mint pl. TiszakĂłrĂłdon, aki a hĂˇzi kertekben termett diĂłt ugyanĂşgy megveszi. De ha lehet, miĂ©rt ne!   A cĂ©g Ă©vente 5-10 tonnĂˇnyi diĂłbelet Ă©rtĂ©kesĂt NĂ©metorszĂˇgban. Feldolgozott formĂˇban is, mĂ©zes diĂłkĂ©nt. (EgyĂ©b tĂˇjjellegĂ» kĂ©szĂtmĂ©nyeik is vannak, lekvĂˇr, pĂˇlinka.) A mennyisĂ©g, lĂˇtjuk, visszafogott, inkĂˇbb a minĂµsĂ©gre tĂ¶rekszenek, a milotai diĂłt propagĂˇljĂˇk.   ValĂłdi bio-diĂł termesztĂµ viszont ugyanarrĂłl a vidĂ©krĂµl, KisarrĂłl Nagy KĂˇroly, akinek felmenĂµi sok generĂˇciĂłn keresztĂĽl - egyĂ©b mezĂµgazdasĂˇgi elfoglaltsĂˇg mellett - diĂłsgazdĂˇk voltak. Neki nemcsak vĂ©rĂ©ben van a mezĂµgazdĂˇlkodĂˇs, de tanult szakmĂˇja is. 10 hektĂˇrt meghaladĂł diĂłterĂĽlete van, igaz, legalĂˇbb nĂ©gy tagban. Legnagyobb Ă¶sszefĂĽggĂµ diĂłskertje kb. 4,5 ha terĂĽletĂ», kĂ¶rbekerĂtett, gondosan mĂ»velt. A vilĂˇgĂ»rbĂµl is lĂˇtszik, Ăgy nĂ©z ki:   A kert a Tisza ĂˇrvĂzvĂ©delmi tĂ¶ltĂ©sĂ©nek aljĂˇban, a mentett oldalon, egy termĂ©szetvĂ©delem alatt ĂˇllĂł erdĂµ szomszĂ©dsĂˇgĂˇban helyezkedik el. Valamikor a Tisza rĂ©ges-rĂ©gi kanyarja Ă¶lelte kĂ¶rĂĽl, amibĂµl mĂˇra mĂˇr csak az lĂˇtszik, hogy a valahai Tisza-Ăˇg terĂĽlete mĂ©lyebben fekszik, a mĂ©lyedĂ©s a kerten kĂvĂĽl vonul el. JĂłl termĂµ, gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶snek, diĂłnak alkalmas a fĂ¶ld.      A kertben M-10-es fajtĂˇjĂş diĂł terem, 9x10 m-es tĂ©rĂˇllĂˇsban, Ă©s amikor gazdĂˇja telepĂtette, mĂ©g az volt az uralkodĂł szakmai vĂ©lemĂ©ny, hogy porzĂł diĂł is kell bele. EzĂ©rt a kb. 600 fĂˇbĂłl 20 db A-117-es, porzĂłnak. Ma mĂˇr a gazda nem telepĂtene kertjĂ©be porzĂł diĂłt, mert az ĂˇrvĂzvĂ©delmi tĂ¶ltĂ©s tĂşloldalĂˇn, 200 m-re mĂˇr kezdĂµdik a hĂres kisari dzsungel-gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶s, amelynek uralkodĂł fĂˇja a vadon nĂµtt magoncdiĂł. ĂŤgy a megporzĂˇs mindenkĂ©ppen biztosĂtott, talĂˇn tĂşlsĂˇgosan is.      A kertben eleinte kĂ¶ztesmĂ»velĂ©s folyt, de a fĂˇk 7-8 Ă©ves korĂˇban a terĂĽlet fĂĽvesĂtĂ©sre kerĂĽlt, vegyes fĂ»maggal, amit mĂ»trĂˇgyaszĂłrĂłval szĂłrt szĂ©t a gazda. AzĂłta szĂ©p, egyenletes, kaszĂˇlĂˇssal alacsonyan tartott fĂ» borĂtja a talajt. A fĂˇk tĂ¶rzse meglehetĂµsen alacsony, ezĂ©rt fĂ»kasza csak a sorkĂ¶zben jĂˇrt, a fĂˇk sorĂˇt kĂ©zzel kaszĂˇltĂˇk. A fĂˇk tĂ¶vĂ©ben - egĂ©szen szĂ»k kĂ¶rben - kapĂˇval lazĂtottĂˇk a talajt. A kĂ©zi kaszĂˇra nem lesz tĂ¶bbĂ© szĂĽksĂ©g, mĂˇr megvĂˇsĂˇroltĂˇk az oldalazĂłval kiegĂ©szĂtett 1,75 m mĂ©lyen kinyĂşlĂł nagyteljesĂtmĂ©nyĂ» fĂ»kaszĂˇt, Ă©s rendelkezĂ©sre Ăˇll a meghajtĂˇsĂˇhoz szĂĽksĂ©ges kĂ¶zel 100 LE-s traktor is.   A fĂĽves felszĂn nem teszi lehetĂµvĂ© a mĂ»trĂˇgyĂˇzĂˇst, a mĂ»trĂˇgya bedolgozĂˇsĂˇt. EzĂ©rt a nitrogĂ©npĂłtlĂˇst szervestrĂˇgyĂˇval oldja meg a gazda. VĂ©letlenszerĂ» eloszlĂˇsban billentett le trĂˇgyakupacokat, Ă©s kĂ©zi erĂµvel szĂłratja majd szĂ©t a fĂˇk kĂ¶rĂĽl. A nitrogĂ©n-bemosĂˇst a csapadĂ©k fogja elvĂ©gezni. A szervestrĂˇgya-maradvĂˇnyok a talajĂ©letet gazdagĂtjĂˇk.   A diĂł betegsĂ©gei ellen engedĂ©lyezett rĂ©ztartalmĂş szerrel vĂ©dekezik Karcsi bĂˇtyĂˇnk. Eddig kĂ©t szĂłrĂłpisztollyal ellĂˇtott, Ă¶nĂˇllĂł motorral felszerelt permetezĂµgĂ©ppel dolgozott, de annak nagy munkaerĂµigĂ©nye miatt egy nagy teljesĂtmĂ©nyĂ» axiĂˇlventillĂˇtoros permetezĂµt vĂˇsĂˇrolt.  A diĂłszĂĽretet kĂ©zzel vĂ©gzik. Nem sietik el, megvĂˇrjĂˇk, amĂg a diĂł nagyrĂ©sze lehull, Ă©s akkor Ăˇll munkĂˇba a diĂłverĂµ Ă©s -felszedĂµ brigĂˇd. A bemutatott kerttel egyĂĽtt hĂˇrom tagban helyezkedik el a termĂµ diĂłs, mert a negyedik mĂ©g egĂ©szen fiatal. A mĂˇsik kĂ©t tagban igen Ă¶reg diĂłfĂˇk vannak. Hatvan Ă©vnĂ©l idĂµsebbek. Vegyesen teremnek, magoncok. DiĂłik szĂ©pek, nagymĂ©retĂ»ek, tiszahĂˇti tĂˇjjellegĂ» diĂłk. Az egyik idĂµs parcella - nem mondhatĂł kertnek, inkĂˇbb ligetnek - a mentett oldalon, valamikori holtĂˇgak kĂ¶zĂ¶tt, mĂˇs vegyes diĂłsok Ă©s szĂˇntĂłfĂ¶ldek kĂ¶zĂ¶tt helyezkedik el.        A mĂˇsik pedig az ĂˇrtĂ©ren, a dzsungel-gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶sben. Itt a gazda kivĂˇgatta a vegyes almĂˇs-szilvĂˇs-kĂ¶rtĂ©s-meggyes ĂˇllomĂˇnyt a diĂłfĂˇk kĂ¶zĂĽl, Ă©s a helyĂĽkre elszĂłrtan oltvĂˇnydiĂłt telepĂtett. Ez a gyĂĽmĂ¶lcsĂ¶s is Ă©s az elĂµzĂµ diĂłliget is minimĂˇlis mĂ»velĂ©sben, Ă©vi 1-2 fĂ»kaszĂˇlĂˇsban rĂ©szesĂĽl csak.          A termĂ©szetessĂ©gre tĂ¶rekvĂ©s, a minimĂˇlisan szĂĽksĂ©ges munkĂˇk elvĂ©gzĂ©se jellemzi diĂłsgazdĂˇnk tevĂ©kenysĂ©gĂ©t. ĂŤgy is emberfelettinek mondhatĂł az a munka, amit Ăµ maga Ă©s csalĂˇdja vĂ©gez 64 helyen szĂ©tszĂłrt, sokszor az 1 ha-t sem elĂ©rĂµ aprĂł terĂĽletein. Hiszen meggyel, almĂˇval, szilvĂˇval, egy sor szĂˇntĂłfĂ¶ldi nĂ¶vĂ©nnyel Ă©s kaszĂˇlĂłval is foglalkozik a diĂłn kĂvĂĽl. UborkafĂ¶ldjĂ©nek sarkĂˇban is Ăˇll egy nagy, Ă¶reg magonc-diĂłfa. GyĂ¶nyĂ¶rĂ» termĂ©se van, Ă©rdemes lenne szelekciĂłs nemesĂtĂ©be vonni.        JĂł idĂµjĂˇrĂˇs esetĂ©n nincs nagy gond a diĂł szĂˇrĂtĂˇsĂˇval, amire vĂˇltoztathatĂł tĂĽzelĂµanyagĂş diĂłszĂˇrĂtĂł beszerzĂ©sĂ©vel kĂ©szĂĽltek fel. A diĂł jelenleg hĂ©jasan kerĂĽl Ă©rtĂ©kesĂtĂ©sre, de mĂˇr rendelkezĂ©sre Ăˇll egy francia gyĂˇrtmĂˇnyĂş, hatlĂˇncĂş, az Ăˇltalam ismert hazai diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©pek kĂ¶zĂĽl a legnagyobb teljesĂtmĂ©nyĂ» diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©p is.  MagyarorszĂˇg kĂ©t legellentĂ©tesebb vĂ©rmĂ©rsĂ©kletĂ» vĂˇrosĂˇban, BĂ©kĂ©sen Ă©s Hevesen egyarĂˇnt dolgozik egy-egy bio-diĂł termesztĂµ. Az elĂµbbi BĂ©nyei GĂˇbor, az utĂłbbirĂłl pedig szerĂ©nysĂ©gem nem engedi szĂłlnom. EzĂ©rt BĂ©nyei Ăşr kĂ¶vetkezik.  BĂ©kĂ©s kĂĽlterĂĽletĂ©n, MezĂµberĂ©ny irĂˇnyĂˇban kĂ¶zvetlenĂĽl az Ăşt mellett talĂˇlhatĂł BĂ©nyei GĂˇbor DiĂłstanyĂˇja. Az elnevezĂ©s inkĂˇbb csak hangulatkeltĂ©sre jĂł, arra nagyon is, mert ki ne szeretne egy igazi diĂłs tanyĂˇt megnĂ©zni, de a tanya mellett a diĂłfĂˇk csak dekorĂˇciĂłk, Ă©s bĂˇr termĂ©sĂĽk biominĂµsĂ©gĂ», tulajdonosuk nem a diĂłtermĂ©s eladĂˇsĂˇbĂłl fog meggazdagodni. De lehet, hogy tĂ©vedek. Sokat el lehet adni arrĂłl a nĂ©hĂˇny fĂˇrĂłl, ha van rĂˇ kereslet. MĂˇr tĂ¶bb komoly vevĂµjĂ©vel talĂˇlkoztam. HĂˇt, igen, mindenki abbĂłl Ă©l, amije van.   BĂ©nyei GĂˇbortĂłl kapott nĂ©hĂˇny fĂ©nykĂ©p a szĂ©p diĂłskertrĹ‘l:       Hangulatos piknik a diĂłfĂˇk tĂ¶vĂ©ben:   FĂµleg kecskĂ©ket tartanak a DiĂłstanyĂˇn, Ă©s azok bio-minĂµsĂ©gĂ» tejĂ©bĂµl kĂ©szĂtenek kecskesajtot. Mindenesetre a diĂłfĂˇk Ă©s a kecskĂ©k jĂłl megfĂ©rnek egymĂˇs mellett, a kecskĂ©k szeretik a diĂłfĂˇt, annyira, hogy majd' megennĂ©k.   A BĂ©nyei csalĂˇd diĂłolaj Ă©s diĂł kĂnĂˇlata egy kiĂˇllĂtĂˇson:     SzintĂ©n BĂ©kĂ©s megyĂ©ben, CsorvĂˇson tevĂ©kenykedik biogazdakĂ©nt Major PĂˇl. 4-5 hektĂˇr terĂĽletĂ» gazdasĂˇgĂˇban dinnye, szamĂłca Ă©s sok egyĂ©b mellett diĂł is terem. VĂ¶rĂ¶sbĂ©lĂ» is. Persze, csak kevĂ©s.  KĂ©rdezik tĂµle:  - Ă‰s megĂ©ri?  - Igen, nagyon megĂ©ri.  - Anyagilag?  - ErkĂ¶lcsileg.   VĂ©gĂĽl, mivel az Ăˇltalam ismert hazai bio-diĂł termesztĂµk felsorolĂˇsĂˇnak vĂ©gĂ©re Ă©rtem, meg kell mĂ©g emlĂtenem Klapka GyĂ¶rgyĂ¶t, Ăµ is emlĂtette mĂˇr a tv-ben is, hogy Ăµ az egyetlen bio-diĂł termesztĂµ.  KĂ©t szĂ©p diĂłskertje van, az idĂµsebb BogyoszlĂł hatĂˇrĂˇban, a fiatalabb Osliban, az Ă–ntĂ©si hatĂˇrrĂ©szen. MindkĂ©t kert kb. 20 ha terĂĽletĂ». A fĂˇk tĂ©rĂˇllĂˇsa 7x7 m, fajtĂˇja AlsĂłszentivĂˇni 117, 1 % porzĂłfĂˇval kiegĂ©szĂtve.   A porzĂłfĂˇk tĂ¶rzse fehĂ©rre van festve, Ăgy diĂłszĂĽretkor a porzĂłfĂˇk termĂ©se kĂĽlĂ¶n szedhetĂµ.      A diĂłskertek a KisalfĂ¶ld jĂł vĂzgazdĂˇlkodĂˇsĂş terĂĽletĂ©n terĂĽlnek el. Az osli kert hĂˇrom oldalrĂłl vĂzlevezetĂµ csatornĂˇval hatĂˇrolt, Ă©s a kertbĂµl kĂ©zi ĂˇsĂłnyommal vezetik ki a tĂ©lvĂ©gi vĂztĂ¶bbletet.   A talajvĂzszint itt, a FertĂµ-tĂł szĂ©lĂ©ben nyĂˇron is kedvezĂµ, a diĂłfĂˇk fĂµgyĂ¶kere ĂˇllandĂłan vĂzhez jut. A vidĂ©k termĂ©szeti adottsĂˇgainĂˇl fogva jĂł diĂłtermĂµ terĂĽlet. Nemcsak a szomszĂ©dos falvakban lĂˇtni szĂ©p diĂłfĂˇkat, hanem pĂ©ldĂˇul az osli kerten kĂvĂĽli vĂzlevezetĂµ Ăˇrkok vadon nĂµtt termĂ©szetes diĂłfĂˇi is ezt mutatjĂˇk.      A fĂˇk egĂ©szsĂ©gi Ăˇllapota jĂł, szĂ©p a nĂ¶vekedĂ©sĂĽk, kĂĽlĂ¶nĂ¶sen a fiatalabb kertben, ahol a kĂ©p kĂ©szĂtĂ©sekor hat Ă©vesek a fĂˇk. Pedig az idĂµsebb kertet is szakemberrel telepĂttette el a tulajdonos, de Ăşgy lĂˇtszik, a kĂ©sĂµbbi gondozĂˇs nem volt megfelelĂµ, Ă©s az utĂłbbi Ă©vekben hoztĂˇk helyre a telepĂtĂ©st kĂ¶vetĂµ Ă©vek gondozĂˇsi hibĂˇit. Ezek kĂ¶zĂĽl a tĂµsarjazĂˇs elmaradĂˇsĂˇt kell kiemelni, a fĂˇk tĂ¶vĂ©nĂ©l ez mĂ©g most is lĂˇtszik. De a tĂ¶rzsnevelĂ©s is problĂ©mĂˇs volt.   Az Ăşjabb kert mĂˇr mindent megkapott, amit a tulajdonos Ă©s a munkavezetĂµ jĂłnak lĂˇtott. A telepĂtĂ©shez az ĂĽltetĂµgĂ¶drĂ¶ket 60 cm szĂ©lessĂ©gĂ» traktoros gĂ¶dĂ¶rfĂşrĂłval fĂşrtĂˇk. A gĂ¶dĂ¶r aljĂˇra Ă©rett juhtrĂˇgyĂˇt tettek, arra egy rĂ©teg fĂ¶ldet, aztĂˇn kĂ¶vetkezett az ĂĽltetĂ©s. Az osli kertben mĂˇr a fĂˇk helyĂ©nek kitĂ»zĂ©sĂ©ben se lĂˇtni pontatlansĂˇgot, hosszĂˇban-keresztben tĂ¶kĂ©letesen egyenesek a sorok.  Egyik kertben se hiĂˇnyos az ĂĽltetvĂ©ny, a bekĂ¶vetkezett kipusztulĂˇsokat minden Ă©vben folyamatosan pĂłtoltĂˇk. A legelsĂµ Ă©vekben a csemetĂ©ket erĂµs karĂłkhoz kĂ¶tĂ¶ttĂ©k.   MindkĂ©t kert talaja jelenleg fĂĽvesĂtve van, az elsĂµ Ă©vek talajmĂ»velĂ©se utĂˇn. ValĂłszĂnĂ»nek tartom, hogy az idĂµsebb kert termĂ©szetes Ăşton fĂĽvesedett be, a fiatalabbat pedig nemrĂ©g, egy Ăşjabb szervestrĂˇgyĂˇzĂˇs utĂˇn fĂĽvesĂtettĂ©k, angolperjĂ©vel. A fĂ»kaszĂˇlĂˇs mintaszerĂ». A kaszĂˇlĂˇst kĂ¶rforgĂł szĂˇrzĂşzĂłval oldjĂˇk meg, amit oldalozĂł egĂ©szĂt ki. 80 LE-s MTZ-traktor az erĂµgĂ©p.  A fĂ» szĂne Ă©lĂ©nkzĂ¶ld, buja nĂ¶vekedĂ©sĂ». A fĂĽvĂ¶n ugyanĂşgy, mint a fiatalabb kert fĂˇin erĂµs vegetatĂv tĂşlsĂşly, jĂł nitrogĂ©nellĂˇtottsĂˇg lĂˇtszik. A diĂłfĂˇk elĂµzĂµ Ă©vekbeli erĂµs hajtĂˇsnĂ¶vekedĂ©se is ezt mutatja.   A szĂĽksĂ©ges munkĂˇkat mindig idĂµben el tudjĂˇk vĂ©gezni, mintegy 20 fĂµ dolgozik ĂˇllandĂłan. Ha mĂ©gis lehet szakmai kritikĂˇm, - miĂ©rt ne lehetne, a szaktanĂˇcsot olcsĂłn osztom, - annyit jegyeznĂ©k meg, hogy most mĂˇr abba lehet hagyni a fĂˇk tĂˇnyĂ©rozĂˇsĂˇt, mert a fĂˇk nĂ¶vekedĂ©sĂ©vel a felszĂnhez kĂ¶zeli gyĂ¶kerek legaktĂvabb rĂ©sze jĂłval kintebb terjedt, mint a tĂˇnyĂ©r.   Az Ă¶ntĂ¶zĂ©st elĂ©g sok kĂ©zi munka rĂˇfordĂtĂˇssal oldjĂˇk meg, lajtkocsival hordjĂˇk a vizet gyakorlatilag egĂ©sz nyĂˇron, Ă©s kĂ©t tĂ»zoltĂłtĂ¶mlĂµvel juttatjĂˇk a fĂˇk alatti tĂˇnyĂ©rokba. TehĂˇt elĂ©g kevĂ©s vizet hĂˇrom dolgozĂł Ă©s egy erĂµgĂ©p juttat ki.  A fĂˇk nevelĂ©skori metszĂ©se rendszeres, metszĂ©s utĂˇn azonnal le is kezelik a sebeket. A kialakĂtott tĂ¶rzsmagassĂˇg szĂˇmomra meglepĂµen alacsony, remĂ©lem, a mellĂ©kelt kĂ©pek ezt visszaadjĂˇk. Az alacsony tĂ¶rzsmagassĂˇggal a gyors termĂµre fordulĂˇst Ă©rik el, viszont hamarosan gond lesz a fĂˇk megkĂ¶zelĂthetĂµsĂ©gĂ©vel. A nyesedĂ©ket a kerten kĂvĂĽl Ă©getik el.   A munkavezetĂµ tĂˇjĂ©koztatĂˇsa szerint a gomba Ă©s baktĂ©rium elleni permetezĂ©seket a megyei nĂ¶vĂ©nyegĂ©szsĂ©gĂĽgyi ĂˇllomĂˇs Ăˇltal ajĂˇnlott, engedĂ©lyezett szerekkel vĂ©gzik, az almamoly ellen pedig feromoncsapdĂˇs vĂ©dekezĂ©st alkalmaznak. ErrĂµl tanĂşskodnak az elĂµzĂµ Ă©vrĂµl Ă¶sszeszedett feromoncsapdĂˇk, amik bizonyĂtjĂˇk, hogy nem volt erĂµs almamoly-fertĂµzĂ©s.   A diĂłszĂĽret utĂˇni munkĂˇk gĂ©pesĂtĂ©sĂ©re Klapka Ăşr rendelkezik az orszĂˇgban a legmodernebb gĂ©psorral, ami mĂ©g Ăşj, Ă©s a fokozatos termĂµre fordulĂˇs miatt eddig nem volt kellĂµen kihasznĂˇlva. A gĂ©psor a franciaorszĂˇgi, Chatte-i Guillot-Blanc gĂ©pgyĂˇr termĂ©ke. Nekem leginkĂˇbb az egybeĂ©pĂtett buroktalanĂtĂł Ă©s mosĂł henger tetszett, amit szabĂˇlyozni lehet, hogy a mosĂˇs mellett buroktalanĂtĂˇsi funkciĂłt is ellĂˇsson, ha kell. Ilyen nincs mĂ©g egy az orszĂˇgban.   Az ĂˇllĂł hengeres szĂˇrĂtĂłt mĂˇr mĂˇs diĂłtermesztĂµ kollĂ©gĂˇnĂˇl is lĂˇttam, Klapka ĂşrĂ©nak az a kĂĽlĂ¶nlegessĂ©ge, hogy a henger nagy rĂ©sze ponyvĂˇbĂłl van, Ăgy a kĂ¶zponti csiga keverĂ©sĂ©re nem tĂ¶rik a diĂł. A meleg levegĂµt gĂˇzfĂ»tĂ©s ĂˇllĂtja elĂµ. A feldolgozĂł Ă©pĂĽletet sajĂˇt Ă©pĂtĂ©sĂ» Ăşt kĂ¶ti be a faluba, ahonnan a villanyt fĂ¶ld alatt vezettĂ©k a feldolgozĂłhoz.   A feldolgozĂłt ugyancsak GB gyĂˇrtmĂˇnyĂş diĂłtĂ¶rĂµ gĂ©p is kiegĂ©szĂti, - ez se ĂşjdonsĂˇg, van mĂˇsik diĂłfeldolgozĂł ĂĽzemben is ilyen, - de eddig gyakorlatilag csak kiprĂłbĂˇlĂˇsra kerĂĽlt, mert a termĂ©s hĂ©jasan kerĂĽlt exportra.   Klapka Ăşr sajĂˇt diĂłjĂˇval vesz rĂ©szt rendszeresen a nĂĽrnbergi Biofach-on, Ă©s megrendelĂ©sben nem szĂ»kĂ¶lkĂ¶dik. VĂˇsĂˇri kĂnĂˇlata:   Az osli ĂĽltetvĂ©ny igen sĂ»rĂ», 7x7 m-es tĂ©rĂˇllĂˇsa az A-117-es fajta elsĂ»rĂ»sĂ¶dĂµ koronaszerkezetĂ©vel Ă©s a korai Ă©vek erĂµsebb metszĂ©sĂ©nek hiĂˇnyĂˇval Ă¶sszekombinĂˇlĂłdva az ĂĽltetvĂ©ny 14. Ă©letĂ©vĂ©re igen sĂ»rĂ» ĂˇllomĂˇnyt eredmĂ©nyezett.   MĂ©g metszĂ©s utĂˇn is nagyon sĂ»rĂ». HĂˇt, bizony, lesz itt mĂ©g jĂ¶vĂµre is, kĂ©t Ă©v mĂşlva is metszenivalĂł.   De vannak rajtunk kĂvĂĽl is, kĂĽlfĂ¶ldĂ¶n is bio-diĂł termesztĂµk.  KaliforniĂˇban, Brooks telepĂĽlĂ©sen Sam Bledsoe Ă©s felesĂ©ge, Caroline 3,2 ha-on termesztenek bio-diĂłt. A Hartley fajtĂˇt termesztik. A talaj tĂˇperejĂ©t nitrogĂ©nmegkĂ¶tĂµ baktĂ©riumokkal, pillangĂłsvirĂˇgĂş kĂ¶ztesnĂ¶vĂ©nyekkel biztosĂtjĂˇk. Ezen kĂvĂĽl szerves komposztot is hasznĂˇlnak. A gyomtalanĂtĂˇst rendszeres fĂ»kaszĂˇlĂˇssal oldjĂˇk meg. Ă‰ves diĂłtermĂ©sĂĽk 3 Ă©s 8 tonna kĂ¶zĂ¶tt vĂˇltakozik. VevĂµikhez postĂˇn kĂĽldik el a megrendelt diĂłbelet, 13 dollĂˇr/kg Ăˇron. Plusz postakĂ¶ltsĂ©g.  KĂ©pek a Bledsoe-csalĂˇd diĂłtermesztĂ©sĂ©rĂµl:  Hartley fajtĂˇjĂş diĂł nyĂˇron Ă©s oktĂłberben:     A diĂł rendre fĂşjĂˇsa Ă©s felszippantĂˇsa:     Az utĂˇnfutĂłrĂłl kĂ¶zvetlenĂĽl a tĂ¶rĂµgĂ©pre lapĂˇtoljĂˇk a diĂłt, majd a belet kĂ©zzel vĂˇlogatjĂˇk:     Ugyancsak KaliforniĂˇban, Winters kĂ¶zsĂ©gben mĂ»kĂ¶dik a Dixon Ridge farm, szintĂ©n ellenĂµrzĂ¶tten, igazoltan termesztenek vegyszermentes diĂłt. TevĂ©kenysĂ©gĂĽket kĂ©pekkel illusztrĂˇljĂˇk: DiĂłfasor, DiĂł a fĂˇn nyĂˇron, DiĂłrĂˇzĂˇs, SzĂˇllĂtĂˇs, vĂ©gĂĽl HĂ»tĂµhĂˇzban.          Nagyon bĂĽszkĂ©k arra, hogy a termĂ©szettel harmĂłniĂˇban vĂ©gzik a diĂłtermesztĂ©st. Nem hasznĂˇlnak idegen anyagot, a tĂˇpanyagpĂłtlĂˇst mindĂ¶ssze nĂ©mi pulykatrĂˇgyĂˇval oldjĂˇk meg. A diĂłskertben kĂ©pzĂµdĂ¶tt Ă¶sszes mellĂ©ktermĂ©ket - metszĂ©si nyesedĂ©k, diĂłlomb, diĂłburok, diĂłhĂ©j, stb. - a fĂˇk alatt szĂłrjĂˇk szĂ©t, ahol azok termĂ©szetes Ăşton bomlanak le, a bennĂĽk megkĂ¶tĂ¶tt tĂˇpanyagok helyben hasznosulnak. MĂ©g a patakban Ă©rkezĂµ Ă¶ntĂ¶zĂµvĂz minĂµsĂ©gĂ©t is ellenĂµrzik, nehogy a kertbe kĂˇros anyag kerĂĽljĂ¶n be.  Ăšj-ZĂ©landiak: ElsĂµ kĂ¶zĂĽlĂĽk Jenny Ă©s Malcolm Lawrence West MeltonbĂłl. A diĂłtermesztĂ©s mellett virĂˇgokkal is foglalkoznak, Ă©s dĂ©lamerikai alpakkĂˇkat tenyĂ©sztenek.  A kĂ¶vetkezĂµkrĂµl viszont a nevĂĽkĂ¶n kĂvĂĽl mĂˇst nem tudok. Calorgna Gardens, Kaiwhenua Farms, Rolling Downs Farm, Turtle Nut Farm.  SĂµt, ahol szinte nincs is kĂ¶zĂ¶nsĂ©ges diĂł, BolĂviĂˇban is mĂ»kĂ¶dik egy farm Cycasur nĂ©ven, amely Ă©vente 18 t bio-diĂłt termel.  Minden elmĂ©leti Ă©s gyakorlati nehĂ©zsĂ©g ellenĂ©re kerĂĽl bio-diĂł a piacra. Itthon is, kĂĽlfĂ¶ldĂ¶n is. Ha van rĂˇ kereslet, kĂnĂˇlat is akad. De ha a marketben bio-diĂłval talĂˇlkozunk, nyugodtan kĂ©rjĂĽk el a bio-igazolĂˇsĂˇt, Ăşgyse fogjĂˇk tudni odaadni. Pedig kĂ¶telezĂµ lenne. A nĂ©hĂˇny valĂłdi bio-diĂł termesztĂµ fejbĂµl is meg tudja mondani, hova kerĂĽlt, hol kaphatĂł Ăˇruja, amivel tanĂşsĂtvĂˇnyt is adott. A tĂ¶bbi pedig egyszerĂ» csalĂˇs.     Honnan van ennyi bio-diĂł? FĂµleg a nĂ©meteknĂ©l, ahol diĂłfĂˇbĂłl is kevĂ©s van, Ă©s mĂ©g kevesebb van diĂłtermesztĂµbĂµl? BiogazdĂˇbĂłl mĂ©g kevesebb, nem beszĂ©lve a hĂˇrom Ă©ves ĂˇtĂˇllĂˇsi idĂµrĂµl, ami alatt nem lehet tanĂşsĂtvĂˇnyt kapni. NĂˇlunk.  Mi az, hogy Morgenland? Egy jĂł mĂˇrkanĂ©v.  Ă‰s mi van benne?  Ki tudja elolvasni, ha minden szĂłba egy x-et vagy egy q-t tettek?  EgyĂˇltalĂˇn, milyen nyelven van? A Morgenland nĂ©met, de nincs ilyen nĂ©met szĂł. Az organic angol, a nĂ©met megfelelĂµje organisch. Ă‰s franciĂˇul folytatjĂˇk. A francia cĂmkĂ©t egyĂ©bkĂ©nt is utĂłlag ragasztottĂˇk rĂˇ, mĂ©g csak nem is passzol. Alatta milyen nyelvĂ» felirat van? Biztosan egy negyedik, amit mĂˇr szĂ©gyellnek a nĂ©met vevĂµk elĂµtt. Biztosan keleteurĂłpai vagy tĂ¶rĂ¶k. A lĂ©nyeg, hogy a vevĂµ megkeveredjen.  De ha egy ĂĽzlet, mint esetĂĽnkben a bio-diĂł biznisz beindul, az, tudjuk, megĂˇllĂthatatlan, Ă©s nem ismer hatĂˇrokat. Lassan mĂˇr minden diĂłt biokĂ©nt hirdetnek, mĂ©g a tĂˇvoli, szĂˇmunkra ellenĂµrizhetetlent is. Itt van pĂ©ldĂˇul egy bio-diĂł termesztĂµ, feldolgozĂł, vĂˇsĂˇrlĂł, Ă©rtĂ©kesĂtĂµ nagyĂĽzem. MĂˇrvĂˇnyba vĂ©sett cĂ©gnĂ©v, Ă©s ha felkeressĂĽk weblapjukat, elhĂ»lve lĂˇtjuk, mi mindenĂĽk van. Nem sorolom fel. De tanĂşsĂtvĂˇnyuk van-e? ArrĂłl nem beszĂ©lnek.     SzĂłval, vannak fenntartĂˇsaim. AzĂ©rt, mert tĂˇvoli, mĂ©g nem feltĂ©tlenĂĽl bio. Gondoljunk a dioxinos indiai guar-gumira, a melaninos kĂnai tejre. Ă‰s a rengeteg egyĂ©b egzotikus termĂ©kre. KĂnĂˇban, IndiĂˇban Ă©s egyĂ©b tĂˇvoli helyeken nincsenek is meg az eurĂłpai fogalmak szerinti minĂµsĂtĂµ, hitelesĂtĂµ szervezetek, amelyek igazolni tudnĂˇk a termĂ©kek organikus eredetĂ©t.  Az EgyesĂĽlt Ă�llamokban lĂ©tezik hivatalos tanĂşsĂtĂˇs. ĂŤgy nĂ©z ki:   Tartalmazza nemcsak a bizonyĂtvĂˇny kiĂˇllĂtĂłjĂˇt, hanem a gazdĂˇlkodĂł nevĂ©t, biotermĂ©keit, - a termĂ©kek kĂ¶zĂĽl az elsĂµ sorban az utolsĂł a diĂł - Ă©s azt, hogy mikortĂłl meddig Ă©rvĂ©nyes a tanĂşsĂtĂˇs.  SzĂłval, kĂ©rjĂĽk csak el nyugodtan az ellenĂµrzĂµ szervezet tanĂşsĂtvĂˇnyĂˇt. Vagy megkapjuk, vagy nem. MindkĂ©t esetben sok tapasztalattal leszĂĽnk gazdagabbak.  A hivatalosan ellenĂµrzĂ¶tt Ă©s tanĂşsĂtott diĂłskerteken kĂvĂĽl is lĂ©tezik egyĂ©bkĂ©nt valĂłdi bio-diĂł, ha igazolĂˇs nĂ©lkĂĽli is. HĂˇzikertben, hĂˇzi hasznĂˇlatra, ha otthon is betartottuk a biotermesztĂ©s elĂµĂrĂˇsait. SajĂˇt fogyasztĂˇsra jĂł, de ha eladjuk, nem szabad biokĂ©nt hirdetni.     Az Ă¶ko-diĂł mĂşzeum FranciaorszĂˇgban, PĂ©rigordban a bio-diĂłnak kĂĽlĂ¶n mĂşzeuma van.     A bio-diĂł mĂşzeumot nem Ăşgy kell elkĂ©pzelni, mint a tĂ¶bbit, a holt tĂˇrgyak gyĂ»jtemĂ©nyĂ©t. Nem, a bio az Ă©let, (a bio-diĂł kĂĽlĂ¶nĂ¶sen,) a pĂ©rigordi bio-diĂł mĂşzeum egy valĂłsĂˇgos tanya. A lĂˇtogatĂł megismerkedhet a diĂł eredetĂ©vel, tĂ¶rtĂ©nelmĂ©vel, a diĂłsgazdĂˇk munkĂˇjĂˇval, a diĂłfĂˇval, stb. Ă‰s kĂ¶zben felfedezhetĂµ mindaz a vĂˇltozatos nĂ¶vĂ©ny- Ă©s ĂˇllatvilĂˇg, ami az Ă¶kolĂłgiai mĂłdon mĂ»velt diĂłskertekben Ă©l.      A lĂˇtogatĂł diĂłfĂˇk alatt piknikezhet, Ă©s egy eredeti diĂłmalomban sajĂˇt maga prĂłpĂˇlhatja ki a diĂłolaj kĂ©szĂtĂ©sĂ©t.     De nem mindig. Csak jĂşniustĂłl szeptemberig, csak szerdĂˇnkĂ©nt. Csak Ă–nnek!  KĂ©t kĂ©p a mĂşzeumbĂłl:
	TovĂˇbb

	A diófa és környezete Mottó:  "Se scutur frunzele de nuc"  (Diófáról a lomb szakad)  (Eminescu)  A diófa növényölő hatásáról sokan írnak, az idősebb Plinius kezdte i.u. 77-ben, és azóta is mindenki, aki a dióról ír, kötelességének tartja megemlíteni, mert különben az olvasó azt hihetné, a szerző nem ért a diófához. Az allelopátia fogalmát is Plinius vezette be. Majd Molisch pontosította, 1937-ben. Az allelopátia egyes növények más növényeket károsító hatását jelenti. Két ógörög szó összevonása: allenon (egyik a másiknak) és pathosz (szenved).  A környező növényzetre káros hatása miatt a diófát - és hasonló rokonait is - allelopatikus típusú fáknak nevezik. De ne legyünk elfogultak a diófélék családjával szemben. Egyedül Magyarországon a dióféléken kívül legalább ötvenféle fának van hasonló, allelopatikus tulajdonsága. És százféle egyéb növénynek.  Az élőlények között a létfeltételekért állandó harc folyik. A diófa által ebben a harcban bevetett legfontosabb vegyi fegyver a juglon.  A juglon gátolja a növények nagy részének csírázását, fejlődését. Életműködésükre már igen kis mennyiségben is mérgező hatással van. Hatásmechanizmusa abban áll, hogy a fehérjékhez, például a növekedési hormonokhoz is kapcsolódik, és azokat is gátolja. A csírázást, a légzést, a sejtosztódást, a víz és a tápanyagok felvételét.  A diófa leginkább a gyökereiből bocsát ki juglont. Gyökereinek juglonkibocsátó aktivitása a lombkorona szélén, a csurgón a legnagyobb. A levélzetről és az ágakról az esővíz mos juglont a talajra. A lehullott zöld dióburok és a lehullott diólomb bomlása során is szabadul a környezetbe juglon, ami a talajban pl. a talajvízzel terjed is.  A diófán belül pedig a rügyekben nagy a juglon-koncentráció.  A juglon a talajból kerül a károsodó növényekbe, azok gyökere szívja fel. A diógyökér által kibocsátott juglont a hajszálgyökerek közvetlen érintkezése útján, vagy a talajnedvességből kapja a többi növény.  A talajban a juglon - gyenge oldhatósága miatt - nem vándorol messze. A diógyökértől 1-2 cm távolságban hat csak. (Bár, tudjuk, a diógyökér a lombkorona szélétől legalább 2 m-re is megtalálható.) Ha a talajviszonyok (tömődöttség-levegőzöttség, víztartalom, hőmérséklet, mikroszervezetek tevékenysége, stb.) olyanok, a juglon fel is halmozódhat. Élnek a talajban olyan mikroszervezetek, amelyekre a juglon nem mérgező, amelyek felveszik azt a talajból, és életműködésük során energiát és testépítő anyagot nyernek belőle, elbontják, átalakítják.  Nemcsak növényekre káros a juglon, a gombák és a baktériumok többségére is gátló hatású, a diófák levéllel, gyökérzettel elért környezetében a gombák se tudnak jól megtelepedni. Tudjuk, a fás növények nagy részének gyökere szimbiózisban él egyes talajlakó gombákkal. A juglonra érzékeny, károsodást szenvedő fák esetében sokszor nem is magát a fát mérgezi a juglon, hanem a gyökerére települt gombákat, így a gyökerek víz- és tápanyagfelvevő képessége károsodik.  Az érzékeny növények juglonmérgezési tünetei (külön-külön vagy együttesen) a következők lehetnek:  Növekedésük csökken A levelek sárgulnak, barnulnak, csavarodnak A növények hervadnak, vagy csak egy részük, vagy az egész Idővel elpusztulnak Vízszállító szöveteik elszíneződnek A tünetek gyorsan is jelentkezhetnek, amikor egy érzékeny növényt a diófa alá ültetünk, de a károsodás lehet fokozatos is, amikor a növekvő diógyökér eléri az érzékeny növény gyökerét. A tünetek baktériumos és gombás megbetegedések tüneteivel is összetéveszthetők, valamint gyomirtószerek hatásával is. Vagy egyszerűen csak aszállyal.  A juglon nemcsak a talajszinten, a lombkoronában is védi a diófát. Közismert, hogy a diófának jóval kevesebb lombkárosító gomba- és baktérium-betegsége van, mint más gyümölcsfáknak. Ez nagyrészt a diófa juglontermelésének köszönhető.  Sajnos, mint minden alól, ez alól is van kivétel, a diófára káros farontó gombák - taplók, Armillaria, stb. - jól megélnek a diófán, a diófa levelén élő gnomónia is érzéketlen a juglonra, nem beszélve a dió zöld részein élő Xanthomonasz baktériumról.  Illusztrációként nézzük meg a jobboldalt látott ábrát. A Göttingeni Egyetem illusztrálta így a fentieket.  Általában azt mondhatjuk, hogy a jól szellőzött talajban a juglon viszonylag hamar elbomlik. Illetve helyesebb úgy fogalmazni, hogy átalakul, polimerizálódik, végül hasznos huminsavvá alakul. A laza, vízzel nem telített talajokon a diófa allelopatikus hatása kisebb. Úgy is mondhatjuk, hogy művelt mezőgazdasági területen a diófa juglonjának károsító hatása kisebb, mint a lakóházak mellé, nem bolygatott területre ültetett diófáké.  Mivel a fő juglonkibocsátó a diógyökér, a lakóházak mellett, házikertekben a diófa gyökérrendszere kiterjedésének korlátozásával ültethetünk a diófa közelébe is juglonérzékeny növényeket. Amerikai kiskerti tanácsadásban olvastam, hogy a diófa lombkoronájának szélénél épített mesterséges akadályok - támfal, kocsibejáró, stb. - megakadályozzák a felszínközeli diógyökerek továbbnövését, így azokon túl a terület juglonmentes marad. Úgy látszik, kiskerti tanácsadást más is olvasott, és ilyen paradicsomágyást épített a diófák mellett:   Mint mondja, többféle, nagyon jó paradicsoma termett.  És itt az ellenirányú tapasztalat, a juglonkárosodott padlizsán és paradicsom:     Én azt hiszem, a juglonmérgezés kérdése el van túlozva. Itt van például a spárga. Érzékenynek mondják, és tessék megnézni, spárgatermesztők mégis közvetlen a diófa alá ültetik.   És ugyanígy a lucerna.   Ezen a képen a lucerna szépen megél a diófa közelében. De ami nem látszik a képen, az az, hogy a diófának korához képest jóval vastagabb törzsűnek kellene lennie. A lucerna nem jó társ a diófa számára, visszaveti a fejlődését.  Erre a jelenségre több helyen felfigyeltek. Olaszország középső részén többéves kísérletet végeztek néhány éve telepített diósban. Nem részletezve a kísérlet metodikáját a végeredmény a következő volt. A legszebben a lucerna köztes nélküli dióültetvény fejlődött. A második legnagyobb növekedést, törzsvastagodást lucerna köztes mellett a diófák sorát polietilén fóliával takaró és azt mulccsal lerögzítő megoldás hozta, és ehhez képest 68 %-kal (!) gyengébb fejlődést mutatott az egyszerű lucerna köztessel nevelt dióültetvény.  A tanulság: A diófa számára nem is annyira a lucerna vízelvonása, mint közelsége jelenti a nagyobb problémát.  És milyen messze ültethetjük érzékeny növényeinket a diófától? Vagy a diófát azoktól?  Mivel a juglon vízben rosszul oldódik, ezért a talajba jutott juglon nem vándorol messze. Arra kell számítanunk, hogy a diófa - juglonkibocsátó - gyökere a lombkorona szélétől még több méter távolságban is aktív. És figyelembe kell azt is venni, hogy a diófa közelébe ültetett például hársfa gyökérzónája ugyancsak túlnyúlik a hársfa lombkoronájának szélén. Ezért azt szokták javasolni, hogy a diófa lombkoronájának szélétől 15 méter távolságban ne ültessünk érzékeny fát. Szerintem bokrokat és egynyáriakat közelebb is lehet.  Egy kérés a nyájas olvasóhoz. Ahhoz, aki nem az én Kollégám, mert a diófával szemben más növényeket preferál, és a diófát okolja, hogy alatta nem nőnek szépen, hanem sínylődnek kedvencei. Arra kérem, mielőtt a diófát hibáztatná, vegye figyelembe, hogy a növények nagyobb része kimondottan szereti a napfényt, és kevés az árnyéktűrő. Ültesse hát kissé távolabb a szívéhez közelebb álló virágokat, egyéb dísznövényeket. Nemcsak a diófától, hanem más, nagylombú fáktól is.  Amikor fák és egynyári növények küzdenek nemcsak a napfényért, hanem a talaj tápanyagaiért és a vízért is, általában akkor is a fák a győztesek. Ezt is tessék figyelembe venni.  Mégis, mit csináljon, aki nem az én Kollégám? Ha észreveszi növényein a juglonhatás tüneteit - hervadás, részleges elhalás - gyors öntözéssel és azonnali nitrogénműtrágyával talán még megmentheti őket.  Egyes gyomok pedig annyira tolerálják a diófát, a juglont, hogy a - korábban - művelt talajú dióskertekben komoly mértékben el tudnak hatalmasodni:            A dióskertben gyomnövénynek tekinthetők azok a fák, cserjék is, amelyek - elviselve a juglonhatást - természetes úton elszaporodnak, felnövekednek a diófák között. Mármint akkor, ha a kert gazdája azt tűri.              A feketediót még mérgezőbbnek tartják, mint a mi diónkat. Mégis, tessék megnézni, koratavasszal is már milyen élet van a feketediófa tövében.  Van itt továbbá egy kérdés, amit véletlenül se lehet megkerülni, és amiben a hozzáértő szakértők annyi összevissza véleményt szoktak mondani. Ez a kérdés pedig az, hogy szabad-e a diólombot komposztálni, merthogy a levél mérgező.  Az én véleményem az, hogy szabad. Nem kötelező, mert száraz őszön, és ha a szomszédok nem morognak a füst miatt, el is égethető. A diófa alatt nem célszerű hagyni, mert a füvet kiölheti. Ha komposztáljuk, viszonylag hamar elbomlik a juglon. Már most az a kérdés, hogy mi az a viszonylag hamar. 2-6 hónap alatt, tehát tavaszra biztosan. Úgy lehet erről megbizonyosodni, hogy a komposztdombra ültetünk tavasszal egy paradicsompalántát. Ha hervad, van még juglon a komposztban. De a palántát locsoljuk meg, nehogy a vízhiányt tévesszük össze a mérgezéssel!  A juglonmérgezés tünetei ugyanis hervadásszerűek. De míg a vízhiány miatt az egész növény konyul, sárgul,a juglonmérgezéstől jellemzően csak egy része.  Általában arra számíthatunk, a komposztált diólombban a juglon két hónap alatt elbomlik.  Egy biztos, a komposztált diólevelet a következő ősszel nyugodtan használhatjuk szervestrágyázásra, egyetlen növényünk se fog tőle károsodni. A juglon a talajban viszonylag gyorsan átalakul, nem mérgező vegyületekké. Figyeljük meg, ha kivágunk egy diófát, a helyére nyugodtan bármit ültethetünk, nem fog károsodni.  A diófa tehát nem károsítja a talajt.  Az ősszel lehullott diólomb juglontartalma még előbb, hetek alatt is elbomlik.  Kanadában külön is megvizsgálták a diófa talajba került juglonjának hatását a talaj ammonifikációjára és nitrifikációjára, vagyis magyarra lefordítva, hogy a diófa juglonja káros-e a talaj nitrogén-háztartására, különös tekintettel arra, hogy a talajélet sok szereplőjére, mikroorganizmusokra ártalmas. Nem részletezve a vizsgálatot - laboratóriumban is vizsgálták és kint a diófák környezetében is - egyértelmű az eredmény: Semmi káros hatást nem tapasztaltak.  A diófa kérge is tartalmaz juglont. Ha mulcsot vagy komposztot készítünk belőle, hat hónapig ne használjuk olyan helyen, ahol a juglon károsító hatásától tartunk.   A dióhéjnak is lenne juglonhatása? Erről még nem hallottam. De az bizonyos, hogy mulcsozásra a dióhéjat is használják. Abszolút környezetbarát, teljesen természetes anyag, ami a fakéreghez hasonlóan idővel elbomlik. Addig pedig hangulatosan díszíti a virágoskertet, és mellesleg talán gyommentesít is.   És amit eddig nem hangsúlyoztam, az a juglon rovarölő hatása.  A ház körüli kiskert és gyep rovartalanítására abszolút tiszta, vegyszermentes bio-megoldást kínál a diófa. Közismert, hogy a rovarok nagy része nem bírja a diófa illatát, ezért ajánlják angol szakemberek, hogy a diófa levelének, kopáncsának kiáztatott, kifőzött levét öntözzük a kiskertbe, a gyepre, távol tartja a nemkívánatos rovarokat.  A juglon nemcsak rovarokra mérgező, hanem halakra is. Régebben bevett halászati technikát jelentett - Amerikában is, Japánban is - juglontartalmú dióburok vízbe szórása. A juglon megbénítja a halak kopoltyúját, gátolja légzésüket, és a víz felszínéről összeszedhetők. Ma már ez a módszer tiltott.  Mint említettem, van a diófa - és a feketedió fa - gyökeréből talajba jutó juglonnak gombaölő hatása is. Ez a hatás azonban nem általános, a feketediónál megfigyelték, hogy gyökereinek egyes gombafajokkal, a Glomus nemzetségbe tartozó gombákkal kialakított szimbiózisa előnyös a diófa számára. Jobb tápanyagfelvételt, nagyobb növekedést eredményez ez a kapcsolat.  Tisztelt természetkedvelő Kollégám, a biológia nagyon bonyolult dolog.  A feketedió fa részeinek juglontartalma magasabb, mint a közönséges dióé. És mégis, vannak olyan gombák, amelyeknek annyira nem árt, hogy feketedióval táplálkoznak. Mint a jobbra látható Luteopallens decomposer-nek nevezett gomba.  Mert hát köztudott tény, hogy a kiskertekben annyi kárt okozó diólevél is elbomlik előbb-utóbb, megeszik a gombák és a baktériumok, hiába mérgező a juglon nagy általánosságban a gombákra és a baktériumokra.  Például ez a gomba is - bár tudnám a nevét - az ősszel lehullott diólevelet eszi. Annyira, hogy enyhe télelőn december elejére már termőtestet is fejlesztett.   A diófa a zuzmók számára is jó életteret alkot. A diófa törzsén nedves, párás időben megnőnek, szinte kivirágzanak a zuzmótelepek. Ezek egyáltalán nem károsak a diófa számára, a fa kérgét csak szilárd aljzatul használják, a diófa csupán a lakóhelyet adja élettevékenységükhöz. (Tessék elképzelni, találkoztam olyan, egyetemet végzett bio-ellenőrrel, aki megkérdezte, hogyan védekezünk a dióskertben a zuzmók ellen! Hát, nehéz volt megmagyarázni, hogy sehogy.)   Ha a zuzmókat említettük, nem mehetünk el szó nélkül a mohák mellett sem. Ők is alacsonyabbrendűek, és mint ilyenek, őket is megilleti a kisebbségvédelem. De nem nagyon kell védeni őket, nemcsak megélnek, spóratokot fejlesztve szaporodnak is a diófák, a diólomb alatt.   Tisztelt ökológus Kollégám, most, hogy mindkettőnket kimerítő módon megtárgyaltuk a diófa juglonhatását, váltanunk kell még néhány szót a diófa vegyifegyver-készletének másik eleméről, a csersavról (tanninról) is.  A tannin a növények - köztük a diófa - életében a növényi betegségekkel és a lombrágó állatokkal szembeni védekezésben játszik nagy szerepet. A növényi betegségeket baktériumok és gombák okozzák. Ezek többségét vegyileg támadja, pusztítja a diófa által termelt csersav.  Ami pedig a lombrágó állatokat illeti, ezek között egyaránt gondolnunk kell a lombrágó rovarokra és a legelő emlősökre is.  Közismert, hogy a diófának jóval kevesebb veszélyes, elhatalmasodó lombrágó rovarkártevője van, mint más haszonnövényeinknek. Valószínűnek tartom, hogy ennek a kedvező helyzetnek főleg a diólevél viszonylag magas csersavtartalma az oka. A rovaroknak is van annyi eszük, hogy az ízletesebb, kevésbé csersavas leveleket szeressék. Nemcsak én tartom valószínűnek, már olasz szerzőtől is olvastam ilyen véleményt.  Bár sok kérődző - szarvasok, juhok, stb. - szívesen eszi a diófa lombját, ez nem általános. A diólevél csersava nemcsak az ember szájának és többi belső hámszövetének felületét húzza össze, hanem a legelésző állatokét is. Vannak ízletesebb növények is, a diófa a csersav-termelésével éri el, hogy a legelő állatok kikerüljék.  Így nyugodtan mondhatjuk, hogy a növények között a létfeltételekért vívott élethalál-harcban a diófa által bevetett első számú vegyi fegyver, a juglon után második helyen a tannin áll.  Valójában hosszú listát tesz ki mindazon növények sora, amelyek nem viselik el a diófa közelségét, - inkább belepusztulnak, de akkor se, - de hasonló hosszú azoknak a listája, amelyek érzéketlenek a juglon károsítására. Ha tisztelt növénytermesztő Kollégámat a következő felsorolások nem érdeklik, kérem, ugorja át. De ha kedvenc növénye juglonérzékenységére kíváncsi, kérem, fussa át a listát.  A juglon hatását elviselő, illetve arra érzékeny növények köre kísérletekkel még nem tisztázott. A következő fejezetek listái tapasztalatokon alapulnak, és elsősorban kiskerti viszonyokra vonatkoznak. Ezért sok közöttük a dísznövény.
	A diófa és más fák Mottó:  „a Dió fának nehéz, s-ártalmas az ember fejének, és mind azoknak a fáknak, a melyek alatta, vagy közel vannak hozzá. Azért jobb őtet magánossan ültetni, és közönségesen az út-félen, a hol nem sok kárt tehet; mert árnyéka is olly mérges annak, hogy semmi vetemény, vagy fa, nem nőhet-alatta, meg mellette is. De kivált-képpen, természet-szerént-való ellensége néki a Tölgy-fa; azért, nem kel ezt hozzá ültetni...”  (Lippai János, 1664.)  Előbb nézzük - Lippai Jánosnak legnagyobb tiszteletünk mellett is ellentmondva - a juglonra érzéketlen, a diófák közelében jól növő fákat:  Akác   Bálványfa (Ailanthus)   Boróka   Bükk   Ecetfa   Ezüstfa   Fügefa   Gledícsia   Hikori és pekánfák Japán juhar, korai juhar és még néhány juharfaj (de más juharfélék károsodhatnak)   Júdásfa   Körte és általában a Pyrus fajok   Kőris (van ellenkező megfigyelés is)   Lucfenyő (ezen a képen jól bírja a feketediót, de később olyan képet is mutatok, ahol nem)   Meggy, cseresznye fajok többsége   Nyárfa   Olajfa   Őszibarack és nektarin   Platán   Som   Szentjánoskenyérfa   Szil (van ellenkező megfigyelés is)   Szilva és ringló, általában a Prunus fajok   Szivarfa   Tölgyek, néhány kivétellel   a Tsuga nemzetség fenyőféléi   Tulipánfa   Vadgesztenye, pirosvirágú   Mielőtt a juglonra érzékeny fákra áttérnénk, álljunk meg egy pillanatra. Mert határeset, pusztítja-e a kelő diócsemetét a juglon, vagy nem?  Mértékadó szaktekintélytől is hallottam, hogy a diófa önszaporodásának egyik szabályozója, hogy a diófa nem enged más diónövényt maga alatt nőni. Mert a tenyészterület csak egy fának elég. Majd, ha kipusztult, nőhet az utód.  És mégis látni, hogy a diófa alatt tömegesen kelnek a csemetéi.   De az is lehet, hogy később elpusztulnak. (Mint a török szultánok utódlásánál volt szokásban: Egyet felneveltek az utódok közül, és amikor az átvette a trónt, a többit kivégezték. Ugye, hogy megérdemli "királyi" melléknevét a diófa? Még a szultánit is.)  A juglonra érzékeny fák:  Alma és általában a Malus fajok   Eperfa (Szederfa)   Égerfa (közvetlenül is károsítja, de az égerfa gyökerén élő, nitrogénmegkötő Frankia gombát is károsítja a diófa juglonja)   Fenyőfélék Picea és Pinus fajok, duglaszfenyő. A képen juglonkárosodott lucfenyő.   Fűzfa   Hamamelis   Hársfa   egyes juharok (nem tudom, melyik) Magnólia   Nyírfák Betula fajok többsége   Olajfűz (Mégis érzékeny lenne? A másik listán is rajta van.) Ostorfa   egyes csonthéjasok (a Prunus fajokból, ha ilyent talál, tisztelt gyümölcsész Kollégám, kérem, küldje el a károsodott fa fényképét) Szelídgesztenye   Bár a Picea-fenyőket érzékenynek tartják a diófa juglonhatására, kéretik megnézni, az ezüstfenyő (Picea pungens) és a diófa milyen jó barátságban, mondhatnám összefonódottságban élnek.
	A diófa és a bokrok, cserjék Juglont jól tűrő bokrok, cserjék, évelők:  Aranyvessző   Bodza    Borostyán    Boroszlán   Galagonya   Havasszépe (Rhododendron fajok kisebb része)   Ínfű (Ajuga)   Jukka   Kányabangita és a Viburnum fajok többsége   Kecskerágó   Klemátisz (folyondár, iszalag)   Levendula (félcserje)   Magyal   Málna   Mályvacserje   Meténg (Vinca)   Mogyoró   Repkényszőlő, vadszőlő   Ribizli   Rohdea japonica (évelő dísznövény)   Rózsa, vadrózsa   Szömörce   Szőlő (de van érzékeny is)   Az érzékenységre példa a Chardonnay. A tünetek: gyenge növekedés, fonnyadás, halvány vagy sárgás levelek.     Tatárlonc és más Lonicera fajok   Thuja fajok többsége   Trombitafolyondár   Varjútövis   Most pedig elakadt a tudományom. Tisztelt botanikus Kollégám, mi lehet ez a cserje, ami ilyen jól bírja a dióültetvény körülményeit?   Köszönöm, már meg is jött a válasz Angliából, Gémes Ferenc diótelepítő Kollégámtól, aki korallberkenyeként azonosította ezt a szép bokrot, ami akár a dióültetvény dísze is lehetne.  Juglonkárosodást szenvedő bokrok, cserjék, évelők:  Azálea   Áfonya   Banán (Az érzékenység a banán fajtáitól függ, a károsodás mértéke pedig egy-egy fajtánál a juglon töménységétől. Persze, ahol banán terem, nem nő diófa, de a veszélyes banánkárosító gombafajok, pl. a Mycosphaerella fijiensis méreganyaga majdnem azonosan hat a juglonnal, ezért a banán juglonkárosodását külön megvizsgálták.) Berkenye   Erika   Fagyal Bár valóban látni lehet juglonkárosodott fagyalbokrokat diófa alatt, de úgy látszik, a károsodás nem feltétlen, tavasszal is, ősszel is egészséges lehet a fagyal a diófa közvetlen közelében.    Hydrangea fajok (Hortenziák)   Kalmia fajok   Orgona (van ellenkező megfigyelés is)   Pimpó   Rhododendron fajok nagyobb része (lásd feljebb) Szeder (de nem látszik rajta)   Szőlő is érzékeny lehet, (lásd feljebb) Tiszafa   Viburnum fajok kisebb része (lásd feljebb) Kis türelmet, már csak az egynyáriak vannak hátra, és aztán érdekesebb témával foglalkozhatunk.
	A diófa és az egynyáriak A juglonhatást jól elviselő egynyáriak és kétévesek:  Aranka Articsóka Árnyékliliom Árvácska Babok (Találtak érzékenyet is, de az alábbi fiatal diósban szépen díszlik a bab köztes.)   Begónia Búza    Búzavirág (Fényképem nincs róla, csak Susanne Wind tempera-festménye)   Cickafark   Ciklámen Cinnia Claytonia Csalán     Csarab   Csatavirág Csápvirág Csillagvirág (a képen csak a termésük látható együtt, de valóban együtt élnek)    Csorbóka Csótárvirág Csucsor Dinnyék (De az uborka csírázására káros, és figyeltek már meg görögdinnye-károsító hatást is) Endymion Facélia (Mézontófű)   Geránium Gólyaorr Gyapot (Kínában gyakori köztesnövény a diófák között) A következő két kép az északgörög Drama helységben végzett köztesnövény-termesztési kísérlet képei, diófák és gyapot.    Gyermekláncfű   Gyöngyike   Gyűszűvirág Hagymák Hajnalka Harangvirág Hármasszirom Herefélék többsége, például fehérhere:   Hófény Hóvirág       Hölgymál Hydrophyllum Ibolya   Indás ínfű Írisz (Cynthia Scontriano Schildhauer festménye: Diófa íriszekkel)   Jácint Kalendula Kankalin Kapotnyak (vad gyömbér) Katáng (cikória)   Kikerics (Colchicum autumnale), bár érzékenységet is megfigyeltek   Királysáfrány Körömvirág (a képen nem diófa, hanem pekándió-fa tövében, ami hasonló juglontermelő)   Krizantém (a Chrysanthemum fajok többsége) Krókusz fajok (nem mind) (A kép a cambridge-i Királyi Kollégium Diófa-udvarán készült.)   Kukorica (Volt, amikor károsította a kukoricát)   Lapu Lángvirág Legényvirág, rézvirág (Zinnia)   Len   Ligetszépe Liliom   Lobélia Margaréta   Mályvarózsa Menta Méhbalzsam Muskátli   Mustár   Napraforgó   Nárcisz (más forrás szerint érzékeny)   Nebáncsvirág Nyíllevél Onoclea Orvosi tüdőfű Ökörfarkkóró Őszirózsa Pajzsika, páfrányok Parlagfű   Pasztinák Pásztortáska   Páfrányok nagyobb része (4-5 kivétellel) Pázsitfüvek többsége, a Gramineae család fajai     Pipacs    Repce   néhány Peonia faj Salamonpecsét Sanguinaria Sárgarépa és más répák, a cukorrépa kivételével   Sásliliom     Sedum Sóska Szagos müge Szappanvirág   Szellőrózsa Szívvirág Szója Szulák   Téltemető (boglárka) Tisztesfű Tökfélék Tradescantia Tulipán (más forrás szerint érzékeny) Az első képen tulipán-ritkaságok nőnek egy díszkertben, a másodikon egyszerű hazai tulipán, a saját diófám alatt.    Turbolya Tűzeső Tyúkhúr Útszéli bogáncs   Uvularia Varjúháj Veronika Violák Zergevirág Zsálya   És - képzelje el tisztelt botanikus Kollégám, - léteznek olyan virágok is, amiket névről nem ismerek, de jól elviselik a diófa közelségét.    Szóval, egyáltalán nem igaz, amit a szomszédasszonyom kiabált át a kerítésen, hogy a diófa úgy megmérgezi a talajt, hogy ott már a fű se nő.  A juglontól elpusztuló egynyáriak:  Aquilegia Baptisia Borsó Burgonya néhány Chrysanthemum faj Cukorrépa (Amerikában érzéketlennek találták) Dohány Eper (földieper, szamóca) (egynyárinak mondható vagy évelő?) Galambvirág Gyöngyvirág Havasi harangláb Egyes herefélék Hortenzia Káposzták Krókusz Liliom fajok, különösen az ázsiai hibridek Lucerna (bár nem egynyári, mégis) Nárcisz Nefelejcs Padlizsán Paprika (néhány Capsicum faj) Paradicsom néhány Peonia (bazsarózsa) faj Petunia fajok Rebarbara Saláta (a csírázást gátolja) Spárga Uborka Zsázsa Most, hogy a tapasztalatokon alapuló hosszú listákat átnéztük, még jobban el vagyunk bizonytalanítva atekintetben, hogy végül is mely növényekre káros a diófa, és melyekre nem.  Mert átfedéseket találtunk a listák között, ellenirányú megfigyeléseket, és talán fölösleges általánosításokat.  Azt hiszem, a juglon hatásmechanizmusára kell visszatérnünk.  A juglon méreg. Olyan méreg, ami kémiailag a növények fehérjéihez kötődik, és ezzel a fehérje kémiai tulajdonságai megváltoznak, a növényi fehérjevegyületek nem képesek továbbra is elvégezni azt a biológiai funkciót, ami a rendeltetésük, tehát a megtámadott növény életfolyamataiban zavar támad, a növény megbetegszik, elpusztul.  A diófagyökér által kibocsátott juglon nemcsak az érintkező (vagy közeli) gyökerek külső felületén hat, hanem a gyökér felveszi, a megtámadott növény sejtfalain kémiai változás nélkül halad át, egyes helyeken töménysége megnő, de mindenképpen belülről gátolja a biokémiai folyamatokat. A csírázást, a növekedést, a fotoszintézist, a légzést. A növény legkülönbözőbb szervei fejlődhetnek rosszul vagy elégtelenül.  Minden a körülményektől függ. Például a töménységtől. Kevés juglon nem sok kárt tesz, észre se vesszük. A növény gyorsan termel újabb mennyiséget a juglonkötött fehérjéből, és él tovább vidáman. Sok juglon pedig az ellenálló növényeket is megöli.  A vízviszonyoktól. A juglon egyébként is rosszul oldódik vízben. Ha kevés a víz a talajban, a vízoldott juglon nem vándorol távolabb.  A talajélet aktivitásától, a mikroszervezetek mennyiségétől, tevékenységétől. Ha a talaj baktériumai, gombái, stb. felveszik a növények elől a juglont, a növények kevésbé károsodnak. Jó talajon, szellőzött talajon.  És még sorolhatnánk.  A juglon iránti teljes érzéketlenség pedig talán egyes növénycsoportok sajátos biokémiájában kereshető. Ugyanúgy, mint a rovaroknál. Mert például az almamoly lárvája azért nem károsodik a rovarok túlnyomó részéhez hasonlóan a juglontól, mert a szervezetébe került juglon-molekulához két hidrogén-iont köt hozzá, így a juglon elveszíti fehérjemegkötő képességét. Az almamoly-lárvák kiváló kémikusok.  Például csírázáskor valamennyi növény érzékenyebb a juglonra, mint egyébként, a sárgadinnye esetében viszont egy vizsgálatban akárhogy öntözték juglontartalmú vízzel, a csírázás 100 %-os volt. Terzi török kutató feltételezi, hogy a sárgadinnye magjában található olyan anyag, ami hatástalanítja a juglont.  Doktor Schmidt (nem Schmitt, az más) a diófák alatti talajban keresett baktériumokat. Talált is egyet, - a nevét nem tudom, mert azért már fizetni kellene, - amelyik egyszerűen megeszi a talajba került juglont. A juglonvegyület szénatomjai jelentik számára szén-forrást, abból építi fel a testét. Mást nem is eszik. Persze, doktor Schmidtnek könnyű dolga volt. Rettenmaier már korábban, 1983-ban is talált ilyen baktériumot, Németországban. Doktor Schmidtnek csak a saját diófája alatt kellett körülnézni.  Valószínű, a sárgadinnye-csírához hasonló biokémiai alapja lehet a diófát megbetegítő, károsító, speciálisan a diófán élő baktériumok, gombák, egyéb rovarok ellenállóképességének is. Mert a fehérjeméreg, az fehérjeméreg. Az a kérdés, melyik élőlény képes ellenmérget termelni. Vagy meggátolni a juglon felvételét. Ezt kellene a jövőben kutatni. Melyik élőlény hogyan hatástalanítja a juglont.  Nagyon bonyolult dolog a biológia. De amíg megértjük, addig csak tapasztalati listák készítésére hagyatkozhatunk.
	Melléklet: Dióevő mókusok és madarak Vázlat:  1. Mókusok  2. Varjúfélék  3. Szajkók  4. Cinke    1. Mókusok                     2. Varjúfélék  Hollók:        Varjak:                  3. Szajkók    Egy kaliforniai szajkó (Aphelocoma californica):     4. Cinke

	DIÓTERMESZTŐK
	DIÓTERMESZTŐK  Vázlat:  Hazai diótermesztők  Amerikai diótermesztők  Franciák és a többiek    Hazai diótermesztők Vázlat:  1. Juglans Hungária, Lengyeltóti  2. Boglár-Kert, Látrány  3. Tóth család, Fülek  4. Monok Sándor, Körösszakál  5. Kezdő diótermesztő  6. Veszprémi diós  7. Pogányi diós  8. Alatkai kisdiósok  9. Vasi dióbirtok  10. Juhász Nándor, Boconád  11. Kakuk Pálné, Szelevény  12. Gyöngyöspatai diósok  13. Zempléni diósok  14. Tranzit-Dió, Jánkmajtis  15. Gál Sándor, Füzesabony  16. Tenki diótermesztők  17. Dióskertek Győr és Sopron között  18. A Balatonnál  18. A Homokhátságon  És az Ön dióskertje?  Egy év a diófák között  Még egy év  És megint egy év  És megint egy év  És megint egy év  Az utolsó év  Tisztelt diótermesztő Kollégám, itt csak a normális diótermesztőket veszem sorra. Ha Ön hiányzik a listáról, annak két oka lehet. Vagy a másik csoportban, a bio-dió termesztők között kapott helyet, vagy a Képeskönyv egy későbbi kiadása lesz már annyira fejlett, hogy Ön se hiányozhat belőle.    1. JUGLANS HUNGÁRIA  A hazai diótermelők közül a Juglans Hungária Kft a legnagyobb, Lengyeltótiban. Ők a valamikori balatonboglári gazdaság diósából privatizált, valamint az azóta telepített mintegy 250 ha-os dióültetvényen gazdálkodnak. Komplett, kaliforniai rendszerű technológiájuk van, rendszeres tanácskozásokat, bemutatókat tartanak. A hazai diótermesztés fejlesztésében kulcsszerepük van.  Az 1950-es évekre a kemény tervutasítás, a központi programok merev végrehajtása volt jellemző az állami gazdaságok területén. A Balatonboglári Állami Gazdaság gyümölcstermesztésre lett kijelölve akkoriban, és sok más gyümölcsfaj mellett kötelesek voltak nagy területen diót is telepíteni.  Hogy hogyan lehet a nagyléptékű elvárásoknak - tervutasításnak - eleget tenni? Mindenki tudja, aki megfordult az 50-es években egy hazai állami gazdaságban. A dió tekintetében úgy, hogy egymástól jó távol, 20x10 m-re ültettek egy-egy diócsemetét. Azért távol, hogy a terület meglegyen. Magoncot természetesen, mert hazai fajtadiók nem voltak, és a vegyes magoncpopuláció képviselte a kor fejlettségi szinvonalát. Igaz, hogy a dió nagyüzemi termesztéséről nem voltak hazai tapasztalatok, a dió Magyarországon is, mint a világ országainak többségében jellemzően házi növény volt, dehát az utasítás az utasítás.  És elkezdett az állami gazdaság diót termelni. A szakemberek menet közben szerezték a tapsztalatokat, folyamatosan, állandóan korszerűsítették az ültetvényt, és állami pénzből komplett diófeldolgozó technológiát honosítottak. Megtanulták és megszerették a diót, tanulmányutakat tettek Kaliforniába, Grenoble vidékére és a törökországi Yalova-i kutatóintézetbe, és ma már joggal tanítanak bárkit a korszerű diótermesztésre.  Fajtadiókat - mindhárom hazai alapfajtát - 1974-től telepítettek.  A 90-es évek elejének privatizációs időszaka után is a volt állami gazdaság szakemberei kezelik a volt állami gazdasági ültetvényt, három tulajdonosi körben, amelyek mindegyike újabb telepítésekkel bizonyította a dióhoz való hűségét. E három gazdasági társaságból a legnagyobb a Juglans Hungária.  Dankó József ügyvezető nyilatkozik:   Dióültetvényüket szívesen bemutatják az érdeklődő kollégáknak.   Pillantsunk be a Juglans Hungária Kft termelő, feldolgozó tevékenységébe.  Első éves diócsemete:     Második éves csemete:   Korán termő csemete:   A dióültetvény idősebb része Pusztaszentgyörgy határában.        A kert kiöregedő részét megújítják:        Jól termő diófák:      Érőfélben lévő dió Lengyeltótiban. A diószüret kezdetén az érést a munka megkezdése előtt két nappal ethreles érésgyorsító permetezéssel segítik.   Rázógép munkában Lengyeltótiban. Ez a gép a talajra ráz. (Az előtérben egy ritkaságszámba menő diófajta, a Milotai 14-es fája látható. Az M-14-es nem is számít hivatalosan elismert diófajtának, fajtajelölt volt valamikor.)   Korszerű törzsrázó gép bemutatása:   Sajnos, ez a korszerű gép is a gépkezelőkön kívül 10 ember munkáját igényli. Nyolcan húzzák ki és engedik vissza a ponyvát, ketten a másik oldalon, a futószalagnál segédkeznek.      Rázott dió a ponyván:   A ponyva feltekerésekor a dió a gép szállítószalagjára ürül, onnan azonnal konténerbe.   Sajnos, a dió a ponyván kívülre is esik. Az idős diófák lombjának körmérete nagyobb, mint a ponyváé.   A melléhullott diót traktorvontatású fújógép a fa jobboldalán lévő sorközből a baloldali sorközbe fújja, ahol a következő munkafázisban kézzel szedik össze.   A dolgozók szíves tájékoztatása szerint a bemutatott fáról később még két alkalommal fogják lerázni a diót.  Beszállítás:    Beszállított dió a konténerben. Buroktalanítani és mosni kell.   A konténerből a buroktalanító-mosó gép adagológaratjára ürítik a diót.     Buroktalanító-mosó gép:      A buroktalanítóból kikerülő dió rövid szállítószalagon halad át a második mosógép felé. A szalag mellett álló két dolgozó a törött, a burkos, a fekete szemeket dobálja ki konténerbe. Ez nem hulladék, hanem olyan áru, ami a későbbiekben törésre kerül, és dióbélként fogják értékesíteni.   A második mosógép működése:      A diószárítás energiaszükségletét csökkenti a második mosó után elhelyezett vibrátoros csepegtetőasztal, ahol a felesleges mosóvíz nagy része lerázódik.   A három száríótartály felül nyitott. Itt távozik el az alul betáplált, nedvességet felvett meleg levegő. Az aktuálisan betárolandó tartályba egy egyszerű léc irányítja a magasban futó szállítószalagról a nedves diót.   A tegnap betáplált tartály diói mára már száraznak tűnnek. De még tovább kell szárítani.   A szárítótartályok tisztító és dióleeresztő nyílásai:   A szárított dió konténeres tárolásra kerül. A következő munkafázis a gépi kalibrálás és a kézi válogatás, amely munkák a következő képen látható gépen kerülnek elvégzésre. Konténerürítő borítja a diót a felhordó szalagra, és a magasban kétoldalt elhelyezett kerek lukas kalibráló hengerek méret szerint szortírozva ejtik a kézi válogató szalagokhoz, amelyekhez a személyzet két oldalról állhat hozzá, és a középen futó szalagra dobálja a talált fekete, törött, értéktelen szemeket.  A kalibráló távlati képe:   Kalibrálóhenger:   A válogatószalagok felől nézve:   10 kg-os zsákokba egalizált héjas dió német exportra készítve:   A munka eredménye a jól eladható tóti héjas dió.   A hulladék felhasználása:    Végül egy törzskikerülő sorközművelő a kft gépparkjából:     2. Boglár-Kert, Látrány  A Boglár-Kert legfontosabb terméke a dió. Gara Miklós fáradhatatlan vezetői tevékenysége az ország egyik legelismertebb diós üzemét hozta létre, amelyen a magas szakmai színvonal látszik.  A dióültetvény egy része a somogyi dombok között, éppen Pedro fajtájú fákkal:    Az ültetvény öntözhető, a víztartály széle a kép felső részén látszik.   Az erdő közelsége erdei kártevő rovarok, cserebogarak veszélyét is felveti. Gondos a növényvédelem, a gomba és a baktérium elleni védelmet rovarok elleni védelemmel kombinálják.   Ugyanakkor a biológiai védelem is működik.   Az üzem főleg héjas diót értékesít. A diószárítás és -manipulálás épületei:
	Külföldi diótermelők Így néz ki egy külföldi diótermelő. Őt nem ismerem névről.   Néhány külföldi diótermelő név szerint:  A diótermelők közül Kaliforniából Pault illeti az első hely. Igen sok, nagyon szinvonalas fényképpel mutatja be a kaliforniai diótermelést. Róla sajnos nincs képem, ő annyira szerény, hogy a saját képét nem teszi közzé. De a diótermelési fejezet "walnut grower" jelzésű képeit tőle vettem át. Fred Clausról van viszont fényképem. Ő bizakodva tekint a diótermesztők jövőjébe:   A Daniels család sikeres magánvállalkozást, családi gazdálkodást folytat Kaliforniában. Nem foglalkoznak mással, csak dióval, de azzal eredményesen, immár több mint 30 éve. Nézzük végig a diótermesztés folyamatát Daniels-ék gyakorlatában. Technikai megoldásaik figyelemreméltók.  A diócsemete ültetése. Látjuk, a csemetéket ültetés előtt erősen visszametszik.   A kötözés munkaművelete:   Az ültetvény fiatalabb és idősebb része:     Fűkaszálás:   Munkában a rázógép:   A következő gépről nem tudom kinézni, hogy mi célt szolgál. Leginkább rendresöprőnek néz ki, de a diólomb színéről ítélve még nincs itt a diószüret ideje. Mulcsozó fűkasza is számításba jöhet, de annak túl nagy. És miért tolatott az öntözőhidráns elé?   A szüretelt diótermés beszállítására személyautó után köthető mini-kamionpótkocsit ("kid-trailer") használnak. (Nálunk ez lehetetlen lenne, a KRESZ miatt.)   A telephelyen végzett munkák gépesítettsége különös figyelmet érdemel. Daniels-ék úgy alakították ki, hogy családon belül elvégezhetők legyenek a munkák, ne szoruljanak idegen munkaerő foglalkoztatására. A héjas dió előválogatását családi körben végzik.   Figyeljük meg, hogy a dió tartálya - talán a szárítás is ebben történt - egyben, egészben mozgatható, nem kell a diót átrakodni, a tartályból egyből a diótörő gépre kerül a száraz dió.   A tört dió pedig rázóasztalra, ami nagyjából különválasztja a héjat, és amikor a rázóasztalról lejön, ventillátor fújja ki a könnyű héjrészt. A maradék kerül a dióbél-válogató futószalagra.     A dióbet többféle méretű hullámpapír-dobozba csomagolják, a képeken látható dobozok kb. 20 kg súlyúak. A családi vállalkozás közvetlenül értékesít, kb. 5,6 dollár/kg áron (+szállítási költség).     Daniels-ék számára a diótermesztés jövedelmező vállalkozás. Tessék megnézni a család megelégedettségét. Még arra is jut pénzük, hogy a gyereknek mini-terepjárót vegyenek.   A Crainranch már a családi méreteket meghaladó, nagyobb diótermesztő vállalkozás. Nemcsak termesztik a diót, hanem fel is dolgozzák. Sőt, nagy kiterjedésű diócsemete-nevelő teleppel is rendelkeznek. Júniusi képek következnek a Crainranch vállalkozás dióültetvényéből. Feltűnő, hogy Kaliforniában júniusra már jóval fejlettebb a diótermés, mint nálunk.         Sally és George Olivert nem kell tisztelt Kollégámnak bemutatnom, őket úgyis ismeri, ha bármelyik szombaton megfordul a Los Angeles-i termelői piacon. Minden héten ott vannak.   Árujuk így néz ki:   A Clary Ridge ranch Kalifornia dombosabb vidékén helyezkedik el, kizárólag Franquette diót termesztenek. Ritka, idős fák alatt hangulatos a diószedés. A hangulatot a tulajdonos fiatal önkéntes munkások bevonásával fokozza, akik szórakozásnak tekintik a diótermesztés legnehezebb munkáját. Persze, a rázógép is segíti őket, és aki akarja, a motoros levélfúvót is kipróbálhatja.                       A farm árukörébe a dióbor is beletartozik.     Nincsenek önbizalom híján a tehamai California Walnut Co. családi vállalkozás tulajdonosai, akik nem a saját nevük alatt, hanem egész Kaliforniát magukénak tudva nevezték el vállalkozásukat. A család:   Rázógépük, felszedőgépük:     Régebbi és újabb építésű buroktalanító és mosó gépsoruk:     És hatalmas dióosztályozójuk:   Három kép a Borges-tulajdonban lévő kaliforniai Colusa farmról, ahol Hartley fajtájú diót termesztenek:       Kaliforniában, Kelseyville-ben él Linda Holdenried, az alábbi dióültetvény tulajdonosa. Az ültetvény még az 1940-es években került eltelepítésre, azóta terem. Franquette, Mayette és Hartley fajtákból áll. Az ültetvény területe 16 hektár, és az ismert diószakértő, Luther Burbank is elismeréssel nyilatkozott róla.   A Spycher fivérekről és Jack Williamsről van még tudomásom, de rajtuk kívül Kaliforniában állítólag ötezren vannak még. Az Egyesült Államok Michigan államában Bob Foncannon Marcellus termeszt diót.
	Egy év a diófák között Ezek csak képek. Egy év képei. Egyéni véleményalkotásra.  Január 5.    Január 10.    Január 15.    Január 15.    Január 29.    Február 5.    Február 8.    Február 10.    Február 11.    Február 21.    Február 28.      Március 13.      Március 19.    Március 29.    Április 2.    Április 16.      Április 19.      Április 22.        Április 26.        Április 29.            Május 23.    Május 30.    Június 4.        Június 6.      Június 12.      Június 18.      Június 20.      Június 24.      Június 27.          Június 30.      Július 7.              Július 13.    JÚlius 22.        Július 30.            Július 31.        Augusztus 11.          Augusztus 20.          Augusztus 25.      Szeptember 3.            Szeptember 8.          Szeptember 21.          Szeptember 29.          Október 6.            Október 12.        Október 14.        Október 27.       November 2.     November 9.        November 15.    November 24.    December 3.     December 10.        December 12.          December 14.            December 17.        December 26.
	Egy év a diófák között 2. Tisztelt diótermesztő Kollégám, még mindig nem érkezett meg az Ön fényképes beszámolója saját dióskertjéről.  Addig is mutatok néhány képet.  Ezek is csak képek. Egy újabb év képei.  Január 7.      Január 12.      Január 21.       Január 28.         Január 30.    Február 11.          Február 18.          Február 24.    Február 28.          Március 7.        Március 12.        Március 15.    Március 24.      Március 30.          Április 8.            Április 15.       Április 22.              Április 26.              Május 4.              Május 13.            Május 16.      Május 27.        Május 30.            Június 6.          Június 20.          Június 30.          Július 5.      Július 14.          Július 20.            Július 27.              Július 31.          Augusztus 7.            Augusztus 17.            Augusztus 22.          Szeptember 1.            Szeptember 7.            Szeptember 15.              Szeptember 20.        Szeptember 30.          Október 7.            Október 14.                          Október 18.            Október 27.          November 1.        November 9.        November 15.      November 23.            December 2.          December 8.          December 16.        December 23.              December 29.
	Egy év a diófák között 3. Hogy milyen lassan jön a posta! Az elektronikus is. Pedig már nagyon várom az Ön képes beszámolóját a diótermesztésről.  Persze, az idő addig sem áll meg, egy újabb év eltelt. Amint a mellékelt ábrák is mutatják.  Január 5.          Január 12.          Január 18.      Január 26.          Február 2.          Február 17.            Március 3.              Március 9.      Március 16.            Március 18.    Március 31.            Április 3.          Április 6.        Április 14.              Április 19.              Április 28.              Május 2.      Május 11.              Május 20.              Június 13.            Június 20.          Július 8.            Július 13.        Július 21.            Július 28.                Augusztus 1.            Augusztus 10.            Augusztus 18.              Augusztus 26.            Augusztus 31.            Szeptember 9.            Szeptember 16.          Szeptember 29.            Október 4.              Október 11.          November 2.            November 11.         November 17.      November 24.              December 1.        December 17.
	Egy év a diófák között 4. Hogy mennek az évek! Eltelt a negyedik év a Képeskönyv első megjelenésétől. Tisztelt diótermesztő Kollégám, mi nem öregszünk, csak az évek múlnak.  Öreg a diófa!  Január 12.          Január 24.        Január 28.    Február 8.          Február 14.          Február 26.    Március 10.      Március 19.                 Március 29.              Április 2.                 Április 9.        Április 11.                 Április 14.                 Április 22.                    Április 30.                    Május 10.                 Május 15.                    Május 18.           Május 28.              Június 4.                 Június 10.                 Június 17.                       Június 27.              Július 3.                 Július 8.                       Július 13.                    Július 25.                    Augusztus 2.                 Augusztus 7.              Augusztus 15.                    Augusztus 23.                    Augusztus 27.                    Szeptember 4.                 Szeptember 12.                 Szeptember 18.                 Szeptember 25.              Október 2.                          Október 10.                       Október 15.                 Október 21.                 Október 29.        November 4.     November 15,          November 22.        November 24.       December 10.         December 24.
	Egy év a diófák között 5. És elmúla a következő év is.  Január 1.        Január 6.         Január 10.         Január 30.         Február 7.         Február 11.         Február 19.         Február 28.        Március 14.         Március 21.         Március 27.         Április 1.         Április 8.          Április 15.         Április 25.         Április 29.          Május 9.          Május 12.         Május 19.         Május 26.         Június 5.         Június 10.         Június 15.          Június 30.         Július 10.         Július 13.      Július 25.         Július 30.         Augusztus 8.         Augusztus 14.         Augusztus 21.         Augusztus 24.        Szeptember 4.         Szeptember 9.         Szeptember 20.         Szeptember 26.         Október 1.         Október 9.         Október 17.         Október 24.         Október 28.        November 5.         November 10.         November 21.         November 28.         December 12.         December 19.
	Egy év a diófák között 6. Ez már az utolsó év, amivel tisztelt képnézegető Kollégámat úntatom.  Január 17.         Január 23.       Január 28.         Február 1.         Február 5.     Február 28.           Március 6.        Március 9.       Március 20.      Március 24.       Április 2.         Április 9.         Április 15.       Április 20.         Április 30.        Május 14.        Május 22.         Május 24.         Június 16.        Június 25.          Június 30.         Augusztus 22.         Augusztus 29.       Itt hagytam fel a képsorozattal. Mert ez volt az az év, amikor teljes februári fagykárom volt a diósban, és nem akartam tisztelt képnézegető Kollégám idegrendszerét azzal terhelni, hogy az őszi képeken egy szem diót se lát. Talán feltűnt a képeken, hogy nem volt dióvirágzás, csak májusban, az alvórügyekből hajtottak ki a fák, és zölddiót se tudtam fényképezni. A fagykár 100 %-os volt.  Ez volt az a pont, amikor elmentem a boltba egy kiló kenyérért.  Mert ismerik az örmény viccet?  Rohan az örmény át a városon, a hóna alatt egy kenyérrel. Megállítja a barátja: "Hova rohansz?" "Már elegem van az egészből, rohanok a vasútállomásra, hogy a vonat alá vessem magam, mert ezt már mégsem lehet bírni." "És minek viszel kenyeret?" "Hátha késik a vonat. Addig tán éhezzek?"
	3. TÓTH CSALÁD  Talán elnézi nekem tisztelt hazai Kollégám, hogy a Tóth család Fülek melletti diótelepítését a hazai dióskertek között veszem számba. Igen, valamikor egy ország voltunk, és igen, Unióban vagyunk Szlovákiával. Úgy járhatunk hozzájuk, mintha hazamennénk, meg se kell állni a határon. (Elnézést a személyeskedésért, itt, Somoskőújfalunál léptem át először a határt, 1968-ban. Máig ható élmény.)      Elismeréssel kell a Tóth-család ültetvényéről szólni, mert a dióültetvényt igyekeznek szakmailag is, anyagilag is jól megalapozni, és egy nagyobb diótermesztő gazdaság kifejlesztése a céljuk. Az első ütemben 33 ha-t telepítettek, 5x8 m-es térállásban, amiben benne van a későbbi 10x8 m-es térállás szándéka.  A következő fénykép a hosszú gyújtótávolság miatt erősen torzít. Egy 8 m széles sorközben állunk, és messzire tekintünk. Ilyen távolságból egészen sűrűnek látszanak a sorban a csemeték, valójában 5 m-re vannak egymástól.   A dióskert Fülektől északra, az Ipoly-völgy dombjai között található, túlnyomó részt egy széles, lapos dombhát enyhén délre néző felszínén, kisebb részben a dombhajlat északiba is átfordul. A következő évi telepítést pedig egy szélesen lapos, sík felszínű patakvölgyben fogják végezni. A község területére lekért középtávú (10 éves) időjárási adatok szerint májusi, dióvirágzáskori fagy az elmúlt 10 évben nem fordult elő. A talaj középkötött erdőtalaj, jelentős homokfrakcióval.   Annál is inkább hazainak számít az ültetvényük, mert hazai diófajtával, a Milotai 10-essel foglalkoznak. Porzónak A-117 fajtából 1 % van az ültetvényben, véletlenszerűen elszórtan.   A telepítést a rákóczifalvi faiskolás, Szőke Antal igen jól fejlett, erős oltványaival végezték. A 8000 db csemete túlnyomó többsége suháng, kevés koronás oltvány is van benne. A második éves telepítésben kap szerepet a család saját faiskolájában nevelt mintegy 3000 db oltvány is.   Sőt, a faiskola még a harmadik évben is nagyban üzemel, a további telepítések céljából.   Az őszi telepítéskor kimaradt oltványokat átmenetileg egy sorba húzott árokba vermelték, tövüket mulcsozták, törzsüket törzsvédőzték. Erősen visszametszve egy évi kényszer-nevelés után remélhetőleg újra telepíthetők lesznek.      Az eltelepített csemetéket rögtön a telepítés után papíranyagú törzsvédelemmel látták el, dróttal a törzsre kötve. Ez a módszer még javítható, a sietséget a közeli tél indokolta.   Amíg a tél be nem állt, karókat is szúrtak a csemeték mellé, erőseket. A karózást tavasszal folytatni fogják.      Részben a törzsvédelemnek, részben a gyorsan felállított kerítésnek köszönhetően az első télen semmilyen vadkár nem jelentkezett a területen, annak ellenére, hogy a vidék jellemzően vadjárta.   Az első évben a kitelepített csemeték gyakorlatilag ülve maradtak, de a másodikban már megindult a fejlődés.          Esős nyár volt.        A fiatal csemeték már korán mutogatják termésüket.   Jégverés is volt idén.   A füleki diótermő táj egyre bővül. Már a szomszédnak is van diósa. Képet nem csináltam róla, mert eléggé elhanyagolt. De Tóthék ültetvényéből már látszik a távlat, a születő diókörzet.     4. MONOK SÁNDOR  Monok Sándor tanár úr dióültetvénye Kőrösszakál belterületén, egy kb. egyhektáros kertben terül el. A diófákat, az értékesebb egyedeket a valahai román pap kezdte gyűjteni, és mára változatos, érdekes, értékes gyűjtemény alakult ki. Oldalrügyes és fürtös diókkal. A kert mai tulajdonosa folytatja a gyűjtő és szelektáló munkát. Monok Sándor felvételei következnek.  Út a dióskerthez:    Az értékes, szelektált diófák:        Monok Sándor "diófajtái". (Az idézőjel azt jelzi, hogy nem hivatalosan elismert fajták, de attól még jók.)   Öntözés:   Fagykár Kőrösszakál határában:   A kert fái télen:    Körösszakáli tavasz:            A kert szép fái:              Hangulatos kertrészletek. Jó lehet Körösszakálban élni.       A kert utánpótlása:   Sajnos, épp akkor esett az eső, amikor ott jártam.  Ezen a képen a kert egyik értékes fájának a jellegzetessége látszik. Ez a fa a hajtásait a végük felé jellemzően kétfelé ágaztatja, így két csúcsrügye fejlődik. És mindkettő jellemzően ikerterméseket hoz.   Esős hangulat Körösszakálban:      5. KEZDŐ DIÓTERMESZTŐ  Így nevezi magát szerényen Kovács Levente. Ő Biharnak a romániai részén él, és telepít diót. Ha Szlovákia diótermesztőit hazaiaknak tekintem, ugyanilyen joggal mondom hazainak a romániaiakat is, hiszen megvalósult az 1848-as forradalom egyik legfontosabb követelése, létrejött az Unió Erdéllyel.  A diótelepítéssel ezt várta meg Kovács Levente. Magyar diófajtákat telepített, debreceni faiskolából rendelt 2006-ban szaporítóanyagot, és bölcsen kivárta 2007. tavaszát, amikor már vámmentesen vihette át a csemetéket a határon.  A telepítést enyhén dombos vidéken végezte, és május elején már így néznek ki fiatal diófái:       Az első betelelés előtt:      A második évben:      2009 tavaszán:        2009 nyarán:       2010-ben tovább fejlődött az ültetvény. Szépen nőttek a fák, és újabb terület is betelepítésre került. Milotai kései fajtával, 7x4 m-re. Ebben az évben rendkívül sok volt az eső. A gyomok ellen nem lehetett mit tenni, a föld mindig sáros volt.     A tavasz mindig kelti a reményt, 2011-ben is.   Bár egy enyhe májusi talajmenti fagy meglátogatta Bihart is.   Júniusban már szép az állomány.     A 2012-es év képei idősorrendben:
	6. VESZPRÉMI DIÓS  Egy 12 éves dióültetvény képei következnek, Veszprém megyéből. A termesztés gondos, jól gépesített, még a diószüret gépesítését is megoldotta a Kolléga. A képek metszés után készültek:     Majd megnézzük még lombos állapotban is. Ha lesz rá időnk.    7. POGÁNYI DIÓS  Pogány határában látható az ország legszebben gondozott dióskertje, Horváth Zoltán és felesége, Bertram Ivett tulajdona. A talajadottságok jók.   A telepítés fokozatosan, több lépcsőben történt. Jelenleg négyezer diófából áll az ültetvény, főleg a három alapfajtából (A-117, M-10, T-83).   Ültetéskor jelentős mennyiségű szervestrágyát kaptak a csemeték, azóta talajerőpótlás nem történt. Az öntözés még nincs megoldva, az a távlati tervekben szerepel. Mindössze a kezdeti fejlődést gyorsították meg a fákhoz szállított vízzel. Az elmúlt években elég eső esett.   A fasorok igen keskenyen füvesek, a művelés gondos, gyomot véletlenül se látni. A füves fasor egyben minimális teraszként is szolgál, csökkenti az eróziót. A sorközök tiszta, művelt állapota meglátszik a fák jó fejlődésén.   A gondozás mintaszerű, a fejlődés igen szép. A metszés, sebkezelés gondos.   A vállalkozás kielégítően gépesített. Két traktor munkagépekkel, permetező, rázógép, mosó, buroktalanító, szárítókamra, héjas diót osztályozó henger áll rendelkezésre.   A két utolsó képen a diószárító, tároló, törő, válogató, stb. épület látszik. A szárítót nyesedékkel, dióhéjjal fűtik, vegyes tüzelésű kazánról.   A diótermést részben héjasan, részben bélként adják el.   A vállalkozás fejlesztése folyamatos, mindig a szükségletek és az anyagi lehetőségek szerint halad.    8. ALATKAI KISDIÓSOK (Szabó Béla, Gazsó Ferenc)  Alatka homokbuckás vidéke nagyon hangulatos. Hát még, ha dióst is telepítenek rajta!  Mintegy egyhektárnyi gyengén termő területet diófákkal hasznosít a tulajdonosa, 10 x 10 m-es térállásban, ha jól emlékszem, M-10-es fajtával. A fák még fiatalok, de szépek.  Az altalaj terméketlen sóder, azzal az előnnyel, hogy többméteres mélységben kiapadhatatlan talajvíz van, a valamikori Tarna-mederben. Amíg viszont meg nem nőnek a fák, ilyen helyen az öntözés létszükséglet.      A következő tavasz esősen indult Alatkán.    A másik kert még kisebb, alig nagyobb, mint egy lakóházé. A ház is elkészül nemsoká, addig a diófák is megnőnek. Szép lesz.      9. VASI DIÓBIRTOK  A dióbirtok a közismert Jeli arborétum közelében 50 ha-on terül el, csehimindszenti telephellyel, Csipkerek területén. Varga Árpád és családja jegyzi. Itt csak az első három év képei láthatók, a dióbirtokos blogjában részletesebb a dokumentáció.                        De idővel meg fognak nőni.    10. JUHÁSZ NÁNDOR, BOCONÁD  Nehezen található meg Juhász Nándor dióskertje. Eleinte Tarnaméra határában kerestem, de Boconádon van. Sajnos, a valamikori tsz-földút eleje ma már magánút, ezért ajánlatosabb a faluból kiindulni, és Novák Tündéék lakóháza mellett a földútra térni.  Szépen körbekerített, mintegy 8 ha területű, 10x8 m térállású dióst találunk Boconád jobb minőségű, homokosabb részén, ahol akár 100 hektáros gyümölcsöskertnek is ideális helye lenne. Nem gondoltam volna.    A széles sorközök gondosan műveltek, - a sorok nem, - a fák fejlődése ma már szép.    Bár már tízéves az ültetvény, eddig gyengén termett. Nemcsak tavaly, idén is erős fagykárt szenvedett. De majd lesznek jobb évek is.   A tulajdonos elmondása szerint ültetéskor és a korai években több hibát is elkövetett, ezek közül a legjelentősebb a tősarjazás elmaradása, ami abból adódott, hogy súlyosabb betegség miatt hosszú ideig nem látogathatta meg a dióst. A tősarjazást másra bízta.  Na, ez az, tisztelt diósgazda Kollégám, amit egy diósgazda nem tehet meg, mármint azt, hogy a dióskert soron következő, szükséges munkáinak felmérésével mást bíz meg. Mert nemcsak a jószágot, a diófát is a gazda szeme hízlalja.  Sajnos, mára a tősarjak annyira megerősödtek, hogy láncfűrésszel kellett kivágni. És mivel a fűrész a föld színénél dolgozott, a fűrészlánc-szükséglet 1 db/ha-t tett ki.    10. KAKUK PÁLNÉ, SZELEVÉNY  A szelevényi tanyavilág gyönyörű, jól termő barna homoktalajon fekszik. Ennek az egyhektáros birtoknak a gazdája megözvegyült, és bár Ilike néni szorgalmas, sajnos, koránál fogva már nem bírja úgy a munkát. Ezért a család úgy döntött, hogy a szőlő és más gyümölcsök helyét fokozatosan a dió foglalja el. És dícséretükre legyen mondva, fajtadió oltványokat, Tiszacsécsi 83-as fajtát telepítettek.  Nagyon szép, gondozott az állomány, igaz, a traktormunkát szolgáltató végzi.
	12. GYÖNGYÖSPATAI DIÓSOK (Garai Tibor és a Maka család)  Az első dióskertet Garai Tibor létesítette Gyöngyöspatán, a szurdokpüspöki út mellett, mintegy 8 hektáron. Nem szerencsés a kert fekvése, észak felé lejt. Ami nagyobb gond, a gyümölcs- és szőlőtermesztéséről híres község legrosszabb talaja itt található. Arany-féle kötöttségi száma 60! A fák kezdeti fejlődése, növekedése igen lassú volt. Ebben annak is szerepe volt, hogy az első évben nem metszették vissza térdmagasságban a suhángokat.  És ami ennél is nagyobb gond, - ne feledjük, Gyöngyöspatán vagyunk, - a vagyonvédelem. Nemcsak bejárnak illetéktelenek a kertbe, hanem olyan helyi lakos is volt, aki autóval szakította át a kerítést. A kihívott rendőrök állapították meg, hogy a kocsit aznap lopta Salgótarjánban, így már érthető, hogy Patára hazaérkezvén rögtön szakítópróbának vetette alá az új szerzeményt.  Az ültetvény sortávolsága 10 m, tőtávolsága 8 m. Fajtáit illetően az A-117 leszármazottait találjuk a kertben, 2 % M-10-es porzófával.  A képek között látható a kert legnagyobb fája is. A többinek is úgy kellene már kinézni.          Másfél évvel később már valamit fejlődtek ezek a diófák.    A diófák nem zavartatják magukat a körülményektől. Ahogy telik az idő, egyre nagyobbak.   A tulajdonos nem helyben él, hanem Pesten, a munkálatokat egy helyi szakember - Nagy Ferenc, aki csak névleg azonos a korábbi földművelési miniszterrel, mert ő ért a mezőgazdálkodáshoz - végzi, nagy odaadással, mondhatni, mindent megtesz. Idén is megvolt július végére a hetedik gomba- és baktériumellenes permetezés is. A májusi erős ormányosbogár-fertőzést gyenge rovarirtó szerrel nem lehetett megállítani, erős szert kellett alkalmazni.   Sajátosak a talaj vízviszonyai. Bár jelentős a felszín lejtése, helyenként mégis vizenyős foltok láthatók, ahol a talajvíz - valószínűleg az alapkőzet viszonyai miatt - a felszínre jut. Ilyen helyen sárgásabb néhány fa levele. Látszik, a diófa nem szereti a túl sok vizet. A felszínközeli víz elvezetése esős évben gondot jelent, ugyanis időközben füvesítették a területet, ezzel romlott a vízgazdálkodása. Szó van a tárcsázás visszaállításáról, mert a széles sorközt még nem nőtték be a diófák gyökerei. Elképzelhető, hogy a további tárcsázásos művelés a fasorokban teraszosodást okoz majd.    További egy évvel később is szépek, egészségesek a fák, az ültetvény tizedik életévében sincs fahiány, minden elültetett fa él. A termés idén se lesz sok, mert a tavaszi fagy a gondos füstölés ellenére nagy kárt tett. A virágnyílás idején cukros permetezéssel próbálták a méheket is a beporzásra rávenni, ami dió esetén nem igazán szokásuk, esetleg virágport gyűjtenek a diófákról.  A rákövetkező évben az ország dióültetvényeinek nagy részében a fagy elvitte a kibomló rügyeket. Nem így Gyöngyöspatán, ahol bár északra lejt a felszín, fagy csak a lejtő aljában látható. Hogy hogy tudták az ültetvényt megvédeni, nem tudom. Ezen a tavaszon csak itt tudtam dióvirágzást fényképezni.  És látszik, tényleg tárcsáztak.   Nyári képek:    Maka Ferenc és családja a község nagyobb szőlő- és gyümölcstermesztői közé tartozik. A meggyel idővel, tízéves távlatban, fel fognak hagyni, és fokozatosan beültetik dióval, továbbá szántóföldön is telepítenek. Kb. 10 hektárnál tartanak, első éves a telepítés, de kb. 40 hektárra tervezik növelni, végül is életképes, jelentős diós gazdaságot hoznak létre.   A telepítés a patai határ lankás dombjain szőlők, gyümölcsöskertek között keleties fekvésben kezdődött meg, de nyugati és déli lejtőn is tervbe van véve, egymáshoz közel eső parcellákon. Előnye a fiatal telepítésnek, hogy a meggyes, amelyben létesült, körül van kerítve.  A térállás 10x8 m, ami úgy jött ki, hogy a meggyesben minden második sorban, a sorokban minden második fa helyén ültettek egy diófát. A csemeték jelenleg szépen körül vannak tányérozva, lajtkocsiból öntözhetők, bár idén nem kell, van eső bőven. Idővel, ha a tányérokra már nem lesz szükség, terv szerint sokéves, már földdé vált szervestrágyával fogják a tányérokat betölteni.  Ha tisztelt érdeklődő Kollégám a következő években is belenéz könyvembe, remélem, az ültetvény további sorsáról is tájékozódhat.    13. ZEMPLÉNI DIÓSOK  Sajnos, nagyon kevés ismeretem van róluk, messze vannak.  Zemplénből Nemcsák Lászlót kell kiemelni, szakértelme és diószeretete miatt is. Erdész, erdészeti csemetenevelő, dísznövényeket is szaporít, és ami a lényeg, saját telepítésre diótermő diófákat is.  Dióültetvénye Széphalom határában, közvetlenül a szlovák határra fut ki, diófája jelzi az országhatárt.   Az ültetvény lapos területen fekszik, vizes foltok tarkítják. A pótlás és a további telepítés folyamatos. Nem is maga az ültetvény keltheti fel a diótermesztő kollégák érdeklődését, hanem a diószárítás és manipulálás gépi megoldásai, amelyek saját tervezésűek és házilagos kivitelezésűek. A vállalkozás központja a szomszéd városban, Pálházán van.  Pálházán lakik még egy diótermesztő kolléga, az ő 5-6 éves ültetvénye a másik irányban, Füzérkomlós határában helyezkedik el, dombos vidéken, erdők közelében.    A gyümölcsös talaja füvesített, gondozott. Sajnos, idén virágzáskori fagyot kapott, pedig már teremhetne.    Legkevesebb ismerettel a Tolcsva és Erdőhorváti közti diósról rendelkezem, azt csak az útról láttam. Még fiatal az ültetvény.      Végül, bárhogy is kerestem, nem találtam meg dr. Pisák György kiváló tanár-kollégám (nem mint tanárok, hanem mint diósgazdák vagyunk kollégák!) szerencsi dióültetvényét. De ne adjuk föl, kutassuk tovább a hazai diótermesztést, különös tekintettel Szerencs határára.    14. TRANZIT-DIÓ  Hazai viszonylatban nagynak számít 100 ha dióskert. Körülbelül ekkora - más tájékoztatás szerint 70 ha - dióskertje van a Jánkmajtisban tevékenykedő Tranzit-Dió Kft-nek. Mind Milotai 10-es fajtájú dió. 20 ha a valamikori tsz-diósból - ez terem, a többi pedig új, még nem termő telepítés.  A régi kert művelése gondos. A fák nagyságán, egészségi állapotán is meglátni, hol kezdődik a Tranzit-Dió területe, hol végződik a szomszédé. Pedig valaha azonos művelést kapott mindkét sor, a tsz idején egyenlőség volt, a diófák méretében is. Ma már a nagyobb gazda diófája nagyobb, a kisgazdáé kisebb.     Bár, meg kell mondjam, egy évvel a fenti két kép készítése után a szomszédnál is van némi fejlődés. (Talán eladta a diósát.) Nyár végére már legalább a sorköz közepe le van kaszálva, el lehet menni a sorban.   Amikor az elhanyagolt dióst átvették, rendbehozták. Gyomirtással, metszéssel, műtrágyázással. Ma már integrált művelés folyik a diósban, a műtrágyázással leálltak.   A kert talaja füves, a kaszálás rendszeres. Természetesen, a szamosmenti agyagos öntésen előfordulnak rosszabb talajfoltok is. De a fű ott is kaszálva van.      A hiányzó diófák pótlását még ilyen idős diósban is rendszeresen elvégzik.   A nagy fák lelógó ágai miatt a fák alja géppel nem kaszálható. Ezért a fák sorából kézi kaszával húzzák ki a füvet.        És ott is kézzel kell kaszálni, ahol nem fér el a traktor. Szóval, sok a gond.   Meg kell adni, esős nyáron még nehezebb egy ekkora dióskertet jó karban tartani. Eső után, sárban hetekig nem lehet a szamosmenti agyagra rámenni. A csalán meg csak nő, ellehetetlenítve a kézi diószüretet.   Az integrált növényvédelem fogalmába belefér a réztartalmú szerekkel végzett permetezés. Látszik, védekeztek.   Dióik nagyrészt egészségesek is.   Egy ekkora diós nagyüzem nem létezhet saját diószárító nélkül. Megépült, a 2006-os szezonra. Az üzem távlati képe:   A szárító méretezése jóval meghaladja a saját üzemi szükségletet, elsősorban felvásárlásra, nedves dió átvételére rendezkedtek be.   Ide érkezik a felvásárolt dió, a mosósor előtti betonplaccra. A mosósor is az épületen kívül, de tető alatt helyezkedik el. A necczsákokból a mosógép felhordó szalagjára ürítik a diót.      A képen két mosógép látható. A túlsó, első gépben víz van, abban áztatás is történik, az innenső, második gépben csak a vízsugárral végzett finommosás.   A mosógépek belseje: Laposvas borda hajtja előre a diót.      A második mosóból már tiszta dió kerül ki.      Külön felhívom tisztelt érdeklődő Kollégám figyelmét a második mosógép után beállított csepegtetőkosárra. A kosáron történő áthaladás közben a dió a saját súlyánál fogva is rázza a kosarat, de a rázásról két, excenteres villanymotor is gondoskodik. Az eredmény a kisebb szárítási igény. Ami nagy szó.      Az épületbe beérkezett nedves diót felhordó szalag emeli egy magasan elhelyezett szállítópályára.   Mielőtt a szárító helyiségébe érne, a dió a puffertárolók helyiségén halad keresztül. A puffertárolók rendszere egyedülálló újdonság, ilyen csak itt látható az országban.  Ha az üzem vezetői úgy ítélik meg, hogy szűk a szárítókapacitás, és a beérkezett dió várhat 1-2 napot, akkor a szállítópályáról a padozatra terelik.  A terem mobil válaszfalakkal szükség szerinti méretben rekeszelhető, és a padozaton látható sötét színű vaslemezek felemelésével rácsos szellőzőcsatorna nyitható. A padozat alá külső, természetes hőmérsékletű levegő áramlik, ami a diórakatokat ideiglenesen átszellőzteti.  Nincs viszont megoldva az átmenetileg tárolt dió felhordása a felső szállítópályára. Ez a munka csak úgy végezhető el, hogy kézi erővel felhordó szalagra (csigára) lapátolják.   Mielőtt azonban a szárítóba kerülne, gépi és kézi tisztításon esik át a nedves dió. A képen hátul látható két fehér nejlonzsákba fújja a gép az esetlegesen bennmaradt levél- és gallytörmeléket, kopncsot. Kézzel pedig a törött, a fekete és az üres szemeket szedik ki. Igen, az üres szemeket sem a gép, hanem az asszonyok tudják kiválogatni, színről.          A szárítók hatalmasak, meleglevegősek, nyolc külön kamrára osztottak, így egy időben nyolc, különböző víztartalmú diótétel szárítható.       A szárított diót a leeresztő nyílásokon keresztül ürítik konténerekbe.   A száraz dió tárolásra kerül, és jelenleg a feldolgozás a héjas dió forgó hengeres kalibrálásával, valamint szállítószalag melletti kézi válogatással fejeződik be. De az épületben lehetőség van diótörés és további feldolgozás végzésére is. Ez a jövő feladata.      A cég árukínálata egy bemutatón:     15. GÁL SÁNDOR, FÜZESABONY  Gál Sándorból tíz is van Füzesabonyban. De olyan, aki diót termeszt, csak egy. Egy hektáron, Milotai 10-es diót. Mintaszerűen. Egy szép fa az ültetvényből:   Bár lenne rá lehetőség, az ültetvény bővítése mindössze egy újabb sor diócsemete elültetésére korlátozódik.   Az ültetvény ápolása gondos, ugyanúgy a diószüret is. A gazda gumival bevont kampóval rázza az ágakat, a dióverés ürügyén nem tesz kárt a fákban, mint sokan.   A diószárító állvány és a tálcák saját elgondolás alapján saját kivitelezésűek. Szellemes megoldás, hogy a tálcák oldalról billenthetők, a dió ha egy rétegben már száradt, egy mozdulattal másik tálcára helyezhető át, két vagy több rétegesre.    És ha már teljesen száraz, egy ideig a szárítóállvány alatti betonon is tárolható, ahol tovább is száradhat, ha kell. Nem csoda, hogy úgy héjasan, mint dióbélként a legjobbak között van Gál Sándor diója.     16. Tenki diótermesztők  A tenki 3 hektáros ültetvény három tulajdonosé, az integrátor Sáfrán Lajos. Bár már régebben eltelepítették, eddig nem nagyon hallottunk róla, mert nem a dió volt a főnövény, vegyes gyümölcsös volt. De a diófák túlnőtték és túlélték a többi gyümölcsfát, ma már egyöntetű, magasra nőtt T-83-as állomány látható.   A magas növekedés annak a következménye, hogy a diófák metszésével el akarták kerülni a többi gyümölcsfát. Így a diófák csak felfelé terjeszkedhettek. Idén, fagykáros évben augusztusban is metszettek. Tavaly igen jó termésük volt. Egyedül a buroktalanításhoz 16 ember kellett.   A fagykáros év utáni évben is szépen néz ki az állomány.      17. Dióskertek Győr és Sopron között  Kisalföld adottságai jók a diótermesztők számára. Sajnos, csak kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Pereszteg után, Hegykő közelében látni ezt a fehértörzsű dióst. Talán ez lenne Horváth Gábor diósa? Ahhoz kicsi.   Látszik, két tulajdonosa van, eltér a gondozás.   Felülnézetben:   Persze, Magyarországon vagyunk, ahol - a valamikori belügyminiszter által is elismerten - ami itt van, az nem közbiztonság. A kerítést az szedi szét, aki akarja, és magam láttam, a helyszínen a rendőrök nem ezt vizsgálták, hanem egy autóst büntettek.   Kicsit odébb, Szárföldnél egy aranyos kis A-117-es ültetvényt látni. Tulajdonosát nem ismerem.      18. A Balatonnál  A Balatontól karnyújtásnyira több, eddig nem említett diótermesztő is gazdálkodik. Közülük egyedül Schneider Balázs küldött fényképet a diósáról. Ültetvénye 17 hektáros, nagyobb termesztő, mint én vagyok. Biztosan több, jobb képet is kapok majd tőle.      18. A Homokhátságon  Ugye, mondtam, tisztelt diótelepítő Kollégám, hogy a diófa nem igényes a talaj kötöttségére. Szép példát látunk a homoki körülmények között jól fejlődő diófákra a Duna-Tisza közi homokhátságon, Csemő területén. Igaz, öntözött az ültetvény, ami alapkövetelmény ilyen helyen. A képek esőre hajló időben készültek, szép időban szebben mutatnak a fák.        Ezúton arra kérem tisztelt diótermesztő Kollégámat, szíveskedjen saját - mintaszerű - dióskertjéről szöveges, fényképes ismertetést adni, hogy a Képeskönyv következő kiadásában már jelen lehessen.  Mert vannak hazánkban kevésbé mintaszerű dióskertek is. Még egy mezőgazdasági szakiskola tanüzemében is lehet pusztulásra ítélt diófákat látni:   És létezik az ellenkező véglet is, ahol árutermelő dióültetvényben kísérletek folynak, az ültetvény gazdája fajtakipróbálást, előállítást is végez.   Addig is, amíg az Ön fényképes beszámolója meg nem érkezik, hézagpótlóként én is mutatok néhány fényképet. Most ezek következnek.
	Francia és egyéb külföldi diótermesztők No, ez már más kategória, mint az amerikaiak. Érdemes belesni hozzájuk. Az interneten is megkereshetjük őket.  Franciák:  Jean-Louis Blachon Montmiralból. Igen szinvonalasan reklámozza a diótermesztést és a diófogyasztást. A Blachon-dióskert Montmiralban:   Boutieres-tanyák Grenoble vidékéről. Boutieres-ék jelentős mennyiségű friss diót szüretelnek. Libamáj-termeléssel is foglalkoznak. Muriel Burson és Sylvain Vilatte a Périgord-vidéki Saint Amand de Coly diótermesztői és diófeldolgozói. Héjas diót és dióbelet is adnak el, ezen kívül dióolajat, de főtermékük a csokoládéba burkolt dió.          A Cerno d'Octavéon diótermesztő vállalkozás tevékenysége széleskörű, kínálatukban a dión kívül a dióolaj és még a dióhéj is szerepel. A dióból szezon előtti friss diót is kínálnak, és a dióbelet a vevő igényei szerinti bármilyen kiszerelésben, csomagolásban képesek szállítani.     S. Charruau a diójából olajat készít. Mellesleg méhészkedik is, és fűszernövényeket termeszt. Pierre Desbrus Poliénas-ból. Nagy diófa-iskolája is van.  A Desbrus-tanya és a Desbrus-diós:     Jean-Luc Fornoni Vourey-ből  A Fornoni-tanya:    Fornoniék dióskertje:   Jean-Luc Odeyer Saint Jean-en-Royans-ból  Ő éppen diószárítással foglalkozik:   A Polinoix diótermesztő cég Poliénas helységben tevékenykedik. Ültetvényük Lara fajtából áll, így a termés jelentős részét friss dióként értékesítik. A termékpaletta legnagyobb részét a dióbél teszi ki, kis kiszerelésben, cukrozott, ízesített változatban is. Diós italokat is készítenek, dióbort, barkabort, és dióolajjal is foglalkoznak.    A délnyugat-francia diótermő tájon Signaux úr dokumentálja legszebben a tanyasi, családi gazdaság keretében végzett diótermesztést. Képek a Signaux-tanyáról, a diótermesztés munkáiról:                       Az olaszok közül Carlo Zanzit és fiait ismerem el, az olasz diótermesztés ismereteinek közzétételéért. Ők Campaniában élnek.  A német diótermelők közül Ettenheimből Weber urat kell kiemelni, aki a jobboldali képen látható, diószüret idején. Ő hajlandó a német viszonyok között kézi munkát végezni dióskertjében. Erre nem sok német hajlandó. Vagy csak a fénykép kedvéért tesz úgy? Az alsó képen pedig dióskertje látható.  Weber dióskertje 1950-ben lett eltelepítve, Bajorország déli részén, 1,5 ha-nyi területen.  Saját bevallása szerint szak-körökben őt csak úgy emlegetik, mint Délnémet Dióspecialista.  Lám, milyen kevés kell ahhoz, hogy valaki elismert szakember legyen!  Erről jut eszembe, egyszer olvastam egy önéletrajzot. Idézek belőle. "1947-ben részt vettem egy kéthetes ezüstkalászos gazdatanfolyamon. Azóta vagyok agrárszakember." Ez is olyan.  Weber mindenesetre nemesített diófajtákkal foglalkozik. Nyáron zöld diót ad el gyógyszerészeknek és kozmetikusoknak, valamint likőr- és snapsz-készítésre. Ősszel pedig a levegőn szárított héjas diót, nagyság szerint három méretre válogatva. A lakosságnak közvetlenül is értékesít, de reform-boltoknak és gyümölcskereskedőknek is.       Moldávia vezető diótermesztője az AMG Kernel cég, egy 6000 hektáros, kiváló talajadottságú nagygazdaság, amin belül a diótermő területet gyors ütemben 1000 hektárra fejlesztik, már több, mint a fele megvan. Dión kívül hatalmas területen termesztenek almát, mindkét gyümölcsfajból a saját szükségletüket húszszorosan meghaladó csemetenevelő telepük van. Mondani se kell, a szakmai színvonal tökéletes. Más kertészeti kultúrákkal is foglalkoznak, a szántóföldi növények közül a napraforgót vetőmagnak termesztik. Szőlészetük-borászatuk évi 1 millió palack kiváló, Vartely márkájú bort produkál.  Soroca városában székelnek. A cég székháza:   Soroca területén, a Dnyeszter mellett terül el csemetenevelő telepük.    A telep központja:   A faiskola reklámanyaga:     Diófeldolgozó telepük ugyancsak a városban található.   Dióültetvényük a közeli Redi Ceresnovat község területének jó részét foglalja el.   Sokat fogunk még róluk hallani. Például aki figyeli a Natura Te Priveste újság internetes számait, értesülhetett róla, hogy a moldáv miniszterelnök, Vlad Filat nemrég látogatta meg a cég diófaiskoláját és dióültetvényét.   Hát, igen, tisztelt politikus Kollégám nem hitte el, de vannak rendes miniszterelnökök is.    Törökországból egyedül az Evrencik faluban működő Cevizci családi vállalkozást ismerem névről. Dióültetvényüket 1999-ben telepítették a száraz, laza talajú, köves Anatóliai-fennsíkon, sőt, azon belül is egy dombon. A vállalkozás képei:                             Hobbi-diósgazdák a világon mindenhol vannak. Carlos LazzarinÓnak - sok minden egyéb mellett - Argentinában van egy 150 diófából álló, 30 éves dióskertje. Tényleg csak hobbinak jó. A fűnyírás is csak játék:   Az éves termés is elfér egy utánfutón, ahol száradhat is.   Sajátos a diószárítója is, tálcás, vaslemezből készült, és ha ősszel kisüt a nap, a szárítóban rögtön meleg van, alul be-, fent pedig kiáramlik a levegő.    Ausztrália Tazmánia szigetén Webstert illeti az elismerés a diótermesztés meghonosításáért, népszerűsítéséért. Hatalmas, 350 hektáros dióskertje van, és ha igazak a hírek, 125.000 diófával rendelkezik. Ez azért igen-igen sűrű, szinte hihetetlen. Vagy csak sövényművelésről van szó. A 2002. évi termése mindössze 20 tonna volt, még fiatalok a fák.  Webster újabb nagy területeken is telepít diót. Célja az évi 4000 tonnás diótermés, amit perspektívában Európában, konkrétan Németországban kíván elhelyezni. Ki akarja használni a féléves időeltolódást a szüretben a kaliforniai dióhoz képest. Állítása szerint diója a franciával azonos kiváló minőségű.  Képek Webster dióültetvényéből:      Egyelőre Webster úr az ausztrál piacot látja el dióval, ahol hiány van. A dió ára magas, több mint 4 ausztrál dollár a héjas dió, így Webster úr a hazai piacon is kiemelkedő nyereséget ér el. A 2005-ös adózás utáni nyeresége meghaladta a 2,3 millió ausztrál dollárt, vagyis több mint 500 millió Ft-ot. Lehet, hogy ő is, mint itthon Klapka úr,  másból is nyer jövedelmet, nemcsak a dióból.  Ausztrália kontinensi részén az - erősen gyaníthatóan magyar gyökerekkel rendelkező Wellwood cég, valamint Myrrhee helységben, North East Victoriában Michael Burston diótermesztése érdemel figyelmet. Ez utóbbi kolléga nagy termelő. Szezonban heti 100 tonnát szüretel. Dióraktáráról és dióosztályozó gépéről nekem is van képem.     Új-Zélandon Otto Muller és felesége, Valda vágtak a diótermesztésbe a közelmúltban, mintegy 15 ha területen, a déli szigeten. Muller úr svájci születésű agrárszakember, már hosszabb ideje él Új-Zélandon, és volt ideje megfigyelni egyes külföldi diófajták újzélandi termesztésének lehetőségét. A tapasztalatok alapján elsősorban Vina, másodsorban Franquette, harmadsorban Hartley és Serr fajtákat kezdett szaporítani, és saját szaporítású csemetéiből létesítette dióskertjét.  Muller úr a diótermesztés valamennyi témakörében levelező, tanácsadó partnereket keres, a világon szinte bárhonnan. Ha tisztelt tanácsadó Kollégám tanácsot akar neki adni, az angolon kívül a német, a francia és az olasz nyelvet is használhatja, mert Muller úr ezeket is megérti.

	DIÓSZABVÁNY
	DIÓSZABVÁNY  Vázlat:  Európai uniós szabvány  A kaliforniai szabvány  Francia szabvány  Egyéb szabványok  A dió minőségének ellenőrzése(mellékletben)  Az az igazság, tisztelt diótermesztő Kollégám, hogy diószabvány csak egy van, Uniónk szabványa, ami a magyar árudió minőségének tökéletesen megfelel. A baj az, hogy ezt senki sem ismeri, sőt, mellette egyéb szabványok és szokványok is élnek.  Nekünk viszont ismernünk kell, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mi, diósgazdák így kerülhetünk erkölcsi fölénybe a kereskedőkkel szemben, mert azok egyébként azt hiszik, hogy ők az urak, mi pedig parasztok vagyunk. Ami egyébként igaz, de úgy is kezelnek majd minket.  Létezett az európai szabvány hatálya előtt egy hivatalos "Dióbél útmutató", ami francia, grenoble-i előíráson alapult. Eszerint:  Szín szerint:      Méret szerint:     De ma már a grenobe-iak is negyedesnek tekintik a nagy darabokat. (Szerintem sincs értelme megkülönböztetni.)     Európai uniós szabvány A dióra vonatkozó európai uniós szabványt a 175/2001. EK rendelet írja elő. Megjelenése óta eddig háromszor módosították, 46/2003, 80/2003 és 90/2004 szám alatt. Mivel az élet és a fejlődés megállíthatatlan, további módosításai is várhatók. Kérem tisztelt Kollégámat, kísérje ezeket figyelemmel, és ha tudomást szerez róluk, haladéktalanul értesítsen, nehogy már árudiónk ne feleljen meg az elvárásoknak.  A szabvány hivatalos szövege:  A HÉJAS DIÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  I. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA  Ez az előírás a külső héjától megfosztott, csonthéjában lévő, a fogyasztóknak szállítandó dióra vonatkozik, amely a Juglans regia L. fajtáiból származik, az ipari felhasználásra szánt dió kivételével.  A "friss dió" vagy "korai dió" kifejezés olyan diót jelöl, amelyet rögtön a betakarítás után forgalomba hoztak, és amelyet nem lehet hosszú ideig eltartani, amelyről eltávolították a külső héjat, és amelyet nem kezeltek olyan módon, ami megváltoztatná természetes nedvességtartalmát.  A "száraz dió" kifejezés olyan diót jelent, amelyet normális tárolási körülmények között hosszú ideig el lehet tartani [1].  II. A MINŐSÉGRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  A minőségi előírások célja, hogy az előkészítés és a csomagolás után meghatározza a héjában lévő dióra vonatkozó minőségi követelményeket.  A. Minimumkövetelmények [2]  i. Az adott minőségi osztályra vonatkozó külön követelmények és megengedett eltérések mellett a diónak az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:  a) A héj jellemzői:  - ép; az enyhe felületi károsodások nem tekintendők hibának; a részben nyitott diók épnek tekintendők, amennyiben a dióbél fizikailag védve van,  - egészséges; mentes minden olyan hibától, amely befolyásolhatná a gyümölcs természetes eltarthatóságát,  - kártevők által okozott sérülésektől mentes,  - tiszta; mentes minden látható idegen anyagtól,  - száraz; mentes a nem természetes külső nedvességtől,  - a külső héj maradványaitól mentes.  A száraz dió csonthéján nem lehet nyoma a hámozásnak.  b) A dióbél jellemzői:  - ép; ki van zárva az a termény, amely a romlóhiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,  - kemény,  - tiszta; mentes minden látható idegen anyagtól,  - bármilyen fejlettségű rovartól és atkától mentes,  - kártevők által okozott sérülésektől mentes,  - avasságtól és/vagy olajos megjelenéstől mentes,  - penésztől mentes,  - száraz; mentes a nem természetes külső nedvességtől,  - idegen szagtól és/vagy íztől mentes,  - normálisan fejlett: a kiszáradt dióbél nem megengedett.  c) A héjas diót akkor kell begyűjteni, ha megfelelően érett.  A dió nem lehet üres.  "Friss dió" esetében a dióbél vékony héját könnyen el lehet távolítani, és a dió belső részében lévő hártyarésze a barnulás jeleit mutatja.  "Száraz dió" esetében a dió belső részében lévő hártya száraz és morzsolódó.  Az Európai Parlament és a Tanács, a legutóbb a 98/72/EK irányelv [3] által módosított 95/2/EK irányelve [4] 2. cikkének rendelkezéseinek sérelme nélkül a csonthéj lehet mosva és fehérítve, amennyiben az alkalmazott kezelés nem befolyásolja a dióbél minőségét.  A héjában lévő diónak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik, hogy:  - kibírja a rendes szállítást és kezelést, valamint  - kielégítő állapotban érkezzen rendeltetési helyére.  ii. Nedvességtartalom  A száraz dió nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12 % (az egész dióra vonatkozóan) és 8 % (a dióbélre vonatkozóan) [5].  Az egész, friss dió természetes nedvességtartalma legalább 20 %.  B. Osztályozás  A héjában lévő diót az alábbi három osztályba sorolják:  i. "Extra" osztály  Az ebbe az osztályba tartozó héjas dió kiváló minőségű kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell a fajtára, vagy a termelő ország által hivatalosan meghatározott, és a jelzésen feltüntetett fajták keverékeire jellemző tulajdonságokkal.  Lényegében minden hibától mentesnek kell lennie, kivéve a nagyon enyhe felületi sérüléseket, feltéve hogy ezek nem befolyásolják a termék általános megjelenését, minőségét, eltarthatóságát, és a csomagolásban való megjelenését.  Ebbe az osztályba nem tartozhat olyan héjas dió, amelynek a fajtáját nem lehet garantálni, vagy amely nem meghatározott keverék.  Továbbá csak a legutóbbi betakarításból származó dió tartozhat ebbe az osztályba.  ii. I. osztály  Az ebbe az osztályba tartozó héjas dió jó minőségű kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell a fajtára, a kereskedelmi típusra, vagy a termelő ország által hivatalosan meghatározott, és a jelzésen feltüntetett bizonyos fajták keverékeire jellemző tulajdonságokkal.  Enyhébb hibák megengedhetők, feltéve hogy ezek nem befolyásolják a termék általános megjelenését, minőségét, eltarthatóságát, és a csomagolásban való megjelenését.  Ebbe az osztályba nem tartozhat olyan héjas dió, amelynek a fajtáját nem lehet garantálni, vagy amely nem meghatározott keverék.  iii. II. osztály  Ebbe az osztályba olyan héjas dió tartozik, amelyek nem felel meg a magasabb osztályok követelményeinek, de eleget tesz a fentebb említett minimális követelményeknek.  Hibák megengedettek, feltéve hogy a héjas dió megtartja a minőségének, eltarthatóságának, és megjelenésének lényeges jellemzőit.  III. A MÉRETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  A méretet vagy a minimális és maximális átmérő közti intervallumként határozzák meg (méretezés), vagy a minimális átmérő után "és efölött" vagy "+" feltüntetésével (szűrés).  Osztály | Méretezés | Szűrés |  Extra, I. és II. | | 34 mm és e fölött |  32–34 mm | 32 mm és e fölött |  30–32 mm | 30 mm és e fölött |  28–30 mm | 28 mm és e fölött |  I. és II. | 26–28 mm | 26 mm és e fölött |  II. | 24–26 mm | 24 mm és e fölött |  Megengedett hibák | Megengedett eltérések (a hibás gyümölcs száma, vagy tömege százalékban kifejezve) |  Extra | I. osztály | II. osztály |  a)A csonthéj sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés | 7 | 10 | 15 |  b)Az ehető rész sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés | 8 | 10 | 15 |  amelyből ennyi avas, rothadt, vagy rovarok által károsított | 3 | 6 | 8 |  amelyből ennyi penészes | 3 | 4 | 6 |  [1] Zárt konténerben történő szállítás esetén különös figyelmet kell fordítani a konténerben a levegő körforgásra, valamint a termék nedvességtartalmára.  [2] A hibák leírása e melléklet II. függelékében található.  [3] HL L 295., 1998.11.4., 18. o.  [4] HL L 61., 1995.3.18., 1. o.  [5] A nedvességtartalmat az ehhez a melléklethez tartozó I. függelékben szereplő eljárással határozzák meg.  IV.	A MEGENGEDETT ELTÉRÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  A megadott osztályra vonatkozó minőségi és méretkövetelményektől minden csomagolási egységben eltérések engedhetők meg.  A.	Megengedett minőségi eltérések  A megengedett eltérések kiszámításakor, bármelyik osztály esetében, két félig üres, vagy négy, negyedében üres dió számít egy üres diónak.  Megengedett hibák	Megengedett eltérések  (a hibás gyümölcs száma, vagy tömege százalékban kifejezve)  Extra	I. osztály	II. osztály  a)	A csonthéj sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés	7	10	15  b)	Az ehető rész sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérésb	8	10	15  Amelyből ennyi avas, rothadt, vagy rovarok által károsítottc	3	6	8  Amelyből ennyi penészes	3	4	6  a	A hibák leírásait e melléklet II. függeléke tartalmazza.  b	Friss dió esetében a dióbél hibáira vonatkozó megengedett eltérések a következők: „Extra” osztály: 8%, I. osztály: 12%, II. osztály: 15%.  c	Élő rovarok, vagy kártevő állatok egyik osztályban sem megengedettek.  B.	Ásványi szennyeződések  A savban oldhatatlan hamu mennyisége nem haladhatja meg az 1 g/kg-ot.  C.	Megengedett méreteltérések  Minden osztály esetében, a diók számának vagy tömegének legfeljebb 10%-a lehet a jelzésen feltüntetett méretnek meg nem felelő, az alábbi korlátozások mellett:  —	amikor a méretet a minimális és a maximális átmérő közötti intervallumként határozzák meg (méretezés), a diók mérete közvetlenül az adott minimális és maximális méret alá, ill. fölé esik,  —	amikor a méretet a minimális méret után az: „és e fölött”, vagy „+” jelzésekkel határozzák meg (szűrés), a diók mérete közvetlenül az adott minimális méret alá esik.  V.	A JELÖLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  A.	Egyneműség  A csomag tartalmának egyöntetűnek kell lennie, és csak egyforma eredetű, minőségű és méretű (amennyiben méretezik), ugyanabban az évben betakarított diókat tartalmazhat. Egy adott fajtát, meghatározott fajta-keveréket, vagy kereskedelmi típust tartalmazó csomagban a héjas diók számának vagy tömegének legfeljebb 10%-a tartozhat más fajtához, vagy kereskedelmi típusokhoz.  A csomag látható részének a csomag egész tartalmára jellemzőnek kell lennie.  B.	Csomagolás  A héjas diót úgy kell csomagolni, hogy a terméket megfelelően védje.  A csomag belsejében használt anyagoknak újnak, tisztának és olyan minőségűnek kell lenniük, hogy megelőzzék a termék bármilyen külső, vagy belső károsodását. A kereskedelmi meghatározásokat tartalmazó anyagok, különösen papír és bélyegző használata megengedett, feltéve, hogy a nyomtatás, vagy a címkézés nem mérgező tintával, vagy ragasztóval készült.  A csomagoknak minden idegen anyagtól mentesnek kell lenniük.  C.	Megjelenés  Az egy tételt alkotó csomagok tömege azonos kell, hogy legyen.  VI.	A JELÖLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  Minden csomagon szerepelnie kell az alábbi adatoknak, azonos oldalra csoportosított betűkkel, olvashatóan és letörölhetetlenül jelölve, kívülről láthatóan:  A.	Azonosítás  Csomagoló és/vagy feladó: név és cím, vagy hivatalosan elfogadott kódjelzés. Ahol azonban kódszámot használnak, közvetlenül a kódjelzés mellett fel kell tüntetni a „csomagoló és/vagy feladó (vagy hasonló rövidítéseket)” is.  B.	A termék megnevezése  —	„Friss dió” vagy „korai dió” (friss dió esetében); „Dió”, vagy „Száraz dió” (száraz dió esetén)  —	Az „Extra” osztály esetén a fajta vagy a meghatározott fajta-keverék elnevezése; az I. osztály esetén a fajta, meghatározott fajta-keverék, vagy kereskedelmi típus elnevezése.  C.	A termék eredete  Származási ország, és opcionálisan a termesztés körzete, vagy a nemzeti, regionális, vagy helyi terület neve.  D.	Kereskedelmi meghatározások  —	Osztály,  —	Méret, amelyet az alábbiak valamelyike szerint adnak meg:  —	a minimális és maximális átmérő alapján, vagy  —	a minimális átmérő után „és e fölött”, vagy „+” jelzéssel,  —	Méret elnevezése (opcionális),  —	Betakarítás éve (az „extra” és az I. osztály esetén kötelező, a II. osztály esetében választható)  —	Nettó tömeg  —	Csomagolás dátuma (friss diónál kötelező, száraz diónál választható).  —	„Minőségét megőrzi …-ig” dátummal (választható); a friss dió esetében az alábbi jelzések valamelyike: „Rövid időn belül elfogyasztandó, lehetőség szerint hűvös helyen kell tárolni”, vagy „Korlátozott eltarthatóságú, lehetőség szerint hűvös helyen kell tárolni”.  E.	Hivatalos ellenőrző jelzés (nem kötelező)  I. FÜGGELÉK  A NEDVESSÉGTARTALOM MEGHATÁROZÁSA  I. MÓDSZER — LABORATÓRIUMI REFERENCIA-MÓDSZER  1.	Az elv  Szárított gyümölcs nedvességtartalmának meghatározása, hőmérséklet-szabályozott kemencében 103 oC-on (± 2 oC) környezeti nyomáson hat órán keresztül történő szárítás után elszenvedett tömegveszteség alapján.  2.	Felszerelés  2.1.	Kerámia mozsár, megfelelő mozsártörővel, vagy ételaprító.  2.2.	1 mg érzékenységű analitikai mérleg.  2.3.	12 cm átmérőjű és 5 cm mély hengeres, lapos aljú üveg, vagy fém tárolóedények, jól záró fedéllel.  2.4.	Elektromos, hőmérséklet-szabályozott kemence, jó természetes szellőzéssel, úgy beállítva, hogy a hőmérsékletet 103 oC-on (± 2 oC) tartsa.  2.5.	Hatékony szárítóanyagot (pl. kalcium-kloridot) tartalmazó exszikkátor, fémlappal ellátva, mely lehetővé teszi, hogy a tárolóedények gyorsan lehűljenek.  3.	A minta előkészítése  Hámozza meg a mintát, amennyiben erre szükség van, és zúzza össze a dióbelet a mozsárban, vagy vágja apróra, hogy 2–4 mm átmérőjű darabokat kapjon.  4.	Tesztelési adag és meghatározás  4.1.	Szárítsa az edényeket fedőjükkel legalább két órán keresztül a kemencében, majd helyezze át az exszikkátorba. Hagyja, hogy az edények és fedőik szobahőmérsékletűre hűljenek.  4.2.	Négy, egyenként körülbelül 50 g-os tesztadagra végezze el a meghatározást.  4.3.	Mérje le az üres edény és a fedő súlyát a legközelebbi 0,001 g-ra (M0).  4.4.	Kb. 50 g tesztanyagot mérjen le a konténerbe a legközelebbi 0,001 g-ra. Az edény alján egyenletesen ossza el az anyagot, gyorsan zárja le az edényt a fedővel, majd mérje le az egészet. (M1). Ezeket a műveleteket a lehető leggyorsabban végezze.  4.5.	A nyitott edényeket, mellettük a fedőikkel helyezze be a kemencébe. Zárja be a kemencét, és hagyja száradni hat órán keresztül. Nyissa ki a kemencét, gyorsan fedje le az edényeket saját fedőikkel, majd helyezze őket a szárítóba hűlni. Miután szobahőmérsékletre hűlt, mérje le a lefedett edényt a legközelebbi 0,01 g-ra. (M2).  4.6.	A minta nedvességtartalmát, a tömeg százalékában az alábbi kifejezés határozza meg:  4.7.	Adja meg a négy meghatározásból kapott átlagos értéket.  II. MÓDSZER — GYORS ELJÁRÁS  1.	Elv  Nedvességtartalom meghatározása elektromos vezetőképesség elvén alapuló mérőberendezés használatával. A mérőberendezésnek a laboratóriumi módszerre hitelesítettnek kell lennie.  2.	Felszerelés  2.1.	Kerámia mozsár, megfelelő mozsártörővel, vagy ételaprító.  2.2.	Elektromos vezetőképesség elvén alapuló mérőberendezés.  3.	Meghatározás  3.1.	Töltse meg az üveget a megvizsgálandó anyaggal (amelyet a mozsárban előzetesen megőröltek) és addig szorítsa a prést, amíg állandó nyomást nem ér el.  3.2.	Olvassa le a skálán mért értékeket.  3.3.	Minden egyes meghatározás után alaposan tisztítsa meg az üveget spatulával, merev sörtéjű ecsettel, papír törlőkendővel, vagy sűrített levegős pumpával.  II. FÜGGELÉK  A HÉJAS DIÓ HIBÁINAK MEGHATÁROZÁSA  A.	A csonthéj hibái  Bármely, a megjelenést befolyásoló hiba, beleértve az alábbiakat:  —	barnulás, vagy elszíneződés; nem természetes szín, amely egy dió csonthéja felszínének 20%-át érinti, melynek színe barna, vörösesbarna, szürke, vagy más, az adott csonthéj színétől, vagy a tétel csonthéjai többségének színétől egyértelműen elütő szín,  —	rátapadt piszok, amennyiben a dióhéj felszínének több, mint 5%-át érinti,  —	rátapadt külső héj, ha a dióhéj felszínének több, mint 10%-át érinti,  —	hámozásból származó sérülések: a külső héj gépi eltávolításából eredő jelentősebb nyomok a dióhéjon.  B.	Az ehető rész (dióbél) hibái  A dióbél megjelenését érintő bármilyen hiba, beleértve az elszíneződést és a foltokat is: olyan elszíneződés, amely a dióbél több. mint egynegyedét érinti, és amely kifejezetten elüt a dióbél többi részének színétől.  Kiszáradt dióbél:	olyan dióbél, amely nagymértékben összement, ráncos és kemény.  Friss dió érési hibái:	nem eléggé kemény dióbél, melynek „bőrét” nem lehet könnyen lehámozni, és/vagy melynek belső részében lévő hártya nem mutatja a barnulás jeleit.  Avasság:	lipidek vagy szabad zsírsav termelődése, ami kellemetlen ízt eredményez  Üres diók:	olyan dió, amelyben nem fejlődött ki a dióbél.  C.	A csonthéj és a dióbél hibái:  Penész:	szabad szemmel is látható penészszálak.  Romlás:	Mikroorganizmusok által okozott jelentős mértékű lebomlás.  Rovarok által okozott kár:	rovarok, vagy más élősködők által okozott látható kár, vagy elpusztult rovarok, vagy rovarmaradványok jelenléte  Idegen anyag:	a termékhez rendesen nem kapcsolódó bármilyen anyag,  Ásványi szennyeződések:	savban nem oldódó hamu.  Idegen szag, vagy íz:	bármilyen, a termékre nem jellemző illat, vagy íz.    A kaliforniai szabvány A világon a kaliforniai dióipar szabja meg a minőségi sztenderdeket. A Szövetségi Marketing Bizottság szabályai szerint minősít minden árutételt a DFA rövidítésű szervezet, amely minősítés találkozik az USA mezőgazdasági szabványaival. A DFA évtizedek óta, 1933-tól minősíti a héjas diót, és 1957 óta a dióbelet.  Az USA dió-szabványa 1968-ban lépett életbe, és 1997-ben megerősítésre került. A terminológiát kérik következetesen alkalmazni.  Méretek:  Feles kaliforniai dió: Legalább 85 súlyszázalékban feles dióbelet tartalmaz. A maradék a feles dióbél háromnegyedének darabjaiból állhat. Feles dióbélnek minősül az a dióbél, amely a feles dióbél nagyságának 7/9 részét eléri.  Darabos és feles kaliforniai dió: Legalább 20 súlyszázalékban feles dióbelet tartalmaz. A tétel többi része nem hullhat át a 24/64 hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű, körlyukú rostán. Ha a tétel nagyobb része felülmúlja ezt a minimum-követelményt, az aktuális minőség külön megállapítható.  Darabos kaliforniai dió: A tétel darabjai nem hullhatnak át a 24/64 hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű, körlyukú rostán. Apró darabos kaliforniai dió: A tétel darabjai áthullanak a 24/64 hüvelyk (9,525 mm) átmérőjű,  körlyukú rostán, de nem hullanak át a 8/64 hüvelyk (3,175 mm) átmérőjű, körlyukú rostán. Ezen a követelményen belül kívánság esetén külön minősítés lehetséges. Kaliforniai dió dara:  A legkisebb méret, a 9/64 hüvelyk (3,5 mm) átmérőjű, kör alakú rostán áthulló diótörmelék. A diófeldolgozás mellékterméke, mérete a durva darától a finom lisztig terjedhet. Süteményekbe, töltelékekbe használható fel. Színek:  A hivatalos színmintával a DFA rendelkezik, más színminták csak tájékoztató jellegűek.  Extra világos:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb az extra világos színnél, ezen belül legfeljebb 2 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos színnél. Világos:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos színnél, ezen belül legfeljebb 2 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos borostyánszínnél. Világos borostyánszínű:A tétel legfeljebb 15 súlyszázalékban lehet sötétebb a világos borostyánszínnél, ezen belül legfeljebb 2 súlyszázalékban lehet sötétebb a borostyánszínnél. Borostyánszínű:A tétel legfeljebb 10 súlyszázalékban lehet sötétebb a borostyánszínnél. Jelölés:  - jel: a dióbél egy bizonyos százaléka áthullik az előírt méretű kerek lyukú rostán + jel: a dióbél egy bizonyos százaléka fennmarad az előírt méretű kerek lyukú rostán.  Példa: -40/64, +14/64 jelölés azt jelenti, hogy a dióbél adott százaléka áthullik a 40/64, de fennmarad a 14/64 hüvelyk átmérőjű, kerek lyuknyílású rostán.  Megjegyzés: A négyzetes lyukú rosták némileg nagyobb méretű darabokat engednek át. Csomagolás: A darabos és feles dióbelet 25 fontos (11,25 kg-os) hullámkarton dobozokba csomagolják. A kisebb méretekre a 30 fontos (13,25 kg) hullámkarton dobozokat használják. A diószállító konténerek 900-1800 kg dióbél befogadására méretezettek.  Ami a dióbél színét illeti, a kaliforniai szabványtól eltér az Egyesült Államok központi szabványa. Négyféle színt ismer el:  Extra világos   Világos   Világos borostyán   Borostyán     Francia szabvány A (Grenoble-i) francia szabvány szín szerint Extra,  Arlequin Világos (I. kategória)  és Arlequin Sötét (II. kategória)  színkategóriákat állít fel. Hogy magyarra fordítsuk, az Arlequin - finoman szólva - vegyes színt jelent.  Méret szerint pedig öt méretkategóriájuk van: Entier=Egész (ez a feles dió), Écorné=Szarvatlan (ha a féldióból egy kevés hiányzik), Quart=Negyedes, Invalide=Nyomorék (nagyobb törmelék) és Brisure=Törmelék (apróbb törmelék).    Példák a grenoble-i szokvány alkalmazására: Extra Egész, Egész és Nyomorék, Törmelék, a negyedik kép pedig a Vegyes színt mutatja.           Egyéb szabványok Európában az egyes kereskedők saját minőségi osztályokat állítanak fel, nagyságra, színre.  SEDEL francia kereskedő kategóriái:  Méretek:           Színek:       Meyers-Wiesen német kereskedő minőségi osztályai:        Buna román kereskedő minősítése:         Egy az indiai diókereskedők szabványai közül: Kashmir Walnut T.C. minőségi kategóriái. A kis képekre akkor kattintsunk, ha Indiából akarunk dióbelet importálni. Egyébként nem releváns.  Ha nagyon figyelmesen nézzük, rájövünk, hogy ugyanazok a dióbelek több képen is szerepelnek, csak a színárnyalatot állították át a számítógépen, attól függően, hogy milyen minőségben akarják eladni. Hát, így vásároljon a vevő dióbelet az indiai kereskedőktől. Persze, nem minden kereskedő ilyen.                         Lake County kaliforniai kereskedő minősége:        Csak a kereskedelmi szokványok legvégén mutatom be a kaliforniai Spycher testvérek bonyolult minőségi osztályait, mert nem is éredemelnek komoly figyelmet. Remélem, tisztelt Kollégámat nem fárasztom vele, - nem kötelező áttanulmányozni, - és remélem, a gyakorlatban nem is találkozunk ezzel a rendszerrel. Egyébként a diójuk gyenge minőségű, ha tényleg így néz ki.
	A minőség ellenőrzése A héjas dió és a dióbél ellenőrzése a következő FVM rendelet szerint történik.  82/2004. (V. 11.) FVM rendelet  a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről (A módosító 123/2004. (VII. 29.) FVM rendelettel egységes szerkezetben)  Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (7) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:  1. § A rendeletet a Magyarországon előállított, a kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott, illetve a kiszállításra vagy beszállításra szánt zöldségre és gyümölcsre (beleértve a banánt is), valamint az ezek termelésével, forgalmazásával, exportjával és importjával foglalkozó, vagy bármely egyéb módon kezelő természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra kell alkalmazni.  2. § Az áru mindenkori birtokosa felel az áru minőségéért.  3. § (1) Az áru minimumkövetelményként nem lehet fogyasztásra, illetve az adott célra történő felhasználásra alkalmatlan.  (2) Az árunak meg kell felelnie a feltüntetett minőségi kategóriára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Előírás hiányában minőségi kategóriára utalás nem tüntethető fel.  (3) Azon termékekre, amelyekre osztályba sorolási és részletes minőségi követelményeket közösségi rendeletek nem tartalmaznak, kérelemre a nemzetközi előírások alkalmazhatóak.  4. § (1) A zöldség és gyümölcs ellenőrzés külön jogszabályokban meghatározott feladatait  a) a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (a továbbiakban: Állomás) zöldség-gyümölcs minőségellenőrei,  b) a Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomáson működő Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Koordinációs Központ (a továbbiakban: Koordinációs Központ), és  c) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) élelmiszer minőségellenőrzést felügyelő részlege  (a továbbiakban együtt: Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat) látja el.  (2) A termelőnél, feldolgozónál, az export-, az import- és az Európai Unión belüli, illetve hazai forgalomban az ellenőrzéseket a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat azonos feltételrendszerben és azonos eljárási gyakorlattal végzi.  5. § (1) Az ellenőrzést az Állomással közszolgálati jogviszonyban álló zöldség-gyümölcs minőségellenőr (a továbbiakban: ellenőr) végzi, aki szakirányú képzettséggel rendelkezik, valamint rendszeres továbbképzésben részesül, továbbá a zöldség és gyümölcs ellenőrzéséhez szükséges érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkezik. Az ellenőr az Állomás illetékességi területén kívül is jogosult vizsgálatok végzésére. Az ellenőrök cím- és telefonjegyzékét a minisztérium közleményben teszi közzé.  (2) A Koordinációs Központ:  a) meghatározza az ellenőrzési feladatokat, összehangolja és ellenőrzi az ellenőrök tevékenységét a feladatok egységes ellátása céljából, ennek keretében a Koordinációs Központ vezetője az Állomásokon dolgozó ellenőrök felé közvetlen intézkedésre jogosult,  b) vezetője elbírálja az ellenőr elsőfokú határozata elleni fellebbezést,  c) gondoskodik a műszaki, informatikai fejlesztésekről,  d) kidolgozza és közzéteszi az eljárás során használt nyomtatványokat,  e) kidolgozza és működteti a monitoring vizsgálatok térinformatikai feldolgozását,  f) figyelemmel kíséri a nemzetközi előírások változását és tájékoztatja a felügyeletet, előkészíti a nemzetközi találkozókat és programokat,  g) szervezi az ellenőrök rendszeres továbbképzését,  h) közvetlen kapcsolatot létesít és tart fenn a külföldi ellenőrző szervezetekkel, az ellenőrzésekkel kapcsolatos információcsere (nem-megfelelőségi visszajelzés) tekintetében,  i) nyilvántartásba veszi a külföldi kifogásokat, észrevételeket, és megteszi az ezekből származó szükséges intézkedéseket,  j) javaslatot tesz az export ellenőrzések gyakoriságára,  k) értékeli az import tételekkel és a külföldi bizonyítványokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatokat,  l) javaslatot tesz a vizsgálóhelyek kijelölésére,  m) feldolgozza és értékeli az ellenőrzés adatait és a tapasztalatokról éves jelentést készít,  n) az éves tapasztalatok alapján összeállítja a következő évi ellenőrzés ütemtervét, illetve az ellenőrzési célprogramokat,  o) meghatározza a zöldség-gyümölcs ellenőrzési adatbázis tartalmát, a bekerülés egységes feltételeit és gondoskodik a frissítéséről,  p) kidolgozza a kockázatbecslésen alapuló ellenőrzési rendszert, irányítja annak működését, meghatározza az ellenőrzések gyakoriságát és ellenőrzi a végrehajtását,  q) tevékenységével hozzájárul a hazai termelők és forgalmazók zöldség és gyümölcs minőséggel kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez,  r) együttműködés keretében adatot szolgáltat az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet által működtetett árfigyelési rendszernek,  s) kapcsolatot tart a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatallal,  t) kapcsolatot tart a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal,  u) kapcsolatot tart a vámhatóságokkal, igény esetén megszervezi az ellenőrök részvételét közös ellenőrzési akciókban,  v) kidolgozza a minőségügyi rendszerek alkalmazásának kockázat csökkentésre ható értékelési szempontjait, irányítja a felülvizsgálatot, és az eredményeket alkalmazza az ellenőrzések gyakoriságának meghatározásánál.  (3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a minisztérium élelmiszer minőségellenőrzést felügyelő részlegén keresztül irányítja a zöldség-gyümölcs ellenőrzést, és ellátja annak szakmai felügyeletét, melynek keretében:  a) érvényesíti a Koordinációs Központ irányításával a zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai koncepcióit,  b) jóváhagyja az éves ellenőrzés ütemtervét, gyakoriságát és az ellenőrzési célprogramokat,  c) jóváhagyja az éves jelentést,  d) szükség szerint intézkedik a külföldi kifogások kivizsgálásáról,  e) a nemzetközi előírások változása alapján kezdeményezi a szükséges jogszabályok megalkotását,  f) részt vesz a Koordinációs Központ bevonásával a nemzetközi szervezetek szakmai tevékenységében,  g) a Koordinációs Központ bevonásával kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,  h) érvényesíti az ellenőrök 1. számú melléklet szerinti arcképes hatósági igazolványát,  i) a Koordinációs Központ javaslata alapján a 2. számú melléklet feltételeinek megfelelő vizsgálóhelyeket kijelöli.  6. § (1) A zöldség és gyümölcs vizsgálata kiterjed a külön jogszabályokban foglalt tétel azonosság és az előírt követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére.  (2) A zöldség és gyümölcs vizsgálata kiterjedhet a termék kezelési körülményeinek vizsgálatára is.  (3) Az ellenőrzött köteles a vizsgálat elvégzéséhez a szükséges, a 2. számú melléklet szerinti, és az ellenőr által igényelt feltételeket biztosítani, a kívánt mintát bemutatni és a vizsgálandó tételekkel kapcsolatos információkat megadni. Az ellenőr az áru minőségével kapcsolatos iratokba betekinthet, azok adatait ellenőrzés céljára felhasználhatja.  (4) Az ellenőr térítésmentesen laboratóriumi vizsgálat céljára is vehet mintát.  7. § (1) A friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs ellenőrzése érdekében az áru birtokosa köteles bejelenteni, mint vizsgálati alapot:  a) a Magyarországról az Európai Unión valamely tagállamába (a továbbiakban: tagállam) (ki)szállításra kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,  b) a Magyarországra valamely tagállamból (be)szállításra kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,  c) tagállamokon kívüli országba (a továbbiakban: harmadik ország) kivitelre (a továbbiakban: export) kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,  d) a harmadik országból behozatalra (a továbbiakban: import) kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt.  (2) Az eredeti célja szerint is ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs feldolgozásának igazolása és jelölésének ellenőrzése érdekében az áru birtokosa köteles bejelenteni mint vizsgálati alapot:  a) az exportra kerülő, ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,  b) az importra kerülő, ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt.  8. § (1) A zöldség és gyümölcs szállítmányokat nyomtatványon vagy szóban, telefonon, telefaxon, a szállítmány indulása vagy érkezése időpontját megelőző munkanapon 12.00 óráig kell bejelenteni, a szállítóeszközbe való berakodás, illetve az érkezési célállomás helye szerint illetékes Állomás ellenőrénél. A vizsgálatra vonatkozó igény szóban vagy telefonon történő bejelentése esetén a vizsgálatot igénylőnek még a bejelentés napján át kell adnia a 3. számú melléklet szerinti igénybejelentő nyomtatványt. A rendszeres szállítmányok esetén a bejelentés rendje elektronikus úton is kialakítható.  (2) A bejelentett vizsgálati alap ellenőrzésének arányát a Koordinációs Központ határozza meg, és a változó közösségi követelményeknek megfelelően az ellenőrzések arányát csökkentheti, a bejelentett vizsgálati alap és a felmerült problémák aránya alapján, figyelembe véve a minőségügyi rendszerek alkalmazásának a hatását.  (3) A harmadik országokkal való kereskedelemben az export esetében teljes egészében, míg import esetében az Európai Unió által elismert országok kivételével, a tételes minőségellenőrzés 100%-ban kötelező. Az ellenőr köteles a vizsgálatot a helyszínen a berakodást és a szállítást nem akadályozó időpontban elvégezni. A vizsgálati igények torlódása esetén az ellenőr határozza meg a vizsgálatok sorrendjét és időpontját. Az ellenőr akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről, szükség szerint a Koordinációs Központ bevonásával.  (4) A nem vizsgálatköteles, országon belüli szállítmány vizsgálata is igényelhető.  (5) Nem kell feldolgozási bizonyítvány azon termékekre, amelyek nyilvánvalóan nem alkalmasak friss fogyasztásra, például a hordóban vagy tartálykocsiban szállított, hámozott, mélyhűtött, darabolt vagy szeletelt zöldségre és gyümölcsre.  9. § (1) A zöldséget és gyümölcsöt bármely módon kezelőről az Állomás ellenőre a hatóságoktól tájékoztatást kérhet, és az alapján veszi fel a belföldi kockázatbecslésen alapuló ellenőrzés adatbázisába, vagy maga a kezelő kezdeményezheti a nyilvántartásba vételét.  (2) Az ellenőrzés az áru birtokosának a vizsgálati alap kötelező bejelentésével indul vagy az adatbázisból kockázatbecslés alapján kiválasztva történik.  (3) Az ellenőrzés és a vizsgálat külön jogszabályban meghatározott díját a bejelentő viseli. A vizsgálati díj befizetését az Állomás a bizonyítvány kiadásának feltételéül szabhatja. Nagy gyakoriságú, rendszeres vizsgálat esetén az Állomás a vizsgálatot igénylővel külön elszámolási rendben is megállapodhat.  (4) Az adatbázisból kockázatbecslés alapján történő kiválasztás esetén az ellenőrzési és vizsgálati díj csak nem megfelelőség esetében, a külön jogszabály szerinti minőségvédelmi bírság egyidejű kiszabása esetén számolható fel.  10. § A bejelentési kötelezettség vagy a feldolgozási bizonyítvány igénylésének elmulasztása vagy a minőségellenőrzés egyéb módon történő akadályoztatása esetén az áru birtokosával szemben a legnagyobb ellenőrzési gyakoriságot kell alkalmazni.  11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.  (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 62/2000. (IX. 15.) FVM rendelet és az azt módosító 85/2003. (VII. 24.) FVM rendelet 1-7. §-a és melléklete.  12. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:  a) a Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről,  b) a Tanács 1996. október 28-i 2201/96/EK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről,  c) a Bizottság 2001. június 12-i 1148/2001/EK rendelete a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelési ellenőrzésekről.  1. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez  Zöldség-gyümölcs minőségellenőri hatósági igazolvány  I.  Az igazolvány 1. (külső) oldala    zöldség-gyümölcs minőségellenőri  HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY  II.  Az igazolvány 2. (belső) oldala  BÉLYEGZŐ SORSZÁM: ....................................................  fénykép helye  ................................................  aláírás  Név:  ............................................................................................  Munkahely: ................................................................................  III.  Az igazolvány 3. (belső) oldala  ÉRVÉNYES: ................................................-ig  Az ellenőr a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. §-a alapján jogosult az export, import és belföldi forgalomba kerülő zöldség és gyümölcs ellenőrzésére, külön jogszabályokban meghatározottak szerinti vizsgálatára, a szükséges intézkedések megtételére, és a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 6. §-a szerinti mintavételre.  Az ellenőrzött köteles az ellenőrzéshez szükséges információkat megadni, és a feltételeket biztosítani.  Budapest, ............................ év ...................................... hó ............... nap  P. H.  ................................................  aláírás  2. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez  A gyümölcs és zöldség megfelelőségi vizsgálat elvégzésének helyére vonatkozó követelmények  1. Általános követelmények  1.1. A hely feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak.  1.2. A vizsgálatot igénylőnek az árut rendelkezésre kell bocsátania a vizsgálat elvégzéséhez.  2. A vizsgálat körülményei  2.1. Fedett, eső ellen védett, illetve fagymentes (fűthető) helyiség, rossz időjárás esetén.  2.2. A közlekedő úttól egyértelműen elhatárolt ellenőrző felület, ahol az ellenőrzendő csomagolási egységek/megrakott paletták az áruval rendelkező által vizsgálatra rendelkezésre bocsáthatók.  2.3. Szállítóeszközben levő áru vizsgálata esetén rampa, a szállítóeszköz legalább részbeni kirakásának lehetővé tételére.  2.4. Üzemképes villástargonca, melyet vagy a szolgáltató vagy a vizsgálatot igénylő működtet.  2.5. Az élelmiszerek ellenőrzésére alkalmas ellenőrző asztal, illetve ellenőrző felület.  2.6. A vizsgálat helyének elegendő megvilágítása (nappali fényt megközelítő fénnyel).  2.7. Az áru megtekintési, mintavételi helyének elegendő megvilágítása.  2.8. Felület a lerakott csomagolási egységek, illetve paletta rakatok átmeneti tárolására.  2.9. A vizsgált, szétdarabolt áru elkülönített elhelyezésére lehetőség.  3. Egyéb követelmények  3.1. Lehetőség iroda (íróasztal, telefon, fax, írógép, számítógép) használatára.  3.2. A vizsgálathoz:  a) hitelesített mérleg,  b) kézi gyümölcsfacsaró,  c) a létartalom méréséhez pohár, tölcsér, szűrőgéz  d) kézi refraktométer.  3.3. Vezetékes ivóvíz és kézmosó.  4. Import vizsgálat feltételei  Az 1-3. pontokban foglaltakon túlmenően kijelölésre csak vámkezelést biztosító hely kerülhet. Jelentős forgalmat bonyolító helyeken (pl. nagybani piac) állandó irodahelyiség biztosítása is szükséges, ingyenes helyiséghasználati joggal.  3. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez  Vizsgálati igénybejelentő nyomtatvány mintája  IGÉNYBEJELENTÉS zöldség-gyümölcs vizsgálatára a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 7. §-ában foglalt vizsgálati alapok szerint  1. A vizsgálatot igénylő (bejelentő):  Neve: ........................................................................................................................................  Címe: ........................................................................................................................................  Tel./fax./e-mail: ........................................................................................................................  2. Címzett:  Neve: ......................... Megyei/Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás  Címe: ........................................................................................................................................  3. Bejelentés tárgya:  a) friss fogyasztásra szánt zöldség-gyümölcs:  1. az Európai Unión belüli forgalom keretében:  (ki)szállításra (be)szállításra 2. harmadik országokkal folytatott kereskedelemben: exportra importra b) eredeti célja szerint is ipari célra szánt:  1. harmadik országokkal folytatott kereskedelemben:  exportra importra kerülő     Göngyöleg  (darabszám és típus)  vagy ömlesztve  A termék megnevezése  (fajta, ha az előírás tartalmazza)  Jelölt minőségi osztály, vagy ipari feldolgozásra szánt termék  Teljes tömeg kg-ban (bruttó/nettó)    Szállítmány.  4. Szállítóeszköz (típusa, rendszáma): .........................................................................................  5. Az áru azonosítására vonatkozó kísérő okmány, száma: ........................................................  6. Árufeladó/importőr  Neve: ........................................................................................................................................  Címe: .........................................................................................................................................  7. Származási ország (árubeszerzés helye/ország): ......................................................................  8. Rendeltetési ország: .................................................................................................................  9. A kért vizsgálat (árufeladás/érkezés) időpontja (nap, várható óra): .......................................  10. A kért vizsgálat helye: ...........................................................................................................  11. A vizsgálat iránti igényt az ellenőrnek telefonon is jeleztem: ...............................................  Tudomásul veszem, hogy a vizsgálat díját a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 9. §-a alapján a vizsgálatot igénylő (bejelentő) viseli.  Kelt: ............................ év ...................................... hó ............... nap  P. H.  .......................................................................  a vizsgálatot igénylő (bejelentő) aláírása  Az ellenőr megállapítása:  kötelező vizsgálat az előírt ellenőrzöttségi arány által megkövetelt vizsgálat az előírt ellenőrzöttségi arány miatt nem szükséges a vizsgálat Kelt: ............................ év ...................................... hó ............... nap  P. H.  .......................................................................  az ellenőr aláírása

	A DIÓ ÁRUVÁ KÉSZÍTÉSE
	A DIÓ ÁRUVÁ KÉSZÍTÉSE  Vázlat:  A dió áruértéke  Tárolás  Héjas értékesítés  Törés  Válogatás  Csomagolás  A dióbél tárolása és további feldolgozás  Mottó:  „A dió különösen alkalmas a kereskedésre és haszontermelésre,  mert jól eláll és könnyen kiállja a szállítás kellemetlenségeit.”  (Baltet Károly, 1885)  Hogy a diósgazda diójából áru legyen, azt ki kell készíteni. Olyanra, hogy a vevő megvegye. Itthon is, külföldön is ezt a tevékenységet többnyire nem a diótermesztők vállalják fel, - tisztelet a kivételnek, - hanem diófeldolgozók, diókereskedők, akikről már nem tudok olyan lelkesen beszélni, mint az imént a diófatulajdonos kollégákról.  Lássuk, ők mit csinálnak, de nézzük úgy, hogy ezt mi, egyszerű parasztok is meg tudnánk csinálni. És ne riadjunk vissza, ha rákényszerülünk, hogy ezt a tevékenységet is felvállaljuk.    A dió áruértéke Elméleti, diónemesítői szempontból fogalmazták meg a dió áruértékeként a következő szempontokat, amelyeknek egy diófajtának meg kell felelnie, ahhoz, hogy magas áruértékű diónak tekinthessük.  30-32 mm-nél nagyobb átmérőjű termés Gömbölyded vagy szép tojásdad alak Legömbölyített karimájú, egyenletesen sima csonthéj, amely kemény, de vékony és könnyű töretű, géppel is jól törhető A héj belsejének simasága, benyúló dudorok és lécek nélkül A termés 50%-át meghaladó mag–bél arány A semleges ízű magbélhéj finom, hártyaszerű A halványbarna magbél kellemes ízű, jó zamatú és nagy olajtartalmú A dióbél teltségét és egyéb jellemzőit tartós tárolás alatt is jól megőrzi. Ezek a maximalista követelmények, aminek talán egyedül a Milotai 10-es fajta felel meg, és talán még a Tiszacsécsi 83-as. Bár az újabb keresztezett fajták még gyakorlati, termesztői kipróbálás alatt állnak.  A többi diófajta ezeknek a követelményeknek nem felel meg. Mégis eladják mindet, piacra talál mind. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a - hazai és nyugateurópai - vevők nem ismerik a legszebb hazai diófajtákat, megveszik a többi diót is. Vagyis a kereskedelmi szokvány, gyakorlat nem támaszt ilyen szigorú követelményeket, még az első osztályú dió esetében se.  De azért nem árt, ha ismerjük a maximalista követelményt, árutermelő munkánk során erre kell törekednünk.  Néhány francia és két amerikai fajta áruértéke: dióméret, bélarány, extra bél aránya, törmelék aránya.     Tárolás A 8 % víztartalomig leszárított dió gyakorlatilag egy évig károsodás, ízromlás, avasodás nélkül tárolható. Fagyasztva pedig évekig.  A héjas dió tárolására az ideális körülményeket a hűtőház nyújtja. 5-10 C°-on, 60 %-os relatív páratartalmon, szellős konténerekben.  Persze, a hűtött tárolás drága. Még a legfejlettebb diótermelő vidéken, Kaliforniában is környezeti levegőn tárolják a diót, betonpadozatos gabonatárolóban. Ömlesztetten.  Ömlesztett tároláshoz nem kell konténer, rekesz, vagy zsák. Így a tárolótér jobban kihasználható, de a későbbi munkákhoz legtöbbször mégis tárolóedényzetbe kell szedni, ami munka és költség.  Ismerek olyan diófelvásárlót, aki a felvásárolt diót egyszerűen a teherautó platóján tárolja ömlesztetten, diótörésig. A ponyvát napközben felnyitja, a dió szellőzik, és ha nem elég száraz, szárad is.  A szabadban végzett ömlesztett tároláshoz nem elég száraz az őszi éghajlatunk. De olyan arid éghajlat alatt, mint például Kelet-Törökországé, egyszerűen az udvarra is leöntik a diót, úgy is eláll.   Egy horvátországi felvétel a dió tárolásáról:   A zsákos dió többszörösen egymásra rakott raklap-egységrakományok formájában is tárolható:     A kistermelő diósgazdának nemcsak a diótermése kisebb, a diótárolási problémája is.    Jaj, most veszem észre, tisztelt egydiófás (vagy hétszilvafás? - nem tudom pontosan) Kollégám, hogy Önre nem gondoltam. Csak a diótermelő nagyüzemre.  Ön hol tárolja héjas dióját? Ha még nincs rá elgondolása, megfontolásra ajánlom francia parasztok példáját, és varrjon diószsákot. Ugyanilyent, mint a képen van, ugyanilyen szándékos helyesírási hibával.  Attól lesz falusias. Vagy tanyasias, nem tudom pontosan.     Héjas értékesítés Mottó:  "Eine einzige Nuss rappelt nicht im Sack."  (Egyetlen dió nem csörög a zsákban. - német közmondás)  Dióérétékesítéskor héjas dió fogalmán a száraz, szép héjas diót szoktuk érteni. Az árak erre vonatkoznak. Ezért vigyázzunk, a kellően le nem szárított, megfelelően ki nem válogatott héjas dió kereskedelmét ne értsük ide, mert az tévútra vezethet, ha az árakat hasonlítjuk össze.  Ez a dió héjas ugyan, el is adták, de nem száraz, és válogatatlan. Nézzük a fekete szemeket benne. Szárítani, válogatni kell.   A diószárítással már foglalkoztunk, nézzük a válogatást.  A héjas dió válogatásának gépesítését Amerikában, Kaliforniában vezették be először. Archív felvétel következik 1930-ból, a világgazdasági válság idejéből. A felvétel tanulsága, hogy a gazdasági válságot műszaki fejlesztéssel lehet túlélni. Mert így a piacon maradhatunk, ha a konkurencia tönkremegy is.   A következő kaliforniai kép jelen időben mutatja ugyanazt a munkát, a dióválogatást. A technika ugyanaz. Ennek is van tanulsága. Ha nem kell, nem kell fejleszteni, jó a 75 évvel ez előtti technika is.   Héjas dió válogatás előtt egy hazai üzemben:   Dióválogatás 2010-ben Chilében:   A héjas diót először minőség szerint kell válogatni, ki kell szedni belőle a törött, a férges, vagy bármilyen más szempont szerint nem megfelelő szemeket, majd a kereskedő igénye szerint méretre kell válogatni.  Vagy fordítva. Előbb gépi úton méretre válogatni a szárított héjas diót, majd futószalagos kézi válogatást végezni. Lengyeltótiban ez a sorrend. A válogatógép fölső részén történik a gépi osztályozás, és a középen lejövő szortiment kerül a - képen nem látható - hosszában három részre osztott futószalagra. A kétoldalt álló válogatószemélyzet a szalag középső részére dobja az árunak nem megfelelő szemeket.   Egy nagyobb méretű, kb. 10 m hosszú diókalibráló henger üzemel Karádon. Előnye, hogy egy menetben válogat hat méretosztályra. A szakaszok egyenként bő 1 m hosszúak, a gép magassága 4 m.  A minőség szerinti válogatást nagyobb üzemekben futószalagon szokták végezni. Baloldalt egy régi kaliforniai felvétel látható. 1965-ben még Kaliforniában is az egyszerű, futószalagos kézi válogatást alkalmazták. Jobbra pedig jelenleg kapható, francia gyártású dióválogató szalag, diós kisüzemeknek.  A héjas dió méretét háromféleképpen értékelhetjük: a dió átmérője, térfogata vagy súlya alapján.  Balra is látható egy diómérési módszer, de az nem komoly. Így nem mér senki, a dió körmérete nem használatos.  Jelenleg a kereskedelem az átmérő szerinti méretet alkalmazza, de az sem fejezi ki a dió valóságos nagyságát. Nagyobb, első osztályú méretnek a 32 mm fölötti diót tekintik. De a legalább 30 mm-es diót is nyugodtan eladhatjuk első osztályúként, mert az is nagyon szép. Franciaországban 28 mm-nél kezdődik az első osztályú dió, pedig ők a dió minőségével túlzott követelményeket támasztanak.  Ha nincs dióosztályozó gépünk vagy legalább rostánk, kielégítő megoldás, ha a legkisebb szemeket szedjük csak ki. Természetesen, ez a javaslat csak a hazai hivatalosan elismert nemesítésű diókra vonatkozik. A magyar dió szebb az elmisztifikált francia diónál.  A dió mérete nagyban függ alakjától, a csúcsi rész és a karima alakjától.  Héjas dió válogatása futószalagon és hengersoros válogatón:      A héjas dió méret szerinti osztályozása gépi úton:        A dió méret szerinti kalibrálására Kaliforniában is az imént Lengyeltótiban látott válogatógéphez egészen hasonló berendezést használnak. (Ezek a kaliforniaiak biztosan láttak valamit, amikor Lengyeltótiban jártak.) De náluk más a sorrend, először kidobják kézzel a rossz szemeket, és a kalibrálóról konténerekbe ürül a készáru.   A kaliforniai forgóhengeres diókalibrálóhoz igen hasonló, bár kisebb méretű kalibrálóhengeres gépet gyártanak Kievben is. Jó 5 m hosszú, több, mint 2 m magas, kb. 1 m széles az NRS-4 nevű gép. Sorrendben 20, 25, 30 és 40 mm-esek a hengerpalást furatai. A diót laposvas-borda hajtja előre. A gép óránkénti átbocsátó képessége 350 kg. A gép képe:     Diókalibrálás egy francia nagyüzemben:   És Chilében, ahol az osztályozóhengerről lejött diót 25 kg-ra egalizált zsákokba töltik.   Különböző alakú diók nagysága a térfogat alapján mérhető össze. A legkedvezőbb a 22-26 cm 3 nagyságú. A 26 cm 3-en felüli diók esetében a nagyság általában már a bél mennyiségének és minőségének rovására növekszik, s ezt a hozzáértő fogyasztók is így értékelik, tehát a 26 cm 3-en felüli diók piacossága csökken. A 26 cm 3-en felüli diók másik hátrányos tulajdonsága még, hogy a héjfelület alakulása is romlik, általános a dudoros és rücskös felület. Természetesen kivételek vannak.  A harmadik méretmeghatározó tulajdonság a diógyümölcs súlya. Ez a különböző dióváltozatok esetében 5-19 g közötti lehet. A súlyosabb dió általában értékesebb.  A héjas értékesítésnél kialakult az az elítélendő szokás, hogy a héjas diót fehéríteni kell. A kereskedők így igénylik, mert a vásárlóknak így tetszik, főleg Nyugat-Európában. A fehérítés kénnel történhet, ezt a németek "Schwefelbad"-nak mondják.  Fehérített dió:   Amikor elkészítettük az eladásra szánt héjas diót, készítsünk gusztusos mintacsomagokat, hogy a kedves vevőnek legyen ingere héjas diót vásárolni.    A kereskedői igény szerint raschel zsákba mért 10 kg dió, vagy papírzsákos dió, ha a tisztelt vevő úgy igényli:     10 kg-ra egalizált zsákos dió, szállításra várván:      A héjas dióként értékesíteni kívánt tételeket a vevő igénye szerint csomagoljuk nagyobb zsákba vagy kisebb, egalizált műanyaghálóba, ami a fogyasztó számára már vásárlási egységcsomagot képez. Ez utóbbi esetben a csomagolóanyag színét és anyagát úgy válasszuk meg, hogy a szép magyar dió minősége minél jobban látszódjon. Szerintem a dió a fehér raschel-hálóban mutat a legjobban, vagy a most látott sárgában. De ha ilyen világos színűt éppen nem kapnánk, nézzük meg, a piros se csúnya.       Az egységcsomagok kialakításánál alapul vehetjük a franciák kereskedelmi szokványait. Félkilós és 1 kg-os egységet zacskóba készítenek, 5 kg-osat necchálóba, 10 kg-osat kartondobozba, 25 kg-osat zsákba.         Úgy látszik, minden csomagolási módot a kereskedő igénye ír elő. Nekünk könnyű a dolgunk, csak alkalmazkodnunk kell, gondolkoznunk nem. 40 kg-ra egalizált zsákos dió Koreában, a zsákok közé rejtett zsákocskák biztosan a kereskedő megvesztegetésére szolgálnak, hazaviheti, nem kell egy nagy zsákot felbontania, ha diót akar enni:   Diókínálat rekeszben:   Automata gép tölti a hullámkarton rekeszeket egy nagy francia diófeldolgozó üzemben:   Amerikában is így csomagolnak.  Az egyik legnagyobb (lehet, hogy a legnagyobb) amerikai dióexportőr cég, a Diamond egy sor európai országban jelen van héjas diójával. Félkilós, egy kilós celofánzacskós, szépen kiszerelt árut kínál.  Az alábbi kép olaszországi, római hipermarketben készült, a kínált amerikai dió (fajtájára nézve Hartley) igazán nagyon jól mutat az ízléses csomagolásban.   Most már, hogy mint termelők teljes mértékben eleget tettünk a leendő vevők igényeinek, joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy mennyiért tudjuk diónkat értékesíteni.  Nem új a kérdés. A termelő szeretne jó árat kapni érte, de azt nem engedik. Volt idő, amikor hatóságilag szabták meg a héjas dió árát. Nem csak a kommunizmus építése idején!  Például 1941-ben, amikor a hatóság intézkedését így dobolta ki a szeghalmi kisbíró: "Nagy Józsefné sz. Tóth Zsuzsanna szeghalmi lakost azért, mert héjas dióját a megengedett áron felül árusította, csendőri felügyelet alá helyezem."  Ma sincs ez másként, nagyon alacsony árat vár el a fogyasztó a termékeinkért. Magyarországon a vevő ahhoz van szokva, hogy a dió csak lehull a fáról, és össze kell szedni. És arról is tudnunk kell, hogy Amerikában teljes gépesítéssel, magas hozamokkal olyan olcsón tudják termelni a diót, hogy Európában se drágább a héjas diójuk - a mi pénzünkre átszámítva - 250 Ft-nál. Ha német exportra termelünk, tudjunk róla, hogy a legnagyobb exportőr, a Garten Kft az elmúlt években 200 Ft/kg körüli áron vásárolta fel a szép héjas diót, és csak mostanában emelkedik a felvásárlási ár.  Mihez hasonlítsuk a héjas dió termelői árát? Mi ér többet, 1 kg dió vagy 2 gombóc fagylalt?  Ugyanakkor az egyik hazai hipermarketben 800 Ft/kg volt a héjas dió fogyasztói ára. És még csak nem is volt szép.  No, ha mindezeket tudjuk, nézzük meg egy német zöldségkereskedő árcéduláját.   Ez - ugyancsak forintra átszámolva - meghaladja a 2500 Ft-ot. Nekünk viselnünk kell a telepítés, sok éves ápolás költségét is, és jó, ha a tizedét megkapjuk érte. Így tessék kalkulálni.  Ha pedig egy holland fogyasztói piacon nézünk körül, 5 euróért kínálják a jobboldali képen látható diót. Az alanti kép pedig 5,50 eurós árú héjas diót mutat. Pedig nem is szép.   Vagy nézzük az említett római hipermarketet, ahol 1 kg héjas amerikai diót 5,5 euróért, 1 kg olasz diót 6 euróért lehetett megvenni. A mi termelői árunk 1 euro alatt van.    Egy másik olasz hipermarketben már olcsóbb a héjas kaliforniai dió: 5 euro.   A kínai dió - igaz, nem a legjobb minőségű, és messze van - versenytárs lehet. Jelenleg Kínában hajóra rakva 1,25 dollárért (kb. 250 Ft-ért, kb. 1 euróért) ilyen héjas diót kínálnak:   De addig, amíg nem érkezik meg a kínai diót szállító hajó, nyugodtan követhetjük egy francia diósgazda példáját, aki 1 kg héjas diót 4,22 euróért kínál.   Héjas dió a piacon:   Csak az a baj, hogy vevő nincs.  Héjas dió termelői értékesítése háztól:
	Törés Mottó:  "Vak dióként dióban zárva lenni  s törésre várni beh megundorodtam."  (Babits Mihály: A lírikus epilógja)  Mottó:  "A nagy diófa alatt kerek malomkő asztal, mellette csepp kis leány.  Tördösgeti a diót…"  (Kós Károly)  Az árudió nagyobb része ma is kézi törés után, dióbélként kerül piacra. Ma már a csepp kis leányokat nem lehet dió-tördösgetésre rávenni, ezért keresnünk kell a gépi törhetőség lehetőségeit.  Mert a malomkő asztal még megvan a dióskert szélében, de csepp kis leányt már nem találunk mellette.   „Asztali dió”-nak a szerszám nélkül, kézzel törhető diót nevezik. Dehát a diótermesztők árudiója többségében nem ilyen, azt a termesztőnek vagy a feldolgozónak kell megtörnie.  A dió törhetősége fajtától függő tulajdonság. A törhetőség fogalmával akarjuk jelezni, hogy a dió milyen arányban ad a tisztítás során töretlen, ép feles dióbelet, illetve a feles dióbél mellett milyen arányban nyerhetők ki a fél bél mellett negyedek, kisebb béldarabok. A törhetőség a diónál nagyon fontos, mert ez határozza meg a dióbél értékét.  A törhetőség (és a szállíthatóság, továbbá a bélarány) szempontjából fontos a csonthéj vastagsága, ami 0,6-2,2 mm között szokott lenni. A legkívánatosabb a vékony, de kemény héj, ami ütésre pattanva reped, s így a belet nem sérti. A hazai diófajták héjvastagsága 1-2 mm között szokott lenni, de természetesen nincs két egyforma dió, és a héj vastagságát, keménységét az időjárás is befolyásolja.  A dió gépi törhetőségére a dió alakjából következtethetünk. A gömbölyded alakú, bármely oldalán törve egyformán jól törő típus a legkedvezőbb a gépi törhetőség szempontjából, ez adja a legmagasabb arányú ép belet.  A törés, válogatás szempontjából fontos a héj bélrekeszeinek anyaga. Igen rossznak kell minősíteni az olyan diókat, amelyek bélrekesze csontos, kemény, sőt, esetleg a héj belső falán is vannak kemény rekeszek. Az ilyen diót hívják kődiónak vagy kulcsos diónak. Az ilyen dió belét nem lehet épen kinyerni.  Hogy abszolút értékben mekkora erő kell a diótöréshez, korábban, egy amerikai összehasonlító vizsgálatra alapozva 15 kg-ban adtam meg. Azóta már pontosabb ismeretekkel is rendelkezünk, német diákok közreadott publikációja alapján. Persze, a vizsgálat egy bizonyos, előzetesen nem meghatározott diótípusra vonatkozott. Mivel a diótermés ebből a szempontból igen nagy eltéréseket mutat a kődiótól a papírhéjúig, nem is az abszolút számok az érdekesek, hanem a tapasztalatok.   Egy dió feltöréséhez a mért szélső értékek szerint 10-130 kg erő kell. Erős a gyanúm, hogy nem egy elismert, ismert diófajta diói kerültek vizsgálat alá, hanem vegyes, kemény magoncdiók.  Lényeges különbséget tapasztalunk attól függően, hogy milyen irányból hat az erő a dióra. Legkönnyebb a csúcsa felől megtörni, amihez átlagosan 309 N (31 kg) kellett. Oldalról, a karimát nyomva az erőigény 406 N (41 kg) volt.  Ebben a két irányban a vizsgálat során semmilyen összefüggést nem lehetett felfedezni a dió mérete, súlya és a szükséges erő nagysága között. A harmadik irányból, vagyis oldalról, a lapra mért nyomással viszont egyenesvonalú összefüggés adódott. Minél nagyobb, minél nehezebb a dió, annál nagyobb erő kellett a feltöréséhez, átlagosan 929 N (94 kg), ami a 10 g súlyt éppen meghaladó diónál volt szükséges.   Az eredmény érthető is. Oldalirányú nyomásra a karima "abroncsa" fogja össze a diót, minél fejlettebb egy dió, annál erősebben. Míg ha az erő közvetlenül - a csúcsnál vagy oldalt - a karimát éri, ott roppan össze leghamarabb. A csúcsán gyengébb, mint oldalt.  A mérés képei mindhárom irányból:      A képek alapján egy másik, az eredmény számértékeit felfelé befolyásoló tényezőre is rájöhetünk. Látjuk, a törőkar - hogy megfogja a diót - kissé be van vágva, emiatt a dióra nem egy ponton hat az erő. Ha több ponton akarjuk egyszerre megroppantani, nagyobb erőre van szükségünk. Ezért a vizsgálati eredmény átlagos számértékei nagyobbak a vártnál.  Tisztelt fizikatanár Kollégám, nem kellene a fenti vizsgálatot a hibák kiszűrése után idehaza is lefolytatni, a középfokú természettudományos képzés fellendítése céljából? Tisztelt biológiatanár Kollégánkkal közösen? A hazai ismert diófajtákkal, amelyek jó törhetőségére büszkék vagyunk? Az eredményt kérem, tudassák velem is, hogy a Képeskönyv egy későbbi változatában helyet kapjon.  Eddig tartott a kötelező elmélet, következhet a gyakorlat.  KÉZI DIÓTÖRÉS  A kézi diótörés, válogatás a diótermesztés legmunkaigényesebb, legköltségesebb művelete. Talán már nem is tartozik a diótermesztéshez, hanem élelmiszeripari tevékenységnek kellene tekintenünk. Persze, attól függ, a héjas diót el tudjuk-e adni, akkor az a végtermék. Ha csak a dióbélre van kereslet, kénytelenek vagyunk töretni a diót.  Így volt ez régebben is. Diótörés, válogatás archív fotókon, Franciaországból:    Az üzemi méretű kézi diótörést is rendszerint kalapáccsal végzik, mint az otthoni, háztartási célú törést. A gumi- vagy műanyagfejű kalapácsokkal szívesebben dolgoznak, mint a vaskalapáccsal.   A hazai kisebb diótermelők szempontjából rendkívül fontos lenne, ha nem túl drága törő és válogató gépet lehetne beszerezni. Külön törőgépnek válogatás nélkül nem sok értelme van, mert a törés csak mintegy harmadannyi idő, mint a válogatás.  A törés, válogatás kézi munkája igen lassú, és ezért drága. Egy dolgozó egy nap 30 kg héjas diót tud megtörni, vagy 10 kg dióbél válogatásával képes végezni. Ezért a diótermelők körében már igen régi az igény a törőgépekre.  Ha tehát nincs a diósgazdának diótörő gépe, kézzel kell törnie a diót. Ha győzi. Többségében nem győzi, ezért a törésre és az azt követő válogatásra dolgozókat kell megfizetnie. Ithon is, külföldön is. Lehetőleg olyanokat, akik nemcsak megfizethetők, hanem emellett még jól is dolgoznak. Na, ez nagyon nehéz.  Kézi diótörés Argentina fő diótermő vidékén, Famatina tartományban. Tessék megfigyelni, a tört és a még töretlen dió keveredik.   Kézi diótörés reklámfelvétele egy moldáv feldolgozóüzemben:   Kezdetben a diósgazda gyakorlatlan. Amikor az első nagyobb termés bejön a dióskertjéből, nem tudja, mennyit fizessen a dolgozóknak azért, hogy a munka is el legyen végezve, de ne is fizessen rá. Irányszám lehet számunkra, hogy egy francia újságcikk szerint Franciaország diótermő vidékein 1 kg megtört, válogatott dióbélért 1 euro a kialakult bérszint. Már csak hazai bérszintre kell átszámolnunk, és megvan a reális összeg.     Kézzel tört dió, válogatásra várva:   Erdélyben, a kárpát-medencei diótermesztés fellegvárában a híresen találékony székelyek nem a gépesítésen, hanem a kézi diótörés hatékonyságának növelésén gondolkoztak el. Ki is fejlesztettek olyan, fából készült kézi diótörő szerszámot, amely a kétkarú emelő elve alapján működik. A rövidebb kar két, széles pofából áll, amelyek egymás felé közelítenek, a hosszabb karok nyomására. A két pofa belülről kimélyített. Az alsóba 4 db dió fér el, a diók a felső pofa rászorulásakor úgy helyezkednek el, hogy mindegyiket azonos erővel roppantsa a felső pofa. Dióroppantó volt a neve ennek a székely szerszámnak. Bemutatni, sajnos, nem tudom, képem nincs róla.  Ugyanilyen szellemes ez a koreai megoldás. Egy fogó szárait hosszabbították meg. Az alsó szár fixen le van hegesztve, a felsővel finoman lehet szabályozni a roppantóerőt.   DIÓTÖRŐ GÉPEK ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN  Idehaza az Erdészeti Tudományos Intézetben konstruáltak 10-20 éve diótörő gépet, de abból ma már a prototípus sincs meg. Kár, mert megbízható hírek szerint 30 kg-ot tört meg óránként. Ma már nem lelhető fel a gép, mert a gyártási jogát eladták, és a jogtulajdonos nem gyártja. Ma már azt se tudni, az ki.  Tisztelt diótörő Kollégám, a magyarok találékonyságára, újító képességére kering egy legenda hazánkban, amit már elég sok változatban hallottam. A téma: Hogyan szerkesszünk diótörő gépet?  A legenda szerint a diótörés gépesítésének megoldására összeült egy csapat, ötletrohamozásra (brain-storming). Azt is mondják, ez a csapat a miskolci egyetemen ült össze, egy másik variáció szerint pedig Szerencsen, a csokoládégyárban. A győztes megoldás szakított a dió hagyományos, roppantásos törésével, ehelyett lukat fúrt a dióba, és egy változat szerint sűrített levegővel, más változat szerint belobbantott gázzal robbantotta le a dióhéjat a bélről, ezzel épségben maradt meg a dióbél.  Állítólag ki is próbálták, és üzemelt is egy ilyen gép. Hát, igen, a magyar fantázia! Fantázia, az van, de megoldás nincs.  De ha tisztelt Kollégám többet tud erről, sziveskedjen velem megosztani, hogy utánanézhessünk.  Addig pedig tovább törhetjük a fejünket, hogy milyen diótörő gépet szerezzünk be. Mennyivel nehezebb a helyzetünk, mint a mandulatermesztőké! Nekik kínálnak törőgépet, például a képen láthatót, amelyben forgó hengerek törik a mandulát.   Először én is ilyen elven működő diótörőt képzeltem el, de egy mandulatermesztő kolléga felvilágosított, hogy az ilyen gép dióra nem jó. Csak mandulára. Állítólag.  Ugyancsak forgó hengeres mandulatörő gép ez is, hazai, péceli gyártmány, de a gyártó bevallása szerint is legfeljebb 2-3 mm méretkülönbség lehet a törendő szemek között. Tehát valóban csak mandulára jó, mert a törésre szánt diót nem tudnánk ilyen pontosan kalibrálni. (A 2 mm-enkénti diókalibrálás nagyüzemi technológia.)   És most jöjjenek a létező diótörő gépek.  Muzeális értékű, kézi hajtású francia diótörő gép fényképe látható. A törést a két henger végzi, és alatta bizonyos morzsolással is segítik a bél és a héj szétválását. A hasonló, hengeres törők lényege, hogy a két henger enyhén távolodik, és a távolabbi végüknél a távolság állítható. A dió addig halad előre, amíg a méretének megfelelő nyílás-szélességet el nem éri, és akkor törődik.  Elől a további tisztítást igénylő héjas bél jön ki, a maradék héjat pedig csiga kotorja hátra. A gép nem tesz lehetővé minőségi dióbél kinyerést, inkább csak dióolajkészítési célra jó.   Lábhajtásos francia diótörő szerkezet fényképe következik. Mozgáskoordinációt igényel, amikor a lábat lenyomjuk, a kezünket ne tartsuk a kalapács alá!   Itt pedig egy hazai barkács-megoldást mutatok. Szőlőprés mintájára készült gép, amelynél a törést két, egymás felé forgó bordás henger végzi. A hengerek távolabb vannak egymástől, mint egy szőlőprésben, és távolságuk állítható. A gép villanymotoros meghajtású, a fordulatszám lassítására két ékszíj szolgál.  Ez a gép egy egyhektáros dióbirtok termésének téli feldolgozását teszi lehetővé. Tulajdonosa, egy közel nyolcvan éves hölgy kényelmesen eldolgozgat vele, téli elfoglaltsága a megroppantott diók kibelezése.    Másik, barkács-szintű megoldás a kiselejtezett MTZ-sebességváltó fogaskerekeinek szembeállítása. Az egyik fogaskerék meghajtott, a másik szabadon fut. A meghajtás kézi, a fogaskerekek távolsága durván állítható. El lehet vele dolgozgatni, a kiskert termését nyugalmasan meg lehet törni. Itt éppen mogyorót törnek.     Ugyanez a típus villanymotorral is meghajtható, és a kerekek is lehetnek más eredetűek, jelen esetben azt hiszem, szőlőprésből származnak.   Mogyorótörésre egy garatszűkítő fadarab behelyezésével állítható át.   Házi szükségletre jó.  Hasonló gépet kisiparos is gyárt Gyöngyösön, nagyon olcsón. Ennek a képei következnek. Csak az egyik henger bordázott, a sima henger távolsága milliméter-pontosan állítható.    A gép árában méret szerinti előválogató is benne van, szintén nagyon olcsó kivitel. V-alakban álló két henger engedi át a felöntött diót, a hengerek távolodása a tengely végének másik horonyba helyezésével változtatható. A cső műanyag, a rátekert műanyagzsinórra villanyszerelésben használatos zsugorcsövet húztak.    Persze, sokat lehetne rajta javítani. A lényeg az, hogy működik, és olcsó. Mandulára, mogyoróra, barackmagra is jó. A ház körüli néhány diófa termésének megtörése nem gond többé.  Egy ilyen gyártmányú gép most eladó Debrecenben, de a gyöngyösi gyártás is folyamatos.      Hazai gyártmányú lengőkaros diótörő gép fényképe következik. Kisüzemi gép. Falusi mesteremberektől lehet ilyent rendelni, olcsón. A gépen ketten dolgozhatnak egyszerre, a diót kézzel helyezik a billenő karok végén lévő törőfejek alá, amelyek ferdén vannak kiképezve, hogy - előválogatás nélkül - a különböző méretű diószemek folyamatos törése biztosított legyen. A törőfej nem nyomja össze az ember ujját, mert a kar másik végén, a gép közepén levő henger emelkedése állítható.  A héj és a vele kevert dióbél a gép alá helyezhető ládába, edénybe hullik.   Másik hazai törőgép, másik gyártótól, Fehérgyarmatról. Ez kisebb, de ez is kétszemélyes. Két személlyel 20 kg/óra a teljesítménye, nagyobb szemű dióból. A házikerti vegyes dióból csak 10 kg/óra. Nem sok, de a gép nagyon olcsó.   A diótörést vállaló kisgazdaságok helyzete Amerikában se könnyebb. Amerikában - a Kalifornián kívüli területeken - is inkább a kisebb diótermelő gazdaságok keretében végzik a diótermesztést. Ott is gondot jelent a termelők számára a törés és válogatás gépesítése. Gépet nem kínálnak számukra a mezőgépgyárak, csak jótanácsokat. A következő technológiát javasolják.  A száraz diót méretre kell válogatni, és a nagyjából azonos méretűeket kell a törőgépre felönteni. Ha túl nagy a méretbeli különbség a diószemek között, akkor a legnagyobbaknak a belét is összeroppantja a törő, a kisebbek pedig töretlenül esnek át rajta. A törőgép mindenképpen nyomó-elven működjön, vagyis a dióra mért nagy ütés helyett kismértékben roppantsa meg a dió héját. Például egy meghajtott forgó henger, ami szabályozható távolságban van az álló résztől vagy meg nem hajtott hengertől.  A válogatás egy része egyszerű szívó vagy fújó ventillátoros megoldással elvégezhető gépi úton. Ahol a megtört dió lejön a törőgépről, szabályozható erősségű légáramon esik át. A dióbél és a dióbelet tartalmazó héjrészek közül a könnyebb, törött héjrészek kifújásra kerülnek, és a dióbél, valamint a béltől el nem vált héjrészek gyűjtőtartályba esnek. A légáram finoman beszabályozható.  Az amerikai diótermelőknek a törő és válogató gép házilagos megtervezését és kivitelezését ajánlják. Akár egy kemencefújtató használatával is.  Amerikai, Hunt féle törőgép:   A kínai kisgépek olcsók, és állandóan rendelhetők. De mit tudnak? Az első állítólag 60 kg-ot óránként, a másikról nincs adat.   És milyen minőségűek? Talán Magyarországon is gyárthatnánk kínai minőséget, ha ismernénk a gépet.  Török diótörő gép:   Ez a koreai gyártású törőgép láncra szerelt kanalakkal hordja fel a diót, és a törést egymás után, sorban elhelyezett, dugattyúszerűen mozgó kalapácsok végzik.    Ilyen a megtört diója:   Argentin megoldás következik. Állítólag automata, állítólag jól működik, de nem látni, hogy hogyan.  Feltételezhető, hogy közel méretazonos diókra jó, mert úgy látom, a hét diót egyszerre roppantja. Ha tényleg automata, és a gép rendezte sorba a hét diót, felötlik a kérdés, hogy hogyan tudta a gép a diókat úgy sorbarakni, hogy mindegyiknek a féldió közepe essen előre, vagyis hogy törés után a bél feles maradjon. Ha kézzel rakták fel a diókat ilyen szépen, akkor nem automata.    Asztali diótörőgép ismertetése Svájcban egy szakmai bemutatón. A gép lehet, hogy francia, lehet, hogy német (Feucht), de a hozzá kapcsolt héjkifúvó biztos, hogy francia, AMB gyártmány.   A hazai diótörő üzemek számára jól használhatók a francia törőgépek, amelyekből különböző teljesítményűeket választhatunk. A bemutatottakat az AMB Rousset cég gyártja, Beaulieu-ben. Műszakilag jó, üzembiztos megoldások.  A legisebb, asztali, Micro nevű (jobbszélen) óránként 15-30 kg-ot tud, a háromsoros pedig 50-et, hazai tapasztalat szerint. A háromsorosat magam is kipróbáltam, tapasztalatom szerint 60 kg az óránkénti teljesítménye.  De kérdés, hazai dióbél-árak mellett ezek a gépek mit érnek, mert ugyan biztonsággal roppantják a diót, de áruk a milliót meghaladja.  Ezek a gépek már a fejlettebb konstrukciói a francia gyárnak. Sikerült egy korábbi konstrukciót is megnéznem. Működőképes ma is, csak elhatározás kérdése, hogy a diótermesztő gazda mikor indítja be. Nagyon nagy gép, hat törőpofával. A teljesítményét nem ismerem, de a kiszolgálását nehézkesnek tartom. A gép emelvényen áll, és fel kell hozzá vinni, felönteni a diót. Két képet is készíthettem róla, de az a véleményem, hogy eljárt felette az idő. Ha diótörő gépet vásárolunk, javaslom, az újabb - hazai és külföldi - típusok között keresgéljünk.    Egy nagyobb teljesítményű, háromsoros francia diótörő gép képe jobbra látható.  Ez a gép 60 kg/ó kapacitású, ami nem kevés, mert egy nap akár fél tonna is megtörhető rajta. Egy személynek gyakorlatilag egész nap a gép kiszolgálásával, a héjas dió hátulról történő felöntésével és a tört, de válogatatlan dió rendszeres elszedésével kell foglalkoznia, ha nincs a géphez válogatógép kapcsolva.  Ez a gép háromsoros működésű, vagyis három törőfeje van. A hátsó tartályból három kanál egyszerre emel ki három szem diót, amit egyszerre ejtenek a gép első felén lévő három kúposan szűkülő roppantó-pofába, ahol a diók méretüknek megfelelően különböző magasságban akadnak meg, így a következő ütemben végbemenő roppantás a diószemek nagyságától függetlenül egyformán töri azokat. Nem kell a diót méret szerint előválogatni.  Ez a gép működésének elve. Az elv helyes, de azért, hogy hasonló elvű gépet magunk is szerkeszthessünk, nézzük meg kissé közelebbről, mert az ördög a részletekben van.  A törőpofák két félpofából állnak, amelyek belülről kúposan szűkülők, kb. 28 cm hosszúak, felül 6 cm-es, alul 2 cm-nél kisebb nyílással. Így a gyakorlatban előforduló legnagyobb és legkisebb méretű dióra egyaránt jó. (Ez az elmélet, de a gyakorlatban a mogyoró-méretű diók átesnek a két félpofa között, ezért hozzávetőleges előválogatást igényel a gép. Csak annyit, hogy kb. 28-30 mm-nél kisebb vagy nagyobb diókat öntünk fel egyszerre.)  A félpofák közötti nyílás nem köralakú, hanem némileg laposabbra van kialakítva.  Egy kiszerelt félpofa:   A francia cég öntöttvasból készíti a félpofákat. De talán másféle vasanyag - hajlított laposvas vagy ferdén vágott vascső - is megfelelne.  A félpofáknak működés közben három állásuk van. Amikor a két félpofa egy bizonyos távolságban párhuzamosan áll egymással szemben, akkor esik közéjük a dió, és bárhol is álljon meg, a roppantó erő párhuzamosan löki egymás felé a félpofákat, tehát minden dió a méretétől függetlenül ugyanakkora ütést kap.  Az ütés, roppantás után a két félpofa eltávolodik egymástól, a dió alul kihull. A pofák nyitott állásban:    A hátsó félpofák (a képen a jobboldaliak) a gép vázára függőleges helyzetben rögzítettek. Az elsők pedig egy olyan váz-elemre vannak felerősítve, amely hosszan függőleges, amikor kell, akkor párhuzamos az álló résszel, és amikor kinyílik, eltávolodik, kissé elhajlik attól. A törőpofák a gép felső részén vannak, az első váz-elem a gép alján csappal illeszkedik a gép vázához. Ezt mutatja a következő kép.   Ennek az első váz-elemnek a felső részét egy tengelyen forgó excenter-tárcsa nyomja az álló rész irányába. Roppantáskor pedig rövid időre még közelebb nyomódik, ekkor gumibakok érik el az álló vázat, és lökik el a váztól az első elemet, kinyitva a félpofákat. A gumibak:   Gondolom, a gumibak szerepét akár rugó is átvehetné.  Az excenter-tárcsa vezérli a gépet. Mivel nemcsak vezérlés, hanem erőátvitel is a feladata, a tárcsa külső íve két, egymás mellé szerelt apró csapágyon keresztül löki az elülső váz-elemet hátra. A tárcsa köríves szakasza kb. 120°-nyi, tehát a körív egyharmada. Előtte a tengely közeléből gyorsan nő a távolság. A gép szinte ugyanolyan gyorsan zárja a pofákat, mint nyitotta.   A körív végén a roppantást az excenter-tárcsa kiemelkedése végzi, ami néhány milliméterrel áll kijjebb a körívnél, és ez a néhány milliméter pontosan szabályozható.     A gép jó működése szempontjából fontos az excenter-tárcsa forgásának sebessége is, ami kb. 40 fordulat percenként. Ezt a villanymotorral egybeépített csigás hajtómű biztosítja. Más, fordulatszámcsökkentő megoldás - lánc, fogaskerék, ékszíj - is meggondolás tárgyát képezheti. A villanymotor háromfázisú, 0,75-0,80 kw teljesítményű.   Nagy értéke a gépnek a fenti, egyszerűbb törőgépekkel szemben, hogy nem kézzel kell a diót adagolni, hanem tartályból maga szedi. Csak bele kell önteni. Zsákból vagy almás ládából. Felhordóláncra szerelt kanalak - alakra nem kanalak, hanem egyszerűbb megoldású elemek - emelnek ki egy-egy szemet. A láncon minden huszadik szemen van kanál. A hátsó tartály a felhordólánccal:   A tartály alján, ahol a körforgó lánc kanala a tartályba bejön, részben azért, hogy dió ne hulljon ki, részben a lánc tisztántartása végett kefék állnak keresztben, amelyek között a lánc kanala átfér. A lánc alsó fordulója, éppen a legalsó helyzetben lévő kanalakkal:   A felhordóláncot és a pofák mozgását össze kellett hangolni. Amikor a kanalak a diókkal felérnek, és előre fordulva a pofák közé ejtik, akkor kell a pofáknak párhuzamosan állniuk. Vagyis a vezérlő tengelynek és a lánckerekek tengelyének azonos fordulatszámúaknak kell lenniük. Erre a célra lánccal összekötött két fogaskerék szolgál, amelyek azonos fogszámúak. Ez a meghajtó fogaskerék:   Ez pedig a meghajtott, a láncot hajtó tengelyen.   A francia gépen láncfeszítő is van, de az feleslegesnek tűnik.   A gép jó minőségű munkát végez, a belet nem töri, nagyarányú a feles bél kihozatal, legalábbis a nemes hazai dióknál. Ugyanis mint szó volt róla, a hazai diónemesítés során a fajtajelöltek értékelése során a jó törhetőség is szempont volt, az elismert hazai fajták jól törhetők. Mert van másféle dió is. Olyan, amelyiknek a belső héjrészei nem akarják elengedni a belet.  Tökéletes gép persze, nincs. Ennek a törőgépnek hibája, hogy az igen apró diók törés nélkül hullanak át a törőpofák között. Hogy ezt megelőzzük, ha sok az apró diónk, engedjük át a diót előbb egy olyan osztályozógépen, amilyent a héjas dió osztályozása témakörénél már láttunk. De az ott látottaknál jóval egyszerűbb, egy lyukméretű, másfél méter hosszú osztályozóhenger megfelel. A lyukméret lehet 28 vagy 30 mm, ízlés szerint. A képeken látható osztályozóhengerrel egy személy kényelmesen eldolgozgat, közben a hibás diószemeket is kikapkodhatja. Nem nagy ügy.   Az osztályozó henger a felöntőgarat felől:   A kimeneti oldal:   A gépi törés után gépi vagy kézi kézi válogatás következik.  A fenti géphez hasonló elven működik az ugyancsak francia Sommier diótörő gép. Csak egy felhordólánca van, de az gyorsítja meg a törést, hogy a pofák közé került diót egy súlyrendszer fogja meg. Teljesítményét 100 kg/órában adták meg, (ellenben aki kipróbálta, csak 70 kg-ot tudott elérni), és három személy kell a kiszolgálásához, mert az utána kapcsolt pneumatikus válogató háromfelé szortírozza az anyagot, és azt folyamatosan el kell szedni. Másik hibájának azt tartják, hogy a törőgépet az emeleten kell elhelyezni, a megtört, valamennyire szétszortírozott dió pedig a földszinten gyűlik. És a dióból közel 6 %-os veszteség van, ami az AMB gépnél nem képzelhető el. Képem még nincs róla, de már keresem.  A francia törőgépekkel közel azonos méretű, de legalább kétszer akkora teljesítményű az ukrán diótörő gép (200-250 kg/ó). A gépen a gyári beállításhoz képest a kalapácsok távolsága 5 mm-nyit állítható, és állítólag a gép nem igényel előválogatást, egyformán jól töri a különböző méretű szemeket. Hát, kíváncsi lennék rá. Képe jobboldalt látható.  Örömmel jelentem tisztelt, az újra fogékony Kollégámnak, hogy Magyarországon is megindult a diótörőgép gyártás. Még nagyobb teljesítményű is, mint a francia gép. Ha érdekli, - hogyne érdekelné, mert már nagyon únja a diótörést, - gyártót tudok ajánlani. Ingyen.  A törőgépek munkája javítható, amit a következő munkafázis, a dióbél kiválogatása a megtört dióból igényel is. A rettenetesen nagy kézi munka kicsit csökkenthető, ha a törögép után egy héjkifúvót iktatunk be, hogy legalább a legapróbb héjdarabokat ne kelljen kézzel félresöpörni válogatáskor. A francia AMB gépekhez rendelhető héjkifúvó, de az csak mintegy 30 %-át fújja ki a héjnak, és a nagyját kézzel kell kiválogatni. A legkisebb AMB gépek:   És kissé nagyobb teljesítményűek:   A pneumatikus szeparátor képe önállóan, nagyban és kicsiben:     Ha ezzel a géppel nem tört diót, hanem héjas dió szeparáltatunk, akkor ez a gép a léha szemek kiválogatására igen alkalmas. Ha hasonlót akarunk tervezni, tudjunk róla, hogy a dió kb. 45m/sec sebességű felfelé irányuló légáram esetén lebeg.  Kisebb-nagyobb teljesítményű Sommier típusú héjkifúvók:       Géppel tört, héjszeparált dió kézi válogatás előtt:   Két nagyobb teljesítményű gép jön. Az első egy amerikai törőgép, amelyik ujjszerűen fogja meg a diókat, és az emberi marok szorítását utánozva tör, de állítólag nem vált be, mert a dióval nem bánhatunk vasmarokkal. A másik egy francia szeparátor, a héj és a bél szétfúvására:       Amiről eddig beszéltem, az a kis- és középüzemi módszer. Igazán nagyüzemi törőgépet nem ismerek. Pedig nyilvánvalóan létezik, mert a kaliforniai dióbél Európába is eljut, és a francia Coopenoix szövetkezet is ezertonnákat szállít exportra dióbélből.  Szükség is lenne nagyobb teljesítményű törőkre, mert már a hazai nagyobb gazdaságok is ott tartanak, hogy ha egyszer leáll a héjas dió eddig kiváló exportja, meg kell törniük a diót.  Persze, ha gépesítésről van szó, Amerikával nem versenyezhetünk. Újabbnál újabb, kisebb-nagyobb diótörőgépeket jelentetnek meg, és kínálnak eladásra. A következő törőgépnek nem látható a működési elve, így nem másolható le eleve. Így őrizhető meg az amerikai versenyelőny.      Mi pedig, szegény keleteurópai diótermesztők, sokszor meg kell, hogy elégedjünk ötven éves, kidobott kaliforniai diótörő gépekkel. Talán nagyobb teljesítmény kihozható belőlük, ha levertük a rozsdát, mint az új francia gépekből. Például mi lenne, ha kaliforniai mintára egy sor törőhengert fektetnénk egymás mellé? Próbáljuk ki!   Vagy nézzünk bele ebbe a kúposan szűkülő törőgépbe, amibe csak fel kell hordani a diót, és ahogy szűkül, egyszer csak megtörik a dió.    Nem győzöm magam ismételni, annyira fontos. A kézi dióválogatást vállaló dolgozókat nagyon meg kell kímélni, amíg egyáltalán találunk asszonyokat, akik nagyon kevés pénzért hajlandók diót válogatni. Ezért a gépi törés után, kézi válogatás előtt nagyon szükséges, hogy az apróbb héjdarabokat a tört dióból ki tudjuk fújatni. Fentebb mutattam erre a célra szolgáló szeparátorokat, de a következő, mandulára kifejlesztett szeparátor elve is azonos, a héjdarabok könnyebbek, jobban fújhatók, mint a bél, vagy a belet is tartalmazó héjrészek. Próbáljunk hasonlót beszerezni.   A törés ha gépesíthető is, a válogatás problémája viszont a fejlett világban sincs megoldva. Így válogatják ki a dióbelet a héjból egy francia diótermelő családnál, Fornoniéknál:   De erről már csak a következő részben.
	Válogatás Amikor a dióbelet kibontjuk a héjából, egyben válogatjuk is. Nemcsak a héjrészeket és a dióbél-gerezdek közti válaszfalakat távolítjuk el gondosan, hanem lehetőség van az apróra tört bél különválogatására és a megbarnult, sötétbarna színű bél kiszedésére. Ez utóbbi értéktelen, illetve madáreleségnek még megfelel. A dióbél apró törmeléke viszont tökéletes értékű emberi élelmiszer. Csak azért válogatjuk mégis külön, mert a vevő - kereskedő vagy fogyasztó - nem szereti a feles és a nagyobb méretű dióbél-darabok közt látni. Tehát leértékeli, olcsóbban veszi csak meg. De azért áru lesz abból is.  Héjdarabok, rekeszek viszont egyáltalán nem maradhatnak a dióbél között. Aki evett már dióbelet, az viszont tudja, hogy mindig marad benne héjdarab.  Hogy mégse maradjon, azt szolgálja a következő munkafázis, a dióbél további kézi válogatása. Válogatószalagon is végezhető, de sima, tiszta asztalon ugyanolyan jó.  Nagyon lassú, Hamupipőkének való munka.  Fent egy francia üzemben végzett kézi dióválogatást láttunk, itt ugyanazt Moldáviában, Komrat városban.   A következő kép Romániában készült, közelebbről Batizon.   Ha bizonytalanok vagyunk a válogatott dióbél minőségét illetően, hívjunk segítséget. Több szem többet lát:   Gondosan válogassunk, mert jön az utóellenőrzés! Ez a fiatal hölgy, Mirella, 12 kolléganője munkáját ellenőrzi. A válogatott dióbelet még egyszer rostára önti, ahol az apraja lehull, és szem elé kerül az esetleg a dióbél között maradt héjdarab vagy sötét színű bél. Csak ezután mehet német exportra.   Tisztelt dióválogató Kollégám megfigyelte a látott dióválogató asztalokat? A látottak alapján azt gondolhatnánk, hogy dióbelet válogatni akármelyik sima, tiszta felületű asztal megteszi. Nem ám! Élelmiszerhigiéniai szempontból csak a - nem tudom, milyen kód- és szabványszámú - rozsdamentes acél asztal felel meg, amint az alábbi képen látjuk. Kéretik betartani, és a kép szerint dolgozni.   A dióbél súlyának a héjas dióhoz viszonyított arányát nevezzük bélszázaléknak. A hazai, honos dióváltozatok bélszázaléka tág határok, 28-56 % között változik.  Mondani sem kell, az alsó határ közelében levő diók a felét sem érik az ellenkező végletnek, mert nemcsak kétszerannyi dió, hanem kétszerannyi munka is kell ugyanannyi dióbélhez. A jobb magyar fajták közel 50 %-os bélaránya jónak mondható akkor is, ha a fajtaleírásban megadott bélarányra üzemi veszteségként még legalább 5 %-ot rá kell számolni.  A szárított, tört dió belének további szárítására már nincs szükség. Illetve ha szükség van rá, az régen rossz, mert akkor korábban hibáztunk, és azt kell valamennyire helyrehoznunk. Mindenesetre dióbél-szárító szekrényként árulják az alábbi, meleg levegővel üzemelő szekrényeket, amelyekben kihúzható, rácsos aljzatú tálcán szárad a dióbél. A meleg levegő alulról felfelé halad, és szükség szerint tolózárral visszaáramoltatható, vagy kivezethető.     A képen látható külföldi berendezésekhez megszólalásig hasonlót Budapesten is lehetett kapni, saját fejlesztésűként propagálva. A dióbél szárításán kívül gyümölcsaszalásra, gyógynövény-szárításra (diólevél-szárításra!) is használható, de hátránya a sok kézi munka és energiaköltség mellett az alacsony teljesítmény. Ami a dióbél-szárítási kapacitását illeti, talán hihetetlen a 250-300 kg-os adat. Dióbél számára a magas hőmérséklet is hátrány.  A dióbél szárítására léteznek külső energia felhasználása nélküli, környezeti levegős dióbél-szárító tálcás állványok is. Az itt bemutatott tálcák fiókszerűen kezelhetők, de létezik egymásra rakható rekeszekből kialakított szárítóállvány is.    Rakodórendszerű szárító-szita a dióbél szárítására:      A dióbél válogatására viszont mindig szükség van. Ha nem a kézi törés során válogattuk külön a feles dióbelet a nagyobb és az apróbb darabostól, akkor gépi úton kell a válogatást elvégeznünk.  Léteznek a héjas dió osztályozására használatoshoz hasonló rostás válogató gépek, rázóasztalok, jóval kisebb furatokkal, mint héjas dió esetében. A feles dióbelet nagy pontossággal elkülönítik a darabostól. Az első kép egy bemutatón készült, a többi pedig működés közben.         Francia dióbélrázó asztalok:     A vibrációs osztályozó nem sérti a dióbelet, az szinte táncol a rostája fölött.   Magam csak kétféle minőségi osztályt készítek, feleset és ami annál kisebb, azt darabosnak nevezem. Mert szerintem ha bármely édesipari, sütőipari célra darálják a dióbelet, annak darálás előtti mérete igazán nem fontos.  Más, dióválogató kollégák is sokan vannak úgy, hogy megelégszenek a kétfelé válogatással. Mint a képen is látni:   De a dióbél méret szerinti kategorizálásának nincsenek határai. Egy amerikai diófeldolgozó, a Crain Walnut például a következő méretválasztékot kínálja.   Hát, aki ebből se tud választani, az nem is akar igazán diót venni.  Egy francia diófeldolgozó üzem (Alain Riviere üzeme) a frissen tört dióbél szárítására is berendezkedett, szárítókamrába teszik a frissen tört diót. Ezzel a módszerrel a 12 % körüli víztartalom 5-6 %-ra csökkenthető. Szerintük így a legbiztonságosabb a dióbél tárolása.  A dióbél kalibrálását rázóasztalokon végzik, a következő méretekre:  A 22 mm-t meghaladó feles dióbélből 350-400 db tesz ki 1 kg-ot, a 20-22 mm-esből 400-500 db, a 17-20 mm-esből 500-600 db. Ezen kívül kézi válogatást is végeznek, színre.  Gyártanak és kínálnak egészen nagy teljesítményű dióbél-kalibráló rázóasztalokat is. A képen látható példány 850 kg dióbelet képes óránként kalibrálni. Három rostával szerelték fel, 22, 8 és 4 mm-esekkel. A liszt-minőségű törmelék képezi a legalsó frakciót.   Én azt hiszem, egy hazai átlagos diósgazdának ilyenre nincs szüksége. Ha mégis sok dióbelet kíván eladni, javaslom, előbb tájékozódjon a hazai rázóasztal-kínálatból. Ügyes falusi mesteremberek készítik a hazai rázóasztalokat.  A dióbél fogyasztói méretű kiszerelése, zacskókba töltése szintén gépesített. Automata zacskótöltő gép képe Franciaország egyik legnagyobb diófeldolgozó üzeméből:   Végül a legnagyobb diófeldolgozó kaliforniai cég, a Gustine cég diótörő, válogató gépsorának képei:          A Gustine cég diótörő, válogató, csomagoló komplexumában évi 12.000 tonna dióbelet tudnak hűtött állapotban tárolni. A cég képe madártávlatból:   Ez már nem a mi méret-kategóriánk.  Most pedig helyre kell igazítanom magam. Feljebb azt mondtam, a megtört dió pucolására, vagyis a héjból való kiválogatásra nincs technika, azt kézzel kell végezni. Az imént látott amerikai képek viszont azt sugallják, mégis meg lehet oldani a gépi dióválogatást.  Amikor szűkebb társaságban beszámoltam erről a felfedezésemről, azt a választ kaptam, hogy ne higgyem el, a Gustine cég négyemeletes dióválogató épületében nem gépek vannak elhelyezve, hanem mexikói munkások ülnek sűrűn, és ők válogatnak.  De aztán kezembe kerültek a következő képek.       Tényleg négyemeletes épület kell ezekhez a dióválogató gépekhez. Úgy látszik, technikával minden megoldható, a technikailag megoldhatatlan is.  Megint helyesbítenem kell magamat. Nem technikával oldható meg minden, hanem pénzzel. Nekünk azért nincs technikánk, mert pénzünk sincs.  És ahogy fejlődik a diófeldolgozás technikája, úgy jönnek létre egyre nagyobb üzemek. Az imént még a Gustine céget mondtam a legnagyobbnak. De lehet, hogy a Crain Walnut nagyobb.   Hát, állandóan helyesbítenem kell magam.  Újabban egy európai gépgyár is hirdet saját fejlesztésű dióválogató gépet. Egy egészen kisméretűt, még emelet se kell hozzá, a földszinten elhelyezhető. Közvetlenül a diótörő gép után. A megtört, de még héjában levő dióból kiszedi a belet. Munkája elég tisztának tűnik, eltekintve attól az apróságtól, hogy dióhéj bőven maradt a válogatott dióbél között. Most ennek a gépnek a képeit mutatom. Az első két kép a gép alsó és felső részét külön mutatja, technikai problémák miatt. A harmadikon pedig gépsorba állítva látható a törés, válogatás.       A gép ára közel 6 millió Ft. Évi 30 tonna dióbél előállításánál térül meg az ára, hazai árviszonyok mellett.  És már itt is a konkurense, a Sommier. Ez egy titkos gép. Még a témát feldolgozó tudományos kutatónak sem engedték meg, hogy belenézzen, amikor azt kérdezte, hogy a feldolgozás során hová tűnt 5 % veszteség a dióbélből. Mert megmérte külön a belet és a héjat, és ennyi hiányzott. De azért jó, hogy van.     És akkor még nem beszéltünk a harmadik francia gyártmányról, a Quincieux-ről. (Na, ezt mondja ki tisztelt, angolul és németül perfekt Kollégám!) De nemcsak a neve titkos, képet se közöltek róla, sem azt, hogy ki gyártja. Addig rendben van, hogy Quincieux úr, hiszen Grenoble vidékén ő egy híres feltaláló napjainkban. De hol található meg?  Amerika, Kalifornia mindenben más, mint Európa. A megroppantott dió héjra és bélre szétválogatásában is. Ott ilyen, váltakozva elhelyezett sima és csigabordás hengerek végzik a munkát. Biztosan jól dolgoznak, nálunk ez a technika nem ismert.   A francia dióválogató gépek megközelítően jó munkát végeznek. Mégis szükséges utánuk kézi válogatás, mert munkájuk minősége nem ér fel a dióválogató asszonyok munkájával. De ez esetben nem kell úgy nekiülni, mint a fejezet elején láttuk, hanem egy rövid futószalag is elég, hogy azon a kézi utóválogatás elvégezhető legyen.     A dióhéjtól gépileg különválasztott dióbél a gépsor válogatószalagján, ahol még utólag kézzel is bele lehet nyúlni:   A diótörés, válogatás nemcsak technika kérdése. A hagyományos diótermő francia vidékeken a diótörés köré olyan népszokás alakult ki, mint nálunk régebben a kukoricafosztás volt. Összejöttek szomszédok, ismerősök, és a munka végeztével egy kis vacsorával egybekötött italozásra, szórakozásra is módot adott. "Mondée" volt a falusi diótörés hagyományos neve. A fiatalok külön szerették, mert ismerkedésre, egy kis táncra is lehetőség volt. Manapság a francia falvakban megrendezett diófesztiválok ezt a népszokást próbálják életben tartani.   A francia falusi öregasszonyok pedig - amint nálunk még ötven éve is szokásban volt - a kapu elé kitett széken ülve, a szomszédokkal beszélgetve dolgoztak, törték, válogatták a diót. 100 éves francia fotók:       Nemcsak szomszédolás, családi esemény is volt a franciák diótörése, válogatása. A nagyobb család, a gyerekek is résztvettek benne.   Igen, ez volt a falusi idill Franciaországban, a huszadik század elején. De a nagyobb diósgazdák, a vállalkozók már nem győzték családi munkaerővel a diótörést, válogatást. A vállalkozók már felfogadtak alkalmi dolgozókat, és így dolgoztatták őket, a kép szerint, egy diószárító pajta emeleti részében, kevés beeső fénynél. Az asszonyok az ölükbe vett deszkán törték a diót, ami egyenesen zsákba hullt.   A kép valószínűleg Bourdy diónagykereskedőnél készült, Belvés-ben, 1903-ban.  A huszadik század elején is működtek már nagyobb diófeldolgozó üzemek a francia diós vidékeken, természetesen azok is kézi munkára alapoztak. Fennmaradt egy akkori nagyvállalkozónak, Jacoutet úrnak a dolgozóiról készült reklámízű felvétele. Ma már nem reklám, hanem kordokumentum. A kép 1906-ban készült, Buguet faluban.   Látjuk, dolgoztak a diótörésben, válogatásban kisgyerekektől kezdve öregasszonyokig vegyesen. Néhányan a diótörő kalapácsot is a kezükben tartják. És figyeljük meg a jobboldalt álló férfiakat, némelyiküknél egy palackot látunk. Nem bor volt benne, mint azt a fotóstól tudjuk, hanem dióolaj. Reklám volt az is.  Említettem, tisztelt diótörő Kollégám, hogy a diótörés, válogatás nemcsak technika kérdése.  Hanem kézi munka kérdése is. A dióbélnek a megroppantott dióból való kiszedése, kipiszkálása erősen kézimunkaigényes. Gyakorlott dióválogató asszonyoktól se várható el 10-12 kg-nál nagyobb napi teljesítmény. A legjobban válogatható fajták esetében mehet föl ez a szám 15 kg-ra.   Tessék az éppen érvényes havi minimálbért elosztani egy adott hónap munkanapjainak számával, és a kapott összeget 10-12 kg-mal. Így megkapjuk, mekkora bérköltség terhel 1 kg dióbelet. Erre tessék rászámolni az éppen érvényes járulékköltséget. Nagy szám fog kijönni.  De nem erről akartam beszélni.  A diótörés kérdése elsősorban élelmiszerbiztonsági kérdés.  Mert amíg a diótermesztés a mezőgazdasághoz (azon belül a kertészethez, azon belül a gyümölcstermesztéshez, azon belül a héjas gyümölcsűek termesztéséhez) tartozik, addig a diótörés és válogatás már élelmiszeripar.  Tisztelt vicces kedvű Kollégám most azt hiszi, viccelek, pedig nem. Ez a mai magyar valóság. Ez olyan, mintha a búzacséplés már élelmiszeripar lenne. Ugyanaz, az ehetetlen külső, módosult leveleket kell az ehető magról eltávolítani.  Az élelmiszeripari tevékenységben a legfontosabb az élelmiszerbiztonság, - HACCP! - kedves egészségére, ezek szerint igazat mondtam. Anélkül, hogy a diótörést végző diósgazda HACCP - megfázott? - rendszert üzemeltetne, eladásra nem törhet diót.  A HACCP rendszer az 1960-as években Amerikában kidolgozott élelmiszerbiztonsági rendszer. Célja az volt, hogy a leendő űrhajósok annyira ellenőrzött élelmiszert egyenek, hogy a világűrben töltendő néhány nap alatt biztosan ne betegedjenek meg. Jelenleg, Magyarországon ezt a rendszert kell saját üzemünkre kidolgozva alkalmaznunk. Azért, hogy a mi diónktól soha, senki ne betegedjen meg. Nemcsak amíg a világűrben tartózkodik, hanem egyáltalán.  Persze, tudomásom szerint dióbéltől még soha senki nem betegedett meg. Mégis. Ez a működés alapfeltétele, enélkül dióbél nem adható el.  Persze, üzlet ez is. Az interneten tömegével hirdetik magukat HACCP rendszer összeállítást, bevezetést vállaló cégek. Pénzért. A dióbél árában a szolgáltatásuk ára is benne van. És akkor csodálkozik a vevő, hogy drága a dióbél.  Szóval, be kell jelentkezni az élelmiszerbiztonsági hivatalhoz, akik majd jönnek ellenőrizni a rendszer elemeit. Megvan-e a dolgozók egészségi könyve, és azon kívül jegyzőkönyvben is nyilatkoztak-e arról, hogy az orvosi vizsgálat ellenére se betegek.  De az egyik követelmény szüli a másikat. A hivatal előírja a dolgozók személyi higiéniáját. Amit már az ÁNTSZ is jogosult ellenőrizni, mert a munkaegészségügy szakterülete hozzá tartozik. Neki is megvannak a maga előírásai, és nem olyan normális, mint az élelmiszerbiztonsági hivatal, egyből, vadul büntet. (Egy példa: Egy ismerős péküzemben, akik tőlem veszik a dióbelet, mesélik, hogy a fő kifogásuk az volt, hogy a dolgozók fején nincs sapka. Persze, az üzemben csupa kopasz fiúk dolgoztak. De sapka akkor is kell, ha nem hullik a hajuk, mert ez az előírás.) A büntetés összege nyilván nem árképző tényező, de a dióbél árában meg kell, hogy térüljön, mert különben ráfizetünk. És csodálkozik a vevő, hogy emelkedett a dióbél ára.  És ha dolgozók vannak, munkaügy is van, és munkaügyi ellenőrzés. Tudjuk, a munkaügyi ellenőr nem jár egyedül. Gyakran rendőri kísérettel jön, körbefogják a munkahelyet, és úgy rohanják le. Jaj annak a diós vállalkozónak, aki nem tudja igazolni a munkavédelmi oktatás megtörténtét. Ami egyébként jóformán csak abból kellene hogy álljon, hogy a dióbél kipiszkálására szolgáló rövid nyelű késsel véletlenül meg ne szúrjuk magunkat. Vagy dolgozótársunkat. Vagy a munkaügyi ellenőrt. Dehát oktatnunk kell a munkavédelem rendszerét, a legkülönbözőbb baleseti veszélyforrásokat, a baleset esetén teendő teendőket, stb. Ezeket nyilván nem tudjuk fejből, tehát egy erre szakosodott vállalkozással íratjuk meg a belső szabályozásunkat, és velük tartatjuk meg az oktatást. Talán nem mondok újat, ha ezért is fizetnünk kell, de ezt már nem akarja a dióbél vevője megfizetni.  Sajnos, a munkavédelemmel a tűzvédelem is együtt jár. Nemcsak oktatás, jegyzőkönyv, pénz és dióbél-árképzés kérdése, hanem rendszeresen visszatérő feladat a poroltó készülékek töltöttségének figyelemmel kísérése, de semmi gond, némi díjazásért ezt a munkát is akad, aki elvégzi.  És ha egyik alkalmi dolgozónk helyett, akinek lejárt a havi 15 napos maximális foglalkoztathatósága, egy újat ültetünk le a dióbél-válogató asztal mellé, kezdődik az oktatás, jegyzőkönyvezés előlről. Hogy a hatósági emberek és függelékeik, a szolgáltató cégek munka nélkül ne maradjanak.  De a vállalkozó diósgazda se marad munka nélkül. A dióbélről mint előállításra kerülő élelmiszeripari termékről gyártmánylapot kell készítenie. Fel kell jegyezni az alapanyag megnevezését (héjas dió), a gyártás folyamatát (a dió megroppantása és kézi kiválogatása), a késztermék összetételét (100 % dióbél, 0 % egyéb anyag). És ezt a dokumentációt ellenőrzéskor be kell tudni mutatni.  És folyamatosan ellenőrizni kell, érvényesülnek-e a diótörő üzemben a HACCP előírások. Rendszeresen jegyzőkönyvezni kell a belső ellenőrzéseket, a rendszertől való eltéréseket, a feltárt hiányosságokat és a megszüntetésükre tett intézkedéseket, valamint azok végrehajtását. Amit idővel újból ellenőrizni kell, és dokumentálni. Szóval, higgyék el, nem könnyű a hazai diósgazdák élete.  Jól érzékeli tisztelt Kollégám, ha az elmondottakból enyhe rosszallást érez ki az egész rendszer iránt. Mert a diótörésre vállalkozó diósgazda behozhatatlan versenyhátrányban van emiatt a házikerti dióval szemben, ami a piaci kofákon és a papír nélkül, zsebből felvásárló cukrászokon keresztül jut el a fogyasztókhoz. És behozhatatlan a versenyhátrány nemcsak az unión kívülről behozott importdióval szemben, ahol nem is hallottak ilyen követelményekről, hanem az unióba tartozó diótermelő országok diójával szemben is, mert az unióban az a szabály, hogy a közös szabályoknál egy-egy ország szigorúbb követelményeket is alkalmazhat, saját termelőivel szemben. Természetesen a szigorúbb követelmény nagyobb önköltséget eredményez.  Magyarország ilyen ország. Teljesen igazuk van tejtermelő és hústermelő Kollégáimnak, amikor azt panaszolják, hogy az import megöli a hazai termelést. Ez a diótörésre és a dióbél-válogatásra is érvényes.   A követelményeknek megfelelő, kézzel tört és válogatott, igazolt, többszörösen ellenőrzött hazai dióbél:   Ezzel szemben az import szabad. Én már zsákmadzagot, tyúktollat is láttam benne. Bárki behozhatja, senki sem ellenőrzi.  Az indiai dióbelet például a szoba földjén és a ház előtt, a járdán terítik szét, és onnan csomagolják.     Indiai kereskedő dióbelet szárít a járdára terítve. Jó, rendben van, nem lép rá, de mikor mosott lábat? Ha megszáradt, lehet csomagolni, és európai exportra küldeni. Egészségére a kedves vevőnek, ha azt mondja, hogy HACCP.     A vevőnek persze semmi nem számít, csak olcsó legyen. Még a származási országot se nézi. Például jellemző származási ország Kína. Ismerjük higiéniai viszonyait, hiába propagálja az állami propaganda a valóság ellenkezőjét (ismerős?):   De jól van ez így, ne panaszkodjunk. Ez a fejlődés.  Mert amióta diótermesztés van, azóta vannak termelők és fogyasztók. Először a parasztok a városi piacokra vitték a diót eladni. Héjasan. A dióért a városiak vetettek eléjük némi aprópénzt. Keveset.  Később a parasztok meg is törték a diót, hogy a városiaknak könnyebb legyen, és hátha többet kapnak érte. Hát, ha többet nem is kaptak, de többet dolgozhattak. A városi nép rászokott, hogy csak dióbelet vegyen. (Még ma is "pucolt diót" keres a városi nép, nem dióbelet.)  Dehát, ki győzi a kézi diótörést? Ma már ott tartunk, hogy a parasztoknak még diótörő, válogató gépeket is venniük kell, ha diójukat el akarják adni. Még több költség, de a piacon a dióbél ára nem emelkedik. Ezt nevezik agrárollónak.  És mi lesz a holnap? Nem is a holnap, már ma is azt tapasztaljuk, hogy a vevő elvárja, hogy meg is daráljuk a dióbelet. Cukorral is keverjük, csomagoljuk celofánba, és a zacskókat rakjuk fel a boltok pultjaira. Nem megy már ki a városi úriasszony a piacra dióért, esetleg a szuper-hiper marketekben keres diót. Ha nem talál, vesz helyette dejót.  És holnapután? Talán még vigyük is haza neki, főzzük meg a diós tésztát, és talán még rágjuk is meg, hogy neki kényelmesebb legyen.  De most még nem járunk a jövőben, most még csak azt várja el a vevő, hogy csomagoljuk be neki az árut. Erről szól a következő fejezet.
	Csomagolás Ha a dióbél rövid időn belül kispiaci értékesítésre fog kerülni, nem feltétlenül kell a feldolgozás végeztével becsomagolni.   Ha viszont a tárolás tartós, elengedhetetlen a csomagolás, hogy a raktári molyok hozzá ne férjenek. Raktári molylepke mindenhol van, többféle van, és a dióbélre mind szeret petézni.  Az aflatoxin-mérget termelő penészgombák megtelepedésének elkerülésére a dióbelet úgy kell csomagolni, hogy a bél szellőzni tudjon, száraz maradjon. Erre a célra megfelel a selyempapír bélelésű hullámkarton doboz, akár leragasztva is. Nem szabad a dióbelet polietilén vagy más műanyag zacskóba csomagolni, mert hőingadozásra a pára kicsapódik, és rögtön megvan a gombák életfeltétele.  Dióbél csomagolás hullámkarton dobozokba:     A kartondobozos csomagolás világszokvány. Általános a 10 kg-os doboz, pl. 40x40x18 cm-es, mert a raklapra (120x80 cm) pontosan illeszkedik. Ebből a két méretből 6 db-ot raknak egy sorba a raklapra. Hátránya ennek a méretnek, hogy a súlynál fogva a felsőbb sorok szétnyílnak.  Kilenc darab fér viszont egy sorban a 40x27x27 cm-es hullámkarton dobozból. Hat sorban 540 kg fér egy raklapra. Ennek a méretnek az az előnye, hogy a második sorban téglakötés-szerűen kerülnek a dobozok az első sorra, így a sorok fogják egymást.A 42x37x19 cm-es doboz is jó (hosszúság-szélesség-magasság). De szerintem a legjobb a 388x253x256 mm-es.  Bármilyen formájú dobozt válasszunk is, térfogata 29-29,5 l legyen, mert a dióbél térfogatsúlya 343 g/l.  Hullámkarton dobozba csomagolt román dióbél, német exportra:   Hullámkarton dobozba csomagolt kirgiz dióbél, arab exportra:     Kartonos iráni dióbél:   Légmentesen csak akkor szabad csomagolni a - száraz - dióbelet, ha vákuumos géppel légtelenítjük, párátlanítjuk. Nem így:       Vagy ne legyen a celofánzacskó zárása légmentes. Ez esetben a dióbelet gyors értékesítésre és felhasználásra szánjuk:      Minőségi német dióbél:   Felhasználáskor:   Darabos francia dióbél csomagolása:   Jobbra vákuumfóliás csomagoló gép látható. A vákuumos csomagolás előnye, hogy a dióbél nem érintkezik levegővel, oxigén hiányában a dióolaj nem tud avasodni. Minőségét akár két évig is megőrzi. Így helyes csomagolni, vákuum alatt, alufóliás vagy egyszerű műanyagfóliás zacskókba, amelyek 1-10 kg-osak lehetnek. Öt kilogrammos vákuumfóliás csomagolás esetén egy kartondobozba két csomagot helyezünk, közé pedig válaszlapot, mert a vákuumfólia szállítás alatt is dörzsölődik, és könnyen leereszt.      Mire figyelhettünk fel a fenti két képen? A vákuum-csomagok szögletességére. Azért kell szögletesnek lenniük, hogy kartondobozba rekhatók legyenek. A vákuum-tégla méreteinek konveniálniuk kell a kartondobozok és a szabványos EUR-raklap méreteivel. Tessék csak megpróbálni!  A jobboldalt mutatott csomagológép azt sugallhatta volna, hogy a gép tartályába helyezett vákuumzacskót eligazgatva a megfelelő méretű, téglaidomú csomagot kapjuk. Pedig nem így van. A gép tartálya nem téglaidomú, és pláne nem felel meg a kívánt méretnek. Nagyobb gépet kell tehát vennünk, mint amire szükségünk van, és egy megfelelő méretű keretet kell a tartályába építenünk. Tessék csak megpróbálni! Kazahsztánban már megoldották, amint az alábbi, exportra csomagolt dióbél-készleten is látszik. Mindig van kitől tanulnunk.   A következő képeken vákuumfóliázott dióbél átmeneti tárolása látható. Azért célszerű a fóliázást követő napon kartondobozba rakni az egységcsomagokat, hogy legyen idő arra, hogy az esetlegesen nem tökéletes hegesztés miatt belevegősödő egységeket újracsomagolhassuk.      Ha 4 kg-os egységekbe csomagolunk, egy kartondobozba 3x4=12 kg dióbél helyezhető el, közben két válaszlappal.   A 10-12 kg-os csomagolás az ipari felhasználású dióbél szokásos kiszerelése, a 10 dkg és az 1 kg közötti pedig lakossági fogyasztásra kerül.   Hát, igen, megjött a megrendelés a német cukrászati ellátó nagyker-áruháztól. Próbáljunk neki eleget tenni. Az az igénye, hogy vákuumfóliázzuk be a dióbelet. Rendben van, de a mi vákuumfóliázó gépünkkel, ami jó drága volt, csak 4 kg-os egységeket lehet készíteni, amiket sehogyse tudtunk úgy belekényszeríteni egy kartondobozba, hogy raklapra helyezve a dobozok egy raklap méretét adják ki. Nem olyan egyszerű, tessék csak megpróbálni. De rendeltünk a kartondoboz-gyárból - sürgősségi felárral, mert a vevő várja az árut, további felárral, mert csak kis mennyiségre van szükségünk, - olyan dobozokat, amibe 5x4=20 kg fér. Boldogan jelentettük a vevőnek, hogy megy az áru. Visszaszóltak, hogy ne menjen, mert Németországban olyan törvény van, hogy egy nő nem emelhet 15 kg-nál nehezebbet.   Ilyenkor áll meg az ész. Münchenben nincsenek férfi dolgozók? Vagy egy emelővillás targonca? Vagy nem lehet négykilónként kiszedni a dobozból? Ilyenkor nincs más, leülünk a tévé elé. És mutatják a sörfesztivált, ahol harminc kilót cipel egy hölgy. És mutatják a sportrovatban a német súlyemelőnőket. Nekünk meg nincs pénzünk ötkilós vagy tízkilós vákuumfóliázó gépre.  Egy újabb, francia ötlet a dióbél bolti, lakossági értékesítéséhez a zacskós csomagolás felváltása teljesen átlátszó műanyagdobozzal. Teljes szépségében érvényesül a szép dióbél, nem beszélve arról, hogy nem nyomódik, törik, a gondatlan bolti rakodás alkalmával.   Hasonló, szilárd, átlátszó műanyag dobozos dióbéllel találkozhatunk koreai élelmiszerboltokban is. Persze, ezeket is kartondobozba kell rendezni.   Hogy akkor miért kellett feles dióbelet törnünk, válogatnunk, ha a zöme úgyis nagyfogyasztókhoz megy, pékekhez, nagy konyhákhoz, ahol a segédszemélyzet tíz kilót önt egyszerre a darálóba? - méltatlankodik teljes joggal a dió manipulálásába belefáradt Kollégám. Szerintem elsősorban azért, mert a német pékek cukrászsüteményeket is gyártanak, amelyek nagy részét feles dióbéllel díszítik. A konyhák pedig a zöldsalátákat szivesebben körítik feles dióbéllel, mint törmelékkel. Ugyanakkor jogos igénye a vevőnek, hogy lássa, milyen szép dióbelet kapott tőlünk, magyaroktól. Mástól úgyse kap ilyent.  Látjuk, mire a dióból áru lesz, sok költség rakódik rá.  Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy a diószüret, a szárítás, a raktározás, a törés, a csomagolás költségeit saját viszonyaink között a legolcsóbbra méretezzük, különben biztos a ráfizetés.  Hogy mindezek után mennyiért tudjuk eladni a dióbelet, egészen más kérdés. Nincs összefüggésben saját költségeinkkel. Az ár a piacon alakul ki, különböző helyen, időben, különböző vevőknél a megalázóan alacsony ártól a tisztességes, szép, magas nyereségtartalmú árig széles határok között változhat.  Itthon mindig ahhoz szoktunk hozzá, hogy dióbelünk ára nem éri el a mandula vagy a mogyoró árát. Nyugaton pedig sokszor a dióbél drágább azoknál.  A vevő igénye szerint elkészített dióbél, elszállítás előtt:   Exportra csomagolt hazai dióbél:     A dióbél tárolása, szállítása A dióbelet alacsony (55-65 %) relatív nedvességtartalmú, alacsony hőmérsékletű (0-3 C°), sötét helyen kell tárolni, szagmentes körülmények között. Az említett francia diófeldolgozó, Alain Riviere szerint a vákuumcsomagolt dióbél 7 C° alatt tárolandó, nem kell hűvösebb, főleg, ha a dióbél víztartalma az 5-6 %-nál nem magasabb, és oxigén se jut a csomagba.   Ha lefagyasztjuk, a dióbél korlátlan ideig eláll, de ha kivesszük a fagyból, hamarosan használjuk fel, mert minőségét gyorsabban elveszti.  Tisztelt Kollégám, a dióbél szállítása is - természetesen - minket terhel. Akár úgy, hogy termelők vagy feldolgozók vagyunk, és a vevő telephelyére kell szállítanunk, akár úgy, hogy a vevő szállítja el, de ránk hárítja a fuvarköltséget.  Ahhoz, hogy a fajlagos fuvarköltség a fő felvevőpiacra, Németországba is elviselhető mértékű maradjon, legalább 3,5 tonna teherbírású teherautó kell.  A kartondobozba csomagolt dióbelet raklapra kell rakni. A szabvány euro-raklap mérete 80 x 120 cm. Az se jó, ha a dobozok túlnyúlnak valamelyik irányban a raklapon, de az se, ha a raklap felületének egy része kihasználatlan marad. És az se kedvező, ha a dobozok nem helyezhetők kötésbe, vagyis a második sor pontosan illeszkedik az elsőre, mert a felsőbb soroknál a rakomány szétnyílik. Egy praktikus dobozméret a 388 x 253 mm-es hosszúságú és szélességű doboz (belméret), mert ebből kötésbe rakva 9 db fér el egy raklapon. A doboz magassága a hazai diófajták beléhez leginkább 256 mm belméretű legyen, ha 10 kg-ot teszünk egy dobozba. A darabos dióbél ennél 1 cm-rel alacsonyabb, a feles viszont inkább 1 cm-rel magasabb dobozt kíván. Ebből a dobozméretből öt sor rakható egy raklapra, vagyis egy raklapon 450 kg dióbelet tudunk szállítani.  Természetesen, a vákuumfóliázott dióbél más méretű dobozt igényel, aminek mérete a fóliázott dióbél csomag-méretétől függ. Ez esetben a raklap rosszabb kihasználásával kell számolnunk.  A rakományt körbe kell fogni zsugorfóliával, és le kell pántolni. A raklapot nekünk kell kocsira rakni, targoncával vagy emelővillás békával. A kocsin történő pontos elhelyezéshez is béka kell.

	DIÓKERESKEDŐK
	DIÓKERESKEDŐK  Nagyon fontos emberek. A diósgazda tőlük kapja a pénzt. Jóban kell lenni velük!  A fogyasztó pedig tőlük kapja diót. Ez még fontosabb.  Ezt a fejezetet elsősorban a hazai diókereskedelemnek kívántam szentelni, de bajban vagyok. Diótermesztőként ha a kereskedőkre gondolok, erősen megemelkedik a vérnyomásom, annyira, hogy azzal már nem lehet dolgozni. De majd egyszer, ha egészségem lehetővé teszi, ki fogom értékelni őket.  Most jól vagyok, lássunk neki! Először is deffiniáljuk, kik a diókereskedők.  A diókereskedők Marx legjobb tanítványai. Tudják, hogy a P ---> Á ---> P' folyamatból csak nyertesen kerülhetnek ki, a ' nem egy légypiszok, hanem növekvő tőkéjük forrása.  A diókereskedők Marx legrosszabb tanítványai. Nem tudják, hogy a P ---> Á ---> P' folyamathoz elsősorban P, vagyis kereskedelmi tőke kell.  A diókereskedők ma már nem veszik meg a diót, hanem diszponálják. A becsületesebbek kifizetik az árát, amikor már ők is megkapták, a többiek nem.  A diókereskedők elméleti emberek. Nem látják az árut, amivel kereskednek. Az Á felőlük akármi lehet, nem is érdekli őket. Ha nincs dió, mással kereskednek. Számukra egy a lényeg, a '.  A diókereskedők tehát nem diókereskedők. Ezért nehéz róluk írni. Diókereskedő bárki lehet. Tessék megfigyelni, amikor dióhiány van, mindenki diót keres. Amikor meg sok a dió, az ismert kereskedőt se lehet megtalálni, nem foglalkozik vele.  Vannak kiskereskedők is. Ők nem nagyban szélhámoznak, ők megélhetési - nem, nem bűnözők, - kereskedők. Rájuk az a jellemző, hogy a termelőtől igen olcsón veszik a diót, a fogyasztónak pedig igen drágán adják. Ez a kép Franciaországban, Périgeux városban készült a zöldségesnél, a diótermő körzet közepén. Mitől 3,5 euró 1 kg héjas dió, amikor a termelő kb. 1 euróért adja?     Persze, a zsidó kereskedőket se kell félteni. Mitől kerül náluk egy kiló dióbél 4400 Ft-nak megfelelő sékelbe?  Vagy nézzük meg ennek az amerikai kereskedőnek a vörösbélű dió kínálatát. 10 $ egy font dióbél. Vagyis 22 $/kg. Plusz szállítás. Annyiért mi is odaadjuk, plusz szállítás.   Ez még jobb, 10 $ fél font, kilója 44 dollár, kb. 10.000 Ft.   Persze, nemcsak Franciaországban, Amerikában, hanem itthon is vannak kiskereskedők. Egyszer majd írok róluk.    És vannak kiskereskedelmi hipermarketek is. De hogy diójuk honnan van, rejtély. Mert itthonról nem veszik meg a szép, nemes magyar diót, arról tisztelt diótermesztő Kollégám is meggyőződhet, ha felhívja bármelyiket telefonon, és megpróbál bejelentkezni hozzájuk. Én megpróbáltam. Az egyiket Bicskén kerestem fel, a másiknak a beszállítói fórumán tárgyaltam, eredménytelenül.   Ha a képet figyelmesen néztük, a színéről is látjuk, hogy a dióbél nem magyar.  Jaj, még egyről elfeledkeztem. Piac is van. A téren. Például a freiburgi székesegyház előtt.   De, tisztelt diótermesztő Kollégám, a kispiac nem a mi piacunk. Volt időm megfigyelni a szolnoki piac működését abban az időben, amikor még dióval nem foglalkoztam, de félévig piaci árus voltam. Ott állt egy zacskó dió fölött a román megélhetési csempész egész nap, és nem vett tőle senki.  Nem, a kispiac nem a mi piacunk. Nekünk, termelőknek nem éri meg egész nap egy zacskó dió fölött állva vevőt várni. Nagyban érdemes csak eladnunk. Ha veszik.  A nagybani piac lenne az? Á, dehogy! Amióta vidékfejlesztési kormányzatunk határozottan rendet csinált a nagybani piacon, és kitiltotta a romániai cigány dióárusokat, azóta valóban nincsenek ott, de ócska árujuk továbbra is kapható. Magyar őstermelőktől, akiknek nincs diófájuk.  Kipróbáltam a nagybani piacot. Két alkalommal álltam végig a dióm mellett a decemberi hóesést és fagyot, a teljes nyitvatartási időt, hajnali 4-7-ig. A piacon kínált legolcsóbb diónál kilónként 300 Ft-tal olcsóbban kínáltam, a piacon kapható legszebb minőséget, de egy kilót se vettek tőlem. Pedig a regisztráció és a kártya, a belépő nem volt olcsó. És a fuvar, és az éjszakázás.  Van biokulturális biopiac is, Budán, de nem biotermelőknek. Az egy szűk érdekkör belterjes piaca, a konkurenciát nem engedik be. Módszerük az, hogy maguk közül választanak piacfelügyelőt, aki nem található meg a piacon. A szövetség levelezőrendszerén keresztül lehet írni neki, de a levélre nem válaszol. Az eredeti levél:   A következőre, a panaszlevélre pedig a szövetség elnöke nem válaszol. És a harmadikra, amit úgy címeztem, hogy "Bárki a szövetségtől!" pedig senki se válaszol. És még ezt mondják kultúrának.   Ne legyek igazságtalan, egy jó hónapra jött egy válasz. A lényege az, hogy rosszindulattal feltételeztem, hogy a piacra nem engednek be. Ezért nem engednek be.   A biopiacon pedig ismeretlen, indiai eredetű tisztítószerek kaphatók, de a hazai bio-dió termesztőnek nincs helye. Foglalt, nem tudni, kiknek. Még nagyon sok munkájukba fog kerülni, hogy ez a szövetségnek nevezett társaság jóindulatú semlegességet érdemeljen ki nálam. Van összehasonlításom, öt évig én is vezető munkatársa voltam egy érdekképviseleti szervezetnek, de ott máshogy képviseltük az érdekelteket. Megvolt az eredménye, az 1970-75 közötti időszakot nevezik a magyar mezőgazdaság aranykorának.  Most pedig az van, hogy a biotermelő be se léphet a biopiacra, mert rontja a piacfelügyelő piacát. Ő kitiltott engem, közben gátlástalanul lopta el szellemi termékemet, az idegen nyelvekből megismert és hazai viszonyokra igazított dióolajos receptjeimet, a sajátjaiként hirdeti azokat. Tessék csak megnézni az orbánmajor weblapot, ott ezeket a recepteket szó szerint olvashatja, eredetiben pedig ebben a könyvben.                  Gátlástalan piti tolvajok uralják a hazai biopiacot. Kellene egy hatékony állami piacfelügyelet, a magyar biotermelők védelmére.  Ha belföldön nem lehet, akkor hol lehet diót eladni? A világpiac, de leginkább az Uniónak nevezett Közös Piac a miénk, ha itthon nem engednek, külföldön kell boldogulnunk.  Mennyiért lehet dióbelet eladni? A gyengébb minőségért is megadnak 4 eurót kilónként, a jobbért 5-öt, a kiemelkedő minőséget 6 euró fölött is díjazzák. Csak meg kell találnunk a vevőt, aki megfizeti.  Természetesen ez exportár, ha belföldre adnánk el, még áfát is rá kell számítanunk.  Drága a dió? Nem, nem a dió a drága. Német kereskedők még a dió fényképéért is elkérnek 4-5 eurót. Darabjáért, nem kilójáért. Tessék az interneten megkeresni az alábbi képeket! Az elsőt 4,0 euróért kínálják, a másikat 5,13 euróért.    Tehát, a végkövetkeztetés: Diókereskedők azok, akik a termesztő és a fogyasztó közé állnak. A termelői diót leócsárolják, és olyan keveset fizetnek érte, amennyit nem szégyellnek. A vevő pedig drágán kapja.  A termelői piacok üzemeltetői pedig minden lehetséges módon megnehezítik, hogy a termesztő a fogyasztóval közvetlen kapcsolatba kerüljön. Mindet végigpróbáltam.  Azt mondta egy kereskedő, hogy megvesz kétszáz kilót a megbeszélt áron, ha elviszem neki Győrbe. Messze van, de elvittem. Megnézte az ETO Park előtti parkolóban, és azt mondta, szép, szép, de nem hófehér. Mert az ő vevői a hófehér diót keresik. Most mondjam azt, hogy olvassa el a Dióskönyvből a fajtaleírásokat, és ha egynél is azt találja, hogy hófehér a dióbele, akkor kerestessen a vevőivel olyant? Mindenesetre nagyon megköszöntem, és vittem tovább, Ausztriába. Igaz, hogy az osztrák cukrász csak másnapra várta az árut, de nagyon örült, hogy milyen szépet kap.  Azt mondta egy kereskedő, hogy adjak neki ötszáz kilót, szlovén exportra, megfizeti, ha megkapta az árát a szlovén kereskedőtől. Akkor még kis buta voltam, belementem, mert ismertem személyesen. Visszajött másnap, hogy itt van kétszáznak az ára, és visszahozott háromszázat, mert a szlovén üvöltözött vele, hogy milyen ronda a dió. Pedig meg se nézte. Megegyeztünk, hogy ugyanazt a háromszáz kilót viszi vissza. Jött is két nap múlva az árával, akkor már jó volt.  Azt mondta egy kereskedő, - nem a bajai, hanem a soproni, - hogy Svédországban rendkívül drága a dió. Kivisz egy tonnát, eladja kispiacon, és ha megkapta az árát, megadja. Nem mentem bele. A bajai ajánlatba belementem volna, neki ugyanez volt az elképzelése, de előre fizetett volna. Persze, megtehette, mert az ő üzleti filozófiája az volt, hogy külföldön rövid életű céget alapít, és mire eljön az áfafizetés határideje, már meg is szűnt a cége.  Ezeket kellene kiiktatni, közvetlenül a fogyasztónak eladni, közvetlenül őstermelőtől vásárolni.  Tisztelt dióvásárló, feldolgozó cukrász, pék, bejglikészítő, kürtőskalácsos, mézeskalácsos, csokoládégyáros, édesipari vállalkozó Kollégám, valódi minőségi dióbelet a magyar termesztőktől lehet kapni. Például tőlem. (Ez reklám volt.)  Drága a magyar dió? Tisztelt diókereskedő Kollégám, - miket nem mondok, a magyar diókereskedő nem az én kollégám, nem rokonom, nem barátom, nem üzletfelem, hanem üzleti ellenfelem, - ha drágállja a magyar diót, javaslom, importáljon Kínából.  De a kínai importot előbb vámkezeltetni kell. Nézze csak meg ezt a vámost, - nem magyar, nem uniós, de mindegy, - kínai import-diót vizsgál éppen. És a kameránk elé nyomja, mit talált a kínai dióban. Betont. Nem sokat, diónyit.   A kínaiak a dióbelet is eladják, külön pénzért.    Nézzünk meg két diót. Az egyikről szemmel látható, hogy a szorgalmas kínai aprómunkások egyszer már felnyitották, a másikról csak sejthető.   A kereskedők az import-diót megveszik, a hazait nem.  Megint elfeledkeztem valamit megemlíteni. Létezik internetes kereskedés is, ez a jövő, a legjobb, a leghatékonyabb, a 21. századi megoldás!  Nosza, keressünk eladó dióbelet!  Melyik megyében van eladó dióbél?   Zala megye lemaradt, de nem baj, mi nem Zalában lakunk. Jó is, hogy nem ott lakunk, mert dióbél helyett szállítócsigát vagy használt raklapot küldenének, ha előre elküldenénk a dióbél árát.   Viszont felkeltette az érdeklődésemet a több megyében is kínált használt dióbél. Mi lehet ez?  Kézenfekvő, a vevők kényelmének kiszolgálása. Már nemcsak megtörik a vevő helyett a diót, nemcsak kiválogatják, megdarálják, megcukrozzák, hanem el is használják. Az emésztési folyamat véterméke lehet a használt dióbél. Szerintem. Mást nem tudok elképzelni.  Hol kapható?    Megint csak Zala. De jó, hogy nem ott lakunk! És nem Hajdú-Biharban, Veszprémben. És nem Budapesten vagy Csornán. Mert arrafelé nagyon büdös lehet, figyeljük meg, tárolt változatban is kínálják!  Megint tévedtem. Ez nem a jövő, ez már a jelen kereskedelme!
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	ADATOK, STATISZTIKÁK  Vázlat:  A hazai diótermelés  Dióexport és import  A világ diótermelése  Külkereskedelem világviszonylatban és az USA szemszögéből  Az Egyesült Államok és az Egyesült Európa összehasonlítása  Melléklet: Statisztikák a kaliforniai dióról.(A melléklet angol nyelvű, de az igen csekély érdeklődés miatt kár lett volna lefordítani. Az adatok között bogarászhat, akit érdekel.)  Tisztelt diótermesztő és diókereskedő Kollégáim, a hivatalos statisztikai adatok nagyonis ellentmondók. Ellentmondanak egymásnak is, a valóságnak is.  Mert ugyan ki is tudna nyomon követni minden szem diót? A dió nem alma, hogy ne essen messze a fájától. Messze is esik, és el is szállítják, nagyon messzire.  Úgyhogy ne hagyja zavartatni magát a hivatalos statisztikák által. Mert egy hivatalnok, pláne egy statisztikus honnan is tudná, hogy miről mit ír. Nem is látja, amiről ír.  Tessenek csak nyugodtan termeszteni a diót, és tessenek csak bátran adni-venni.    A hazai diótermelés Mottó:  "egyszem diófa, ágán  egy szem dió"  (Bakos Ferenc verse: Újév)  Mennyi dió terem, tisztelt Kollégám?  Nagyon kevés. A lehetségesnek és az indokoltnak töredéke.  A hivatalos hazai statisztika szerint 2002-ben Magyarországon 1857 ha termő és 1497 ha még nem termő dióültetvény volt. És a szórvány diófák sokasága. A dióültetvények a gyümölcstermő terület 3,7 %-át teszik ki. A legnagyobb diótermő területtel Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Vas megye rendelkezik.  A hazai diótermés - száraz, héjas dióban számolva - növekvő tendenciát mutat az elmúlt 10 évben, de messze elmarad az átkos 1950-es évektől.  Év.............Öszes termés, ezer tonna  1996.......................2,2  1997.......................4  1998.......................3  1999.......................5  2000.......................4,1  2001.......................4,4  2002.......................5  Hektárra vetített átlagot nem érdemes számolni, mert a szórvány fák száma és termése igen nagy.  A statisztika azt is kimutatja, hogy a hazai dióültetvények területének 0,4 %-át öntözik csak.  Az elmúlt másfél évtizedben a dióültetvények nagy cseréje ment végbe. Azelőtt a központilag irányítottan telepített állami gazdasági - kisebb részben termelőszövetkezeti - ültetvények alkották az ország nagyüzemi dióállományát. Így alakulhatott ki az ország egyes pontjain nagyobb ültetvény, és ennek nyomán lehetett kijelenteni az ország egyes területeiről, hogy azok a hazai diós termőtájak. Pedig ha máshol is telepítettek volna diót, máshol is lehetett volna diós termőtáj, hiszen a termőhelyi adottságok az ország túlnyomó részén jók a diónak.  Az állami gazdasági diósok jobb esetben privatizálásra kerültek, kisebb-nagyobb magántulajdonú ültetvényekké alakultak. Rosszabb esetben kivágásra kerültek (Kecskemét, Jászberény).  A földek magántulajdonának újbóli létrejöttével igen sok földtulajdonos határozta el dióültetvény telepítését a 90-es évek elejétől napjainkig. Közel 15 évre állandósult a diócsemete-hiány, mert a faiskolák - ahol a tulajdoni átalakulásokkal egyáltalán megmaradt a diócsemete-előállítás - képtelennek bizonyultak a megnövekedett igényekkel lépést tartani. Csak 2005-2006-ban fordult meg a diócsemeték kereslete, erős kínálati pozícióba csapott át, a telepítési támogatások leállása miatt. És hogy mit hoz ezen a területen az Unió 2007-13 közötti költségvetése, azt még nem tudjuk.  A hazai dióültetvények elaprózódtak. Egy ültetvény átlag 3 ha-os. Ekkora területre nem lehet gazdaságosan beruházni. (Gép, szárító, stb.) Véleményem szerint 10 ha-nál kezdődik, és ennek a területnek a többszörösénél érhető el a gazdaságos üzemméret.  Igen. De térjünk vissza a diótermő területre.  A diót kutató kht. egy 2008-as tanácskozáson bejelentette, hogy nem tudják, mekkora a diótermő terület Magyarországon.  Kár, nagy kár, ha az se tudja, aki hivatalból, az állam pénzén kutatja.  Pedig az illetékes mezőgazdasági kormányzat 2001-től eleinte évente regisztrálta személyenként a diótermesztő gazdákat, de úgy látszik, az adatot senki nem adta össze.  2004-től, uniós tagságunktól kezdve pedig század-hektáros pontossággal kell elszámolniuk a diótermesztő gazdáknak a diótermő területükkel, mert különben nem kapnak földalapú támogatást. És így se tudja a kormányzat, mekkora a diótermő terület. Mert ha tudná, megmondaná, legalább az ezzel foglalkozó kutató kht-jának. Amit ezért fizet.  Kár, nagy kár.    Dióexport és import Tisztelt dióexportőr Kollégám, a hazai dió exportjának nagy lehetőségei vannak. Itt, Európában. Ugyanis nagyon alacsony az európai diófogyasztás. Tessék elképzelni, nem több, mint fejenként 1 db dió. Nem naponta, hetente! Az igény felkeltésével, majd kielégítésével változtathatnánk a helyzeten.  A Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács adatai:  Héjas dió export 2001-ben, tonnában:  Németország 163,6  Ausztria 147,9  Nagy-Britannia 52,2  Olaszország 50,9  Libanon 38,7  Svájc 21,8  Líbia 20,3  Egyéb 4,0  Összesen 499,3  Dióbél export (zárójelben az import) 2001-ben, tonnában:  Franciaország 544,0  Ausztria 313,0  Németország 267,7  Olaszország 145,9 (8,0)  Szlovákia 12,5 (75,7)  Románia 0,0 (559,4)  Ukrajna 0,0 (63,3)  Egyéb 132,0 (2,2)  Összesen 1415,1 (708,6)  2008-ra 5-6000 tonna héjas dióra becsüli a Terméktanács a magyar exportot.  Magyaros diókínálat:     A világ diótermelése Világviszonylatban is nagyon kevés dió terem.  A dió a világ sok országában jellemzően házikerti gyümölcs. Ez a körülmény nehezíti a termésmennyiség megbecslését. Kereskedelmi forgalomba a világ termésének kb. 20 %-a kerül, a többit helyben fogyasztják el.  Különböző statisztikák ismeretesek. Itt a FAO adatait közlöm, a 2001-es évről.  Állam..........................Termés ezer tonnában  Kína...................................330  Egyesült Államok.......................254  Irán...................................138  Törökország............................136  Ukrajna.................................52  India...................................31  Románia.................................30  Franciaország...........................28  Jugoszlávia.............................24  Görögország.............................20  Mexikó..................................18,5  Grúzia..................................18  Olaszország.............................18  Pakisztán...............................18  Ausztria................................17  Németország.............................14,5  Chile...................................12,5  Fehéroroszország........................12  Oroszország.............................12  Spanyolország...........................10  Argentina................................8,9  Azerbajdzsán.............................8,6  Moldova..................................6,5  Magyarország.............................6,5  Bulgária.................................6  Csehország...............................6  Szlovákia................................5  Horvátország.............................4,8  Svájc....................................4  Portugália...............................3,5  Brazília.................................2,7  A FAO adatai szerint összesen....1.256.000 tonna  Egy amerikai kertészeti intézet más adatokkal szolgál, a 2002/2003-as évről.  Eszerint a világtermelés 727.000 tonna, 3 %-kal több az előző évinél.  A legnagyobb diótermelő államok (ezer tonnában):  Kína....................................323  Egyesült Államok........................249,5  Törökország..............................68  India....................................32  Eszerint a világ diótermelése:   Ugyanerről másik statisztikám is van:     Külkereskedelem világviszonylatban és az USA szemszögéből A világexport is alacsony, 183.000 tonna, a termelés 25 %-a. A főbb dióexportáló országok adatai amerikai forrás szerint:    Más adatok szerint (FAOSTAT adatai) a héjas dió külkereskedelme világviszonylatban, 2004-ben, 1000 tonnában:  Export	2004	2000-2004 átlaga	Import	2004	2000-2004 átlaga Világ	129	108	Világ	118	94 USA	47	50	Spanyolország	20	21 Mexikó	30	21	Németország	17	13 Franciaország	19	16	Olaszország	15	13 Chile	4	4	Mexikó	20	12 Bulgária	5	2	Törökország	9	4 Ukrajna	6	2	Hollandia	5	4 Hollandia	3	2	Oroszország	4	3 Kína	1	1	Moldávia	4	2 Belgium	2	1	Brazília	2	2 Mindent lehet, tisztelt statisztikus Kollégám, csak ezeket a hivatalos adatokat elhinni nem. Mert nagyon távol állnak a valóságtól.  (Egyszer résztvettem statisztikusok munkájában, a pásztói járás - amikor még volt ilyen - mezőgazdasági adatait összesítették, én pedig az adatokat szolgáltattam. Amikor valamilyen kérdésre nem volt adatom, a "megalapozott közgazdasági becslés" módszerét alkalmazták: sacc/kb. Azóta tudom, hogyan készülnek a statisztikák.)  És ugyanígy állunk a dióbél-külkereskedelem hivatalos FAOSTAT statisztikájával is:  Export	2004	2000-2004 átlaga	Import	2004	2000-2004 átlaga Világ	117	90	Világ	107	84 USA	39	30	Japán	10	9 Kína	10	8	Németország	10	7 Moldávia	11	8	Franciaország	8	7 Románia	13	8	Kanada	5	5 India	5	6	Törökország	9	4 Mexikó	10	6	Görögország	4	4 Ukrajna	8	5	Spanyolország	5	4 Chile	3	3	Egyesült Királyság	4	3 Franciaország	2	2	Izrael	3	3 Az Egyesült Államok dióexportjának és importjának adatai az Államok saját adatai alapján:        Az Egyesült Államok és az Egyesült Európa összehasonlítása
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	Melléklet: Kaliforniai statisztikai adatok Fajtaösszetétel Kaliforniában 1999-2000, 2005, és egy előrejelzés 2010-re:        A kaliforniai diótermelés mennyiségi trendje:   A kaliforniai héjas dió és dióbél értékesítés mennyiségi adatai. Figyeljük meg, a dióbél javára változik.    A kaliforniai dió fogyasztói. Németország csak a harmadik!   A kaliforniai diótermés mennyisége és a diók mérete 1989-2000. 2000 California Walnut  Objective Measurement Survey Report  Released: September 1, 2000    WALNUT PRODUCTION FORECAST   The 2000 California walnut production is forecast at 245,000 tons, down 13 percent from 1999's production of 283,000 tons. This forecast is based on the Walnut Objective Measurement Survey. The Objective Measurement Survey was conducted August 1 through August 23, 2000. Hot weather in early August may have lowered quality. Harvest is just beginning in parts of Tulare County.   The 2000 Objective Measurement Survey utilized a total of 663 blocks with two sample trees per block. Survey data indicated an average nut set of 1,483, down 13 percent from 1999's average of 1,709. The Hartley nut set was down 16 percent; Serr, down 10 percent; Franquette, down 33 percent; Chandler, down 21 percent from 1999. Percent of sound kernels in-shell was 96.9 percent Statewide. In-shell weight per nut was 21.2 grams, while the average in-shell suture measurement was 32.2 millimeters. The average length in-shell was 38.2 millimeters.   Estimated nut sets, sizing measurements, average number of trees per acre, and estimated bearing acreage were used in the regression formulas.        SURVEY HISTORY   The Walnut Objective Measurement Survey began in 1958 to fulfill industry needs for an accurate walnut production forecast prior to harvest. The original sample was chosen proportionally to county and variety of bearing acreage. With each succeeding year, additions and deletions have been made in the sample to adjust for acreage removed, new bearing acreage and refusals.    SAMPLING PROCEDURES   Once a block is randomly selected and permission is granted, two trees are randomly selected. An accessible branch is chosen which is 5 to 15 percent of the total cross-sectional area of the primary limbs and reachable with a twelve-foot ladder. Measurements are made on the trunk, each primary, and each split leading to and including the accessible branch. The sample tree and accessible branch are marked by a single tag.   On the accessible branch, every first of five nuts is picked for use in size and grade determinations. If available, at least ten nuts are harvested from the accessible branch for this purpose.   The following measurements are made on nuts selected for sizing:   1.    Weight of nut including hull.  2.    Width of shell at suture.  3.    Width of shell 90 degrees to suture line (cross-suture).  4.    Length of shell.  5.    Kernel grade.  6.    Weight of nut in-shell.    DATA RELIABILITY   The 80 percent confidence interval is from 224,000 tons to 266,000 tons. This means there is an 80 percent chance the 2000 production will fall within this range.    TABLE 1 -- California English Walnut Acreage, Production, Price And Value In-Shell Year	Bearing Acres a/	Total Production	Per Bearing Acre	Price Per Ton	Total Value Tons	Dollars 1987	176,000	247,000	1.40	984.00	243,048,000 1988	177,000	209,000	1.18	922.00	192,698,000 1989	179,000	229,000	1.28	1,070.00	245,030,000 1990	181,000	227,000	1.25	1,040.00	236,080,000 1991	181,000	259,000	1.43	1,060.00	274,540,000 1992	178,000	203,000	1.14	1,410.00	286,230,000 1993	185,000	260,000	1.41	1,390.00	361,400,000 1994	189,000	232,000	1.23	1,030.00	238,960,000 1995	193,000	234,000	1.21	1,400.00	327,600,000 1996	192,000	208,000	1.08	1,580.00	328,640,000 1997	193,000	269,000	1.39	1,430.00	384,670,000 1998	193,000	227,000	1.18	1,050.00	238,350,000 1999 b/	191,000	283,000	1.48	810.00	229,230,000 2000 c/	193,000	245,000	1.27		 a/    Bearing years include plantings of the following: Chandler, Chico, Howard, Tulare (1995 & Earlier);         50-55, 59-124, 4946, Amigo, Ashley, Bardoni, Cisco, Earhorn, Grove, Gustine, Honeycutt, Houston,         Jensen, Lompoc, Marchetti, Nuggett, Payne, Pedro, Serr, Sunland, Tehama, Trinta, UCD 67-13, Vina,         Westside (1994 and Earlier); Franquette, Franquette Scharsch, Mayette, Placentia, Poe,         Willsons/Willsons Wonder, Woodland (1992 & Earlier); all other varieties not specified (1993 & Earlier).  b/    Price Per Ton and Total Value are July 1, 2000 preliminary data.  c/    Price Per Ton and Total Value preliminary data will be released July 2001.       NOTE:  Pie chart percentages are based on the sum of grower acreage reported and do not add to 100 due to rounding.    TABLE 2 -- Walnut Objective Measurement Survey Data, By District Measurement	Year	Coast 1/	Sacramento Valley 2/	San Joaquin Valley 3/	State 4/ In-Shell Weight (gm)	1989	19.7	22.0	21.4	21.5 1990	21.3	21.8	21.9	21.8 1991	20.7	22.1	19.6	20.8 1992	21.4	23.8	21.6	22.7 1993	23.5	23.7	21.7	22.9 1994	20.9	23.6	20.7	22.1 1995	19.8	21.3	20.3	20.8 1996	20.0	24.4	19.9	22.1 1997	20.9	23.7	22.2	22.9 1998	21.2	22.4	20.3	21.4 1999	21.0	24.9	19.5	23.0 2000	19.7	22.4	19.7	21.2 In-Shell Width (mm)	1989	31.2	32.3	32.7	32.3 1990	31.5	31.9	33.0	32.3 1991	31.1	31.4	31.7	31.5 1992	32.1	32.7	32.6	32.6 1993	32.2	32.4	32.9	32.6 1994	31.4	32.4	32.2	32.2 1995	30.6	31.7	32.0	31.7 1996	31.4	32.5	32.2	32.3 1997	32.3	33.0	31.1	32.3 1998	31.4	32.2	31.5	31.9 1999	31.2	32.6	31.6	32.2 2000	31.5	32.4	32.1	32.2 In-Shell Cross-Width (mm)	1989	32.0	33.0	32.2	32.6 1990	31.6	32.3	32.7	32.4 1991	30.5	31.2	31.2	31.1 1992	32.5	33.1	32.8	32.9 1993	32.0	32.3	32.9	32.5 1994	31.3	32.4	32.3	32.2 1995	30.2	31.3	31.7	31.3 1996	31.4	32.6	32.5	32.5 1997	32.3	33.2	31.9	32.6 1998	31.2	32.1	31.5	31.8 1999	31.6	33.3	31.8	32.7 2000	31.3	33.0	32.6	32.8 In-Shell Length (mm)	1989	38.2	39.1	39.3	39.1 1990	38.5	38.3	39.5	38.8 1991	38.9	39.0	39.1	39.0 1992	39.0	39.7	39.5	39.5 1993	39.9	40.1	39.8	40.0 1994	38.7	39.7	39.3	39.4 1995	39.2	39.0	39.5	39.2 1996	38.4	39.4	38.7	39.0 1997	38.2	39.4	37.6	38.6 1998	39.1	40.0	39.0	39.5 1999	38.3	39.7	38.9	39.4 2000	37.4	38.2	38.4	38.2 Kernel Grade - Percent Sound	1989	94.4	97.8	96.8	97.0 1990	96.1	97.1	95.4	96.3 1991	97.3	96.6	94.1	95.5 1992	93.6	96.9	97.6	96.9 1993	93.2	95.2	97.2	95.8 1994	92.6	94.7	97.5	95.6 1995	89.2	91.4	96.1	93.1 1996	92.6	93.8	95.3	94.4 1997	97.8	97.4	97.3	97.3 1998	79.9	93.2	98.3	94.4 1999	96.8	98.2	97.4	97.9 2000	98.0	96.7	97.0	96.9 Nuts Set Per Tree	1989	1,427	2,182	1,537	1,785 1990	1,637	2,380	1,835	2,028 1991	1,955	2,620	2,210	2,340 1992	1,567	1,902	1,380	1,604 1993	1,530	2,703	1,596	2,068 1994	1,813	1,961	1,602	1,773 1995	1,420	2,253	1,451	1,777 1996	1,362	1,836	1,497	1,630 1997	1,128	2,233	1,439	1,753 1998	1,070	1,654	1,253	1,407 1999	1,355	2,180	1,250	1,709 2000	1,195	1,812	1,204	1,483 1/    Coast includes: Contra Costa, Lake, Monterey, Napa, San Benito, San Luis Obispo, Santa Clara, and         Sonoma counties.  2/    Sacramento Valley includes: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Sacramento, Solano, Sutter, Tehama,         Yolo, and Yuba counties.  3/    San Joaquin Valley includes: Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus, and         Tulare counties.  4/    District and State averages are derived by weighting county averages by county bearing acreage figures.    TABLE 3 -- Walnut Objective Measurement Survey Data, By Variety Measurement	Year	Ashley	Chandler	Eureka	Franquette	Hartley	Payne	Serr	Tehama	Vina	Other In-Shell Weight (gm)	1989	19.1	24.8	21.0	20.4	24.7	20.4	19.6	21.5	20.1	20.2 1990	19.5	23.2	22.1	19.9	23.7	20.5	20.9	19.8	19.4	20.7 1991	18.7	22.8	20.1	19.2	23.4	18.2	18.7	20.3	18.8	19.9 1992	19.1	24.9	22.3	20.7	25.5	19.4	21.4	21.8	20.5	19.9 1993	19.8	23.5	21.7	21.2	25.2	20.8	20.8	20.3	20.2	21.7 1994	19.3	24.3	20.9	20.3	24.7	19.7	20.0	21.1	19.7	21.0 1995	18.0	20.7	19.1	18.6	23.1	19.5	18.6	18.7	18.4	19.3 1996	20.0	23.3	20.6	20.1	24.8	18.1	19.8	21.2	20.1	21.1 1997	19.8	24.4	23.2	21.1	24.8	20.4	21.3	20.5	20.5	22.2 1998	19.2	21.9	20.8	20.2	24.0	19.6	19.5	19.5	19.2	19.9 1999	20.3	24.9	22.1	20.0	24.6	19.0	20.3	19.1	20.7	20.9 2000	17.5	22.9	21.7	18.3	22.8	18.8	19.3	19.8	19.3	19.9 In-Shell Width (mm)	1989	31.9	33.1	31.2	31.0	33.7	32.1	33.0	32.8	31.3	31.5 1990	32.3	32.8	31.1	30.7	33.1	33.0	34.2	31.4	30.0	31.4 1991	31.4	31.9	30.4	30.0	32.4	31.6	32.7	32.0	29.8	30.3 1992	32.0	33.3	31.6	30.9	33.6	32.3	34.1	33.1	31.3	31.0 1993	32.3	32.5	30.9	31.3	33.2	33.3	33.6	31.5	30.5	31.6 1994	31.8	32.7	30.9	30.8	33.2	32.1	33.3	32.4	30.5	30.8 1995	31.0	31.7	30.6	30.1	32.6	31.9	32.4	31.6	29.7	30.6 1996	31.7	32.4	31.6	31.1	33.0	32.2	33.0	32.3	30.9	31.2 1997	31.8	32.3	30.7	30.6	33.3	31.5	33.3	32.0	31.0	30.8 1998	31.2	31.8	30.2	30.7	33.0	31.4	32.1	31.2	30.6	31.1 1999	30.7	32.8	30.4	31.0	32.8	31.5	32.6	30.9	30.4	31.2 2000	31.0	32.8	31.3	30.6	32.8	32.3	33.1	31.1	30.9	31.0 In-Shell Cross-Width (mm)	1989	31.8	33.9	31.0	31.8	34.1	31.8	32.4	32.6	32.2	32.4 1990	32.3	32.8	31.2	31.1	33.1	32.8	33.4	31.5	31.1	32.3 1991	30.7	32.3	30.5	30.1	32.1	30.7	30.7	31.0	30.2	30.5 1992	32.0	34.3	32.4	31.6	33.9	32.1	33.0	33.0	32.6	32.1 1993	32.2	32.9	31.7	31.4	33.0	33.0	32.7	31.3	30.8	32.1 1994	31.6	33.2	31.4	31.3	33.0	31.9	32.3	31.9	31.6	31.9 1995	30.6	31.7	30.5	30.1	32.1	31.3	30.9	30.7	30.1	31.0 1996	31.7	33.1	32.1	31.5	32.9	32.2	32.1	32.5	32.1	32.3 1997	31.9	33.0	32.2	31.3	33.2	32.0	33.0	32.1	32.1	32.0 1998	31.2	30.9	30.5	31.2	32.5	31.4	31.6	30.8	30.8	31.7 1999	30.8	34.0	31.0	31.2	33.2	31.4	31.9	30.8	31.5	32.0 2000	31.2	33.9	32.0	30.5	33.2	32.7	32.6	31.6	32.0	32.3 In-Shell Length (mm)	1989	37.3	40.8	42.5	38.4	40.1	37.6	38.1	38.8	39.3	39.3 1990	36.9	39.7	42.6	37.5	39.7	38.1	38.9	37.1	37.3	38.4 1991	36.7	39.9	43.3	38.2	39.8	37.2	37.4	36.8	38.6	39.2 1992	37.2	40.5	42.8	37.9	40.6	38.0	38.8	38.3	39.3	38.7 1993	37.5	40.2	42.5	39.6	41.1	39.2	37.7	37.0	38.9	39.8 1994	37.1	40.9	43.0	38.7	40.3	37.9	37.9	38.0	38.6	39.2 1995	36.8	39.6	41.2	38.8	40.1	38.4	37.5	37.8	38.6	38.6 1996	37.0	39.4	41.4	38.6	40.0	37.8	37.3	37.6	38.8	39.2 1997	36.2	39.2	41.0	37.8	39.5	36.6	37.4	37.2	38.1	38.5 1998	37.2	40.0	40.8	39.6	40.9	38.0	37.7	37.7	38.4	39.6 1999	36.9	40.4	42.6	38.2	39.6	38.1	38.5	37.3	38.7	39.5 2000	35.8	39.4	43.0	37.4	38.2	38.2	37.6	36.9	37.3	38.3 Kernel Grade -	1989	97.3	98.3	93.9	97.8	97.5	95.2	97.0	97.2	98.7	96.8 Percent Sound	1990	96.6	99.5	94.2	96.7	97.7	94.5	91.0	98.5	94.1	96.8 1991	91.0	99.9	87.1	97.2	96.1	94.7	94.2	96.7	98.1	98.5 1992	94.7	99.2	96.1	96.7	97.2	95.4	96.5	99.1	98.0	96.9 1993	89.8	99.0	92.5	93.9	97.4	94.0	95.3	94.5	94.9	94.8 1994	91.3	96.6	95.7	95.7	95.3	96.9	96.9	96.4	94.0	97.3 1995	91.6	93.6	93.4	89.8	93.8	95.2	95.6	88.7	92.4	93.5 1996	92.3	95.1	93.4	89.8	95.1	95.4	96.6	92.7	95.8	94.2 1997	96.2	97.8	94.9	96.6	98.1	96.5	97.0	96.7	97.5	96.6 1998	94.4	91.4	99.8	89.5	94.4	96.3	97.9	94.3	95.2	95.2 1999	96.1	98.1	97.1	98.3	98.1	95.0	98.3	96.4	98.2	97.3 2000	95.6	96.7	93.1	97.8	96.4	97.3	97.7	96.4	98.2	97.3 Nuts Set Per Tree	1989	1,338	2,761	2,051	2,411	1,767	1,543	1,603	1,461	1,645	1,877 1990	1,399	2,716	2,058	2,706	2,662	1,648	884	1,683	2,216	1,708 1991	1,372	3,092	3,212	3,116	2,712	2,067	1,553	1,487	2,055	2,161 1992	1,072	1,645	1,585	2,012	2,008	1,487	915	1,082	1,385	1,626 1993	1,147	2,099	1,452	2,532	2,742	1,444	1,626	1,653	1,654	1,818 1994	1,391	1,711	1,905	2,781	1,974	1,540	1,154	1,207	1,619	1,643 1995	1,392	1,912	1,590	2,348	2,284	1,404	984	1,961	1,260	1,157 1996	1,353	1,659	1,296	2,356	1,853	1,285	1,417	958	1,355	1,472 1997	1,406	1,570	1,414	2,162	2,228	1,304	796	1,703	1,894	1,839 1998	1,221	1,306	1,380	1,512	1,457	1,170	1,622	1,347	1,504	1,290 1999	1,073	1,540	1,369	2,818	2,241	1,076	989	1,210	1,374	1,536 2000	1,633	1,212	1,325	1,899	1,878	1,696	886	1,167	1,566	1,379    TABLE 4 -- Percentage Distribution Of Walnut Shell Suture Sizes, By District And Variety District  And  Variety	U.S. Standards Size Intervals 1/ 1996	1997	1998	1999	2000 Mth	Jmb	Lge	Med	Bby	Oth	Mth	Jmb	Lge	Med	Bby	Oth	Mth	Jmb	Lge	Med	Bby	Oth	Mth	Jmb	Lge	Med	Bby	Oth	Mth	Jmb	Lge	Med	Bby	Oth - - - - - - - - - - - - - - - Percent of Total 2/ - - - - - - - - - - - - - - - DISTRICTS:																														 Coast	0	47	20	15	17	1	1	62	16	9	12	0	0	46	15	15	21	2	0	39	17	24	17	0	0	49	10	18	20	1 Sacramento Valley	0	65	14	11	9	0	0	73	11	9	6	0	0	62	15	12	10	1	1	65	14	10	8	0	1	58	14	13	11	1 San Joaquin Valley	0	61	18	12	8	0	0	51	14	12	19	4	0	49	19	16	14	1	0	48	19	16	13	3	0	56	19	13	8	0 VARIETIES:																														 Ashley	0	54	17	13	15	1	0	62	15	9	10	4	0	48	19	12	19	1	0	33	23	20	18	2	0	41	21	13	18	2 Chandler	1	67	16	9	7	0	1	67	11	10	10	1	1	53	20	15	11	0	1	66	15	10	5	0	2	64	14	9	7	0 Eureka	0	49	29	12	10	0	0	36	29	12	20	2	1	23	24	19	32	1	0	19	37	24	17	0	0	38	28	18	9	0 Franquette	0	41	25	17	16	1	0	35	19	21	23	1	0	35	20	24	20	1	0	38	20	23	16	0	0	28	21	28	20	1 Hartley	0	74	12	9	5	0	0	79	9	5	5	1	1	73	12	8	5	1	1	70	12	9	7	0	1	68	11	9	8	0 Payne	0	62	16	11	10	1	0	55	13	12	19	2	0	48	18	17	16	1	0	47	20	14	13	1	0	59	21	10	7	0 Serr	1	75	11	7	5	0	1	75	8	8	7	1	0	62	17	12	8	1	0	68	14	9	7	0	0	73	12	8	5	0 Tehama	0	59	22	11	7	0	0	61	15	11	14	0	0	46	21	13	20	1	0	46	15	10	26	0	0	43	22	14	16	1 Vina	0	38	19	22	20	1	0	45	18	18	15	3	0	32	19	25	23	1	0	26	24	24	22	1	0	33	23	26	15	1 Other	1	46	16	18	18	1	1	43	17	15	18	7	0	39	19	17	24	1	1	41	19	17	20	0	1	35	19	20	21	1 STATE	0	62	16	11	9	0	0	64	13	10	11	2	0	55	17	14	13	1	1	58	16	13	10	0	1	57	16	13	10	1 Number of  Shells Measured	   13,242	  13,220	  14,231	  12,753	  12,930 1/    Sizes used are as follows: Mammoth -- Larger than 96/64" in diameter; Jumbo -- 80/64" to 96/64";         Large -- 76/64" to 80/64" for Eureka variety, 77/64" to 80/64" for all other varieties;         Medium -- 73/64" to 76/64" for Eureka, 73/64" to 77/64" for all others; Baby -- 60/64" to 73/64";         and Others -- below 60/64".  2/    Percentage distributions based upon nut samples taken in the field, may not equal 100 percent due to rounding.    The California Walnut Industry has been very supportive.  We appreciate your continued cooperation!



