


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. 

A könyv elektronikus, önhordozó formátumra alakítását 
Marton Zsigmond úr készítette, önzetlen munkáját ezúton 
is köszönjük.  

Kelt: 2015. november 1. 

Horváth Benedek 
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KEDVENC DIÓFÁM ALATT  
VIGYÁZAT, NEM DIÓ!  
ZÁRSZÓ 

Tisztelt Kolléga, Kollegina! 

Engedje meg, hogy kollégámnak tekintsem, hiszen azzal, 
hogy ebbe a könyvbe beletekintett, elárulta, hogy 
egyben azonos az érdeklődési területünk: Mindkettőnket 
érdekel a dió. Akit érdekel a dió, az az én kollégám! 

A dió nyugodtan nevezhető a legértékesebb emberi 
éteknek. Táplálkozásunkból a dió mégis gyakorlatilag 
hiányzik. Hiszen a hazai évi 1/2 kg-os fogyasztás 
annyi, mintha nem is ennénk. Félkiló? Erősen túloztam. 
Héjas dióban számolva 1929-ben volt utoljára 60 dkg az 
éves diófogyasztás Budapesten, mára az országos átlag 
0,20-0,30 kg/fő/év. Nézzen körül kisebb-nagyobb 
élelmiszer-áruházakban, vagy talál diót, vagy nem. Ha 
talál is, milyen az? Kritikán aluli. 

És a diótermesztés? „Hazánkban valamennyi jelentős 
gyümölcsfaj között a diótermesztés a legelmaradottabb.” 
Ezt a megállapítást 1976-ban tette dr. Szentiványi 
Péter, a magyar diónemesítés atyja. Azóta a helyzet 
csak romlott. 

Ismerjük-e egyáltalán a diót? Járjuk körül, 
ismerkedjünk együtt! Munkamegosztást javaslok. Én a 
képeskönyvben leírom, amit megtudtam, Ön felülbírálja. 

Képeskönyv. Szentiványi professzor meséskönyvnek 
nevezte. Valóban, szubjektív, ne is tessék a leírtakat 
túl komolyan venni. Nem vagyok én tudós. Forrásműveimet 
nem sorolom fel, az idézetek eredetét nem közlöm. A 
képeknek is csak kisebb részét készítettem én. 

Így is remélem, művem megalapozottnak bizonyul. 

Mert hát honnan is szerezhetne fontos információkat 
tisztelt Kollégám máshonnan, mint ahova a következő 
útjelző mutat: Innen fentről, a tartalomjegyzékből. 
Csak arra kell kattintani, ami érdekli.  



 

A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyeznem, nemcsak 
tőlem, amatőrtől olvashat a dióról tisztelt érdeklődő 
Kollégám, vannak a diófának tudósai is.  



 



 

És milyen érdekes a dió világa, több mint öt évvel 
képeskönyvem első változata után került kezembe egy 
teljesen hasonló könyv, Michel Ducros úr, a híres 
útikönyv-író diós könyve, LE LIVRE DE LA NOIX (könyv a 
dióról). Pedig öt évvel előttem írta. 

A cím is szinte azonos, a téma, és annak rendszerezése 
is. Ducros úr ugyanúgy rácsodálkozott a dió világára, 
mint én. Különbség közöttünk, hogy ő irodalmár, én 
pedig paraszt vagyok. Vagyis ő nem foglalkozik a 
dióval, gyakorlatban nem műveli. Egész más szemmel 
nézzük a világot. 

És ő francia. Ami nagy hátrány. Mert be van zárva egy 
világnyelv korlátaiba, szemléletébe. Míg egy magyar nem 
élhet meg abból, hogy magyar. Meg kell ismernie és meg 
kell értenie más népek (dió)kultúráját.  



 

Ducros úr stílusa választékos, nyelvezete gazdag. 
Nagyon ajánlom tisztelt Kollégámnak a könyv 
elolvasását. A szerző maga is tudja, hogy a dió-téma 
többet érdemel, mint egy rácsodálkozást. Tervbe vette, 
több mint tíz éve dolgozik rajta, hogy dió-
enciklopédiát ír. Kíváncsian várjuk, el fogjuk olvasni. 

Gyakran kérdezik, könyvem miért nem könyv-formátumú, 
miért elektronikus? Egyszerű, a kiadó nem adta ki, a 
dió senkit sem érdekel. Érthető, az olvasók többségét a 
diófa szaporodásbiológiájánál jobban érdekli a 
világsztároké. 

De az internetről olvasni praktikusabb is. Azért, mert 
a könyv lapjai nem téphetők ki. Mert tessék elképzelni, 
tisztelt Kollégám, vannak egyes barbár emberek, akik a 
diós képeskönyv lapjait is képesek kitépni. Azért, hogy 
diót csomagoljanak bele. (Ezt illusztrálja a következő 
kép.)  



 

De az elektronikus változatnak is hatalmas hátrányai 
vannak. 

A kisebb gond az, hogy ma már a dióról szóló weblapok 
többségéről az általam leírt mondatok köszönnek vissza. 
Pedig ez nem disszertáció, úgyhogy más szavakkal is le 
lehet írni, mit olvasott a tisztelt jószándékú olvasó a 
könyvben. Magam se szó szerint ismétlem forrásaimat, 
hanem azt írom le, ami róluk eszembe jut. 

A nagyobb baj az, hogy a könyv számára nincs elegendő 
webtárhelyem. Ezért már harmadszor töltöttem föl a 
könyvet egy ingyenes webtárhely-szolgáltatóhoz, és 
tudjuk, milyen az ingyenesség, annyit is ér. Már 
kétszer törölte ki a szolgáltató a teljes könyvet, 
előzetes értesítés nélkül. (Biztosan nem tudott 
reklámot rátölteni.) Az újbóli feltöltés pedig 2-3 
hétig tart, ha van rá időm. 



Ezért azt kérem a nyájas olvasó Kollégámtól, az őt 
leginkább érdeklő fejezetet mentse le a saját 
számítógépére, hogy később is megtalálja. 

Az első kérdés tehát, hogy szavamat ne felejtsem, - 
melyik is volt az első? - hogy mi az érték a dióban. Ha 
a Tovább-ra kattintunk, ez következik. 

 
MI AZ ÉRTÉK A DIÓBAN? 

Mottó:  
"dió feltörni hagyott kód"  
(Faludi Ádám verséből) 

Vázlat:  
A dió értékei  
Részletes adatok  
Összehasonlítás más olajos magvakkal  
Melléklet: A zsiradékok szerepe, jelentősége  
Melléklet: Flavonoidok a dióbélben 

A dió értékei 

1. Először is az íze. 
Ellenállhatatlan. Véleményem szerint 
a dió elsősorban élvezeti cikk, a 
legegészségesebb az összes élvezeti 
cikk közül. 

2. Magas energiatartalma. Carmen 
Otegui baszk újságírónő egyenesen 
„instant energiá”-nak nevezte a 
dióbelet. 100 g dióbélben (a későbbi 
adatok is 100 g-ra vonatkoznak) a különböző diókban a 
különböző vizsgálatok szerint 649-654-686-702 kalória 
azonnal hasznosítható energia van. Nem kell mondani, 
sportolóknak, lábadozóknak, gyerekeknek ez mennyire 
hasznos. Az energiát a dióbél olaja tárolja elsősorban. 

Amint az ógörög és a római hadseregek élelmezésében 
volt fontos szerepe a diónak, úgy a szovjet, majd orosz 
űrhajósok ellátásában is, itt már diókrém formájában. 

3. Talán túlzó az a megállapítás, de nagy vonalakban 
igaz, hogy a dióbél tartalmazza a legtöbb, az emberi 



szervezet számára hasznosítható és egészséges olajat. 
Túlzó lehet azért, mert nem zárhatjuk ki, esetleg 
előfordulhat más olajos magban aránylag több olaj, de 
gyakorlatilag az ismert, elérhető olajos magvak közül a 
diót illeti az elsőség. 

A dióbél 100 g-os egységében a különböző mérések 
szerint 57-61-62-65-66 g lipid (olaj) van. Dr. 
Szentiványi Péter szerint az olajtartalom fajtánként 
45-72 g között változhat. A mért eredmények amerikai, 
francia, olasz adatok, a termesztett diófajtákra 
vonatkoznak. A magasabb olajtartalmú dióbél ízletesebb. 

Koleszterin nincs a dióban. 

És ami nagyon fontos, a dióolaj összetétele! 
Kaliforniai adatok szerint a dióolaj 76 %-a 
többszörösen telítetlen zsírsav (ebből 61 % linolsav, 
15 % linolénsav), 14 %-a egyszeresen telítetlen zsírsav 
(szinte kizárólag olajsav), és csak 10 %-a telített 
zsírsav (ebből 7 % palmitinsav, 3 % sztearinsav). 

A dióban lévő linolsav és olajsav elektronmikroszkópos 
képe:  

  

Miért olyan nagyon fontos ez? Mert a linolsav és a 
linolénsav, ami az ember zsírsavösszetételének kb. 10 
%-át teszi ki, nélkülözhetetlen, esszenciális zsírsav, 
az emberi szervezet nem képes felépíteni, és más 
táplálékból, mint növényi olajból 
nem juthatunk hozzá. 

Néhány szót a felsorolt olajokról. 



Olvadáspont---------------------------------------C° 

A linolsav CH3(CH2)4CH=CHCH2-CH=CH(CH2)7COOH---------5  
a linolénsav CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH -11  
az olajsav CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH-----------------13  
a palmitinsav CH3(CH2)14COOH------------------------63  
a sztearinsav CH3(CH2)16COOH------------------------70 

(A kettős kötést, a telítetlenséget az = jel jelzi.) 

Az emberi és állati szervezetben raktározott zsír 
állaga, konzisztenciája a zsírsavak összetételétől 
függ. Minél nagyobb az alacsony olvadáspontú, 
többszörösen telítetlen zsírok aránya, annál jobban 
bírja a szervezet a hideget, ami szélsőséges, 
kontinentális éghajlatunkon fontos. És sportolóknak, 
gyerekeknek, időseknek, stb. A dióbélben pedig éppen 
ezekből van sok. Az Amerikai Szív Társaság (American 
Heart Association) azt ajánlja, hogy a napi 
kalóriaszükségletet 10-10 %-ban egyszeresen, illetve 
többszörösen telítetlen zsírsavakból fedezzük, míg a 
telített zsírsavakból legfeljebb 8 %-ot. (A többit a 
szénhidrátok, fehérjék biztosítják.)  



 

Barátkozzunk meg a zsírral! A zsíranyag nem egy 
természetidegen anyag, hanem az emberi szervezet 
nélkülözhetetlen összetevője, aminek jelen kell lennie 
szervezetünkben, életfunkcióinkban. A zsíranyag nemcsak 
tartalék-tápanyag, hanem például a sejtmembránok 
felépítésében is résztvesz. 

Senki se tudná jobban összefoglalni a zsiradékok 
szerepét az emberi szervezetben, mint Veresné Bálint 
Márta. Ezért kiváló cikkét mellékletben idézem. 

Ha étrendünkben nincs legalább 15 % zsíranyag, mint az 
omega-3-mal és az omega-6-tal jelölt, a dióolajban 
előforduló olajok, akkor kulcsfontosságú életfunkcióink 
sérülnek. Ezeket az emberi szervezet nem tudja más 
anyagokból, más zsírsavakból előállítani, ezek 
esszenciális zsírsavak. 

Egy példa: A többszörösen telítetlen zsírsavakból 
szervezetünkben lecitin képződik, egy foszfortartalmú 



lipid, ami nélkülözhetetlen az emberi nemi hormonok 
előállításához. 

A növényi, állati 
szervezetekben 
meglévő zsíranyag 
mindig különböző 
zsírsavak 
változatos 
összetételű 
keveréke. Az emberi 
zsír összetétele 
nagyban függ a 
felvett tápanyagok 
zsírsavösszetételét
ől. 

A dióbél olaja éppen az emberi szervezetre jellemző 
konzisztenciájú zsír felépítésében segít. 
Természetesen, erre más növényi olajok is képesek, 
továbbá egyes halak zsíranyaga is, de a 
nélkülözhetetlen olajsavak a dióbélben koncentráltan 
találhatók, hiszen, mint láttuk, a dió olajtartalmán 
belül a telítetlen olajsavak mennyisége a 7,5-szerese a 
telítettekének, nincs szükség tehát egyéb olajtartalmú 
ételekkel próbálkozni. 

Alább hamarosan egymáshoz viszonyítva tanulmányozhatjuk 
a dió és más olajos magvak beltartalmi értékeit. Addig 
is előzetesként vessük össze a dióban és más, fán termő 
olajos magvakban, valamint a földimogyoróban található 
omega-3 zsírsavmennyiséget, a jobboldali táblázat 
alapján. Nem is az abszolút mennyiség, hanem az 
összehasonlítás a lényeg. (Angolul kevésbé tudóknak: az 
utolsó oszlop a dió.) 

A telítetlen, illetve többszörösen 
telítetlen zsírsavak iránti emberi 
szükségletet napi 10 db dió belének 
elfogyasztása tökéletesen kielégíti. 
(Olvasható olyan szakirodalom is, 
amely szerint napi 5 db dió is elég. 
De ne legyünk ennyire szűkmarkúak, 
ha magunkról van szó!) 



4. A dióbél fehérjéi. 100 g dióbélben 15-16 g fehérje 
van, ami megfelel más magvak (búza, stb.) vagy a halhús 
fehérjetartalmának, és meghaladja más húsok, a tej, a 
tojás fehérjetartalmát. Összetételük viszont rendkívül 
kedvező. 

A fehérjék aminosavakból mint építőkövekből épülnek 
fel, az emberi szervezet a táplálékban felvett 
fehérjéket aminosavakra bontja, és emberi fehérjéket 
épít belőle. Az emberi szervezet az aminosavak egy 
részét elő tudja állítani más aminosavakból, ezeket 
mondják nem esszenciális aminosavaknak, ugyanakkor az 
ember számára esszenciális, csak a táplálékból 
hozzáférhető aminosavaknak a táplálékban lévő 
mennyiségére figyelni kell. 

Nézzük meg a dióban lévő aminosavakat közelebbről! 

Leucin a dióban:  

 

A leucin - az izoleucinhoz és a valinhoz hasonlóan - 
hidrofób aminosav, a proteinek és enzimek belső 
felépítésében vesznek részt. A leucin 7,5, az izoleucin 
4,6, a valin 6,9 %-át teszi ki a proteineket alkotó 
aminosavaknak. 

Izoleucin a dióban:  



 

Valin a dióban:  

 

Az esszenciális aminosavak közül a dióbél mind a 8-at 
tartalmazza, szinte az emberi szükséglet szerinti 
mennyiségben.  
Leucinból, izoleucinból, treoninból és valinból a napi 
minimum-szükségletet 100 g dióbél kielégíti.  
Lizinből, triptofánból, fenilalaninból pedig a napi 
szükséglet felét.  
Egyedül metionin miatt kell mást is enni, mint diót, 
mert abból kevesebbet tartalmaz. 

Treonin a dióban:  



 

A treonin - a glicinnel és a szerinnel együtt - 
alkoholtartalmú aminosav. A treonin a fehérjék 6 %-át 
teszi ki. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a dióban lévő tirozin 
csökkenti a fenilalanin-igényt, akkor azt mondhatjuk, a 
napi fenilalanin-igényt is kielégíti 100 g dióbél. Ezen 
kívül a tirozin elősegíti az endorfin-képzést, ami az 
emberben a jó közérzetért, a jó kedvért felel. 

De van még benne a szemiesszenciális (félig 
nélkülözhetetlen) aminosavak közül cisztin, arginin, 
hisztidin, glicin és szerin is, az említett tirozin 
mellett. 

Ezek közül az argininnál is meg kell állni egy szóra. 
Orvosi tapasztalat, hogy az alacsony lizin-arginin 
arány jó hatású a szív- és érrendszerre. A dió más 
táplálékokkal összehasonlítva különösen gazdag 
argininben, és viszonylag szegény lizinben. Az arány 
tehát kiváló. Más élelmiszerekre nem kívánok 
ellenpropagandát kifejteni, tisztelt Kollégám házi 
feladatává teszem, hogy azok lizin-arginin arányát 
felkutassa és összehasonlítsa a dióéval. 

Az argininnak a vérnyomás szabályozásában is szerepe 
van, eről se feledkezzünk el. 

Lizin a dióban:  



 

A lizin a proteinek és az enzimek felületén játszik 
fontos szerepet, néha az aktív helyen helyezkedik el. A 
szervezet pH-értékének fenntartásában is fontos szerepe 
van. 

Triptofán a dióban:  

 

A triptofán indol-oldallánca miatt az ingerületátvivő 
anyagnak, a szerotoninnak a felépítésében fontos. De 
más proteinekben és enzimekben is. 

Fenilalanin a dióban:  



 

A fenilalaninnak kulcsszerepe van a bioszintézisben, 
más, nem esszenciális aminosavak előállításában. A 
fehérjékben átlagosan 3,5 % fenilalanin van. 

Ha az esszenciális és a szemiesszenciális aminosavakat 
áttekintettük, még mindig maradtak értékes aminosavak a 
dióban: alanin, prolin, igen sok aszpartát és még több 
glutamát. 

A dióbél fehérjéi tehát gyakorlatilag szinte teljes 
értékűnek tekinthetők. Mint a szója fehérjéi. 

De hadd tegyek egy megjegyzést a dióbél fehérjéihez. A 
dióbélben a fehérjék nem aminosavak, hanem igen 
bonyolult szerves vegyületek formájában találhatók. Ha 
szervezetünknek a saját fehérjéi felépítéséhez 
valamilyen aminosavra van szüksége, a felvett 
fehérjéket lebontva az aminosavat hasznosítja. 

De sok fehérjét eredeti formájában hasznosít 
szervezetünk, ilyenek a dió bőséges vitaminjai, vagy - 
legalább részben - az emésztés, a szervezetbe való 
beépülés során megváltozott formában hasznosítjuk 
azokat, ilyenek az antioxidánsok, például a 
flavonoidok. Ilyen a melatonin is, ami emberi hormon, 
erről majd később. 

A dióbél kiváló flavonoidforrás, más növényi 
tápanyagokkal összehasonlítva. A flavonoidok szerepének 
kifejtésére nálam sokkal illetékesebb Lugasi Andrea, 
ezzel a témával foglalkozó kutató, aki ezt egy kiváló 



cikkben meg is tette, a cikket mellékletben közlöm. A 
cikkből is kiderül, hogy közel sincs még egy táplálék, 
ami annyi flavonoidot (nevesítve miricetint) 
tartalmazna, mint a dióbél. Csak a miricetin tartalma 
4.565 mg/kg! A párhuzamosan vizsgált 11 hazai és 
külföldi gyümölcs - köztük a mandula - egyike sem 
tartalmazott miricetint! 

Sőt. Norvég és amerikai kutatók 1000 növényi 
élelmiszert rangsoroltak aszerint, hogy mennyi 
antioxidáns hatóanyagot tartalmaznak. A dió, amelynek 
100 grammja 20,97 mmol mennyiségben tartalmaz 
antioxidánsokat, a ranglista élére került! Ezt követi a 
gránátalma (11,33 mmol/100 g), a földieper (6,88 
mmol/100 g) és a napraforgómag (5,39 mmol/100 g). A 
bokormogyoró 0,49 mmol/100 g értékével csak a mezőny 
végén kullog. 

(A diólevél és a zöld dióburok flavonoidtartalmáról 
később, egyelőre elég, ha a dióbél kiváló antioxidáns-
hatását meg tudjuk emészteni.) 

A dióbél fehérjéinek értékelésénél tehát nemcsak az 
aminosavak mennyiségét és összetételét, hanem a 
dióbélben meglévő értékes fehérjevegyületeket is 
kéretik figyelembevenni az értékelés során. 

Mert, kérem, mutassanak nekem még egy olyan gyümölcsöt, 
zöldséget, vagy bármilyen más növényi eredetű 
táplálékot, amiben megközelítőleg is annyi flavonoid 
lenne, mint a dióban!  



 

5. Értéke még a diónak a vitamin- és ásványi anyag 
tartalma. 100 g dióbélben 10-20 mg C-vitamin van, ami a 
szervezet ellenálló képességének növelésében játszik 
közismert szerepet. C-vitamin tartalma többszöröse, 
mint a közismerten magas C-vitamin tartalmú 
feketeribizlié. És szintén a dió javára szól, hogy C-
vitamin tartalmából tavaszra is alig veszít. 
Konzervként őrzi számunkra. Napi 5 dió bele fedezi a 
felnőtt ember C-vitamin szükségletét. 

B1-vitamin (tiamin) tartalma 360-380 mg, riboflavint 
90-100 mg-ot tartalmaz, ezen kívül niacin, pantoténsav 
és B6 vitamin van még benne. 

C-vitamin a dióban:  



 

A-vitamint 41 nemzetközi egységnyit, E-vitamint 3 mg-ot 
tartalmaz, ami elektronmikroszkóp alatt így néz ki:  

 

Van róla másik kép is, azon így látszik:  



 

Fólsavtartalma kiemelendő, 98 mikrogramm, ami nemcsak a 
vérszegénységet segít leküzdeni - a B12 vitamint 
kiegészítve - és egyes fehérjék szintézisében 
nélkülözhetetlen, hanem rákmegelőző hatása is van. A 
fólsavat felépítő egységek származékai és analógjai a 
tumorsejtek növekedését gátló anyagok. A fólsav így néz 
ki a dióban:  

 

Ásványi anyagtartalom 10 dkg dióbélben:  
Kálium 440-550 mg  
Foszfor 350-500 mg  
Magnézium 130-160 mg  
Kalcium 90-200 mg 



És kisebb mennyiségben van még benne szelén, mangán, 
cink, vas, nátrium, kén, jód és réz is. 

Erdélyi Aliz szerint a dió 
jó szelénforrás. 

És ugyancsak az ő tollából 
ismert, hogy jó 
kalciumforrás is, a napi 
kalciumszükséglet 20 %-a 
fedezhető 100 g dióbéllel. 
Így a dió szerepet kaphat az 
oszteoporózis dietétikus 
megelőzésében is, mert foszfortartalma nem olyan magas, 
hogy rontaná a kalcium felszívódását. 

A dió magnéziumpótlásra is jó, amiből a napi szükséglet 
300-350 mg. Az átlagos magyar étrendben nincs elég 
magnézium. Hiánya álmatlanságot, szorongást, fejfájást, 
légszomjat, depressziót okozhat. Hát még ha 
stresszelünk vagy fogyókúrázunk! Akkor még több 
magnézium kell. 

A dió magas ásványi anyag tartalmát jórészt a diófa 
erős, mélybe nyúló gyökerének köszönheti. Olyan 
területen is megtalálja, összegyűjti a számunkra fontos 
ásványi anyagokat, ahol a feltalaj az intenzív 
mezőgazdasági művelés miatt már elszegényedett. 

Tisztelt dióevő Kollégám, felfigyelt-e a dióbél ásványi 
anyag tartalmán belül a dió nátriumtartalmára? Na, 
ugye, hogy nem! Én sem. Ez azért fordulhatott elő, mert 
alig van benne. Tehát a dióbél kiváló összetevője a 
sószegény étrendnek. Akinek arra van szüksége. 

Az összetétel teljességéért meg kell még említeni a 
dióbél mintegy 12-14 %-nyi szénhidrát-tartalmát (ennek 
nagyobb része rostanyag, kisebb része cukor), és a 
száraz dióbélben is van 4-5 % víz. 

Megjegyzem, a felsorolt részletes adatok egy 
kaliforniai vizsgálat adatai. 

Most, hogy végignéztük, mi van a dióbélben, újból meg 
kell állapítanunk, hogy mindezek fölött a dióbél 
legnagyobb értéke az íze, aromája, ami egyedülálló. 



Kedves kolléga (kollegina), amíg eddig jutott az 
olvasásban, rágcsált-e közben egy kevés dióbelet? Ha 
nem, próbálja meg úgy, és úgy folytassa! Meglátja, 
mennyivel élvezetesebb lesz! 

6. És mindez még csak magának a dióbélnek az értéke. 
Nem véletlen, hogy a rómaiak a diót az istenek 
eledelének nevezték, a dió egy része valóban az 
isteneket illette.  

 

Részletes adatok 

Egy 13 dióbél-mintát összesítő részletes amerikai 
vizsgálati eredmény szerint 100 g száraz dióbélben 
átlagosan van: 

 Víz 4,07 g 
 Energia 654 kcal 
 Energia 2738 kj 
 Protein 15,23 g 
 Olaj, zsír 65,21 g 
 Szénhidrát 13,71 g 
 Ásványi anyag 1,78 g 

A dióbél fehérjéinek 
részletes aminosav-
összetétele a következő. 
100 g dióbélben van: 



 Triptofán 0,170 g 
 Treonin 0,596 g 
 Izoleucin 0,625 g 
 Leucin 1,170 g 
 Lizin 0,424 g 
 Metionin 0,236 g 
 Cisztein 0,208 g 
 Fenilalanin 0,711 g 
 Tirozin 0,406 g 
 Valin 0,753 g 
 Arginin 2,278 g 
 Hisztidin 0,391 g 
 Alanin 0,696 g 
 Aszparaginsav 1,829 g 
 Glutaminsav 2,816 g 
 Glicin 0,816 g 
 Prolin 0,706 g 
 Szerin 0,399 g 

100 g dióbél olajtartalma: 

 Linolsav 38,093 g 
 Linolénsav 9,080 g 
 Olajsav 8,799 g 
 Egyéb telítetlen 

zsírsav 0,134 g 
 Palmitinsav 4,404 g 
 Sztearinsav 1,659 g 
 Egyéb zsírsav 0,063 g 

Szénhidrátok 
100 g 
dióbélben: 

 Rostanyag 
6,7 g 

 Répacukor 
2,43 g 

 Glükóz 
0,08 g 

 Gyümölcscu
kor 0,09 g 

 Keményítő 
0,06 g 

Ásványi anyagok 100 g dióbélben: 



 Kálium 441 mg 
 Foszfor 346 mg 
 Magnézium 158 mg 
 Kalcium 98 mg 
 Szelén 4,6 mg 
 Mangán 3,414 mg 
 Cink 3,09 

mg 
 Vas 2,91 

mg 
 Nátrium 

2,0 mg 
 Réz 1,586 

mg 

Vitaminok 100 g 
dióbélben: 

 C-vitamin 
1,3 mg 

 Thiamin 
0,341 mg 

 Riboflavin 
0,150 mg 

 Niacin 1,987 mg 
 Pantoténsav 0,570 mg 
 B6-vitamin 0,537 mg 
 Fólsav 98 mikrogramm 
 A-vitamin 41 NE 
 E-vitamin 2,916 mg 
 Alfa-tokoferol 0,70 mg 
 Béta-tokoferol 0,15 mg 
 Gamma-tokoferol 20,83 mg 
 Delta-tokoferol 1,89 mg 

 



Természetesen, ahány vizsgálat, annyiféle beltartalmi 
eredmény. Más, ismert vizsgálati eredmények a fenti 
képet csak árnyalják, de alapjában nem rajzolják át. A 
különböző vizsgálatok főbb vonalaikban megerősítik az 
ismertetett részletes kaliforniai adatokat. 

Hazai vizsgálat szerint biotin- (H-vitamin) tartalma is 
jelentős a dióbélnek, a dióbél a biotinforrások között 
előkelő helyen áll. 

Tisztelt diószerető, diófogyasztó Kollégám, nem kell a 
fent részletezett adatokat megtanulnia. Elég, ha a 
jobboldali, egyszerűsített ábrára tekint, amely nagy 
vonalakban 
szemlélteti a 
dióbél 
összetételét. 

Az ábra 
értelmezéséhez nem 



kell tudni franciául. 

 A piros szín az egészségvédő olajtartalmat jelöli. 
 A sárga a bőséges, szinte teljes értékű fehérjét. 
 A kék a szénhidrátot, ami főleg poliszaharid. 
 A zöld az ásványi anyagokat, a fehér a vizet. 

Szemmel látható, hogy mesterséges kémiai anyag - 
kiegészítő, állományjavító, ízesítő és színező anyag, 
amivel minden élelmiszerünket telenyomják - egyáltalán 
nincs a dióbélben. 

A dióbél maga a természetes egészség. 

Hogyan lehetséges mégis, hogy egyesek dióallergiára 
panaszkodnak? Úgy, hogy a lakosság 2,5 %-a valóban 
allergiás természetű. De nemcsak a dióra, hanem más 
élelmiszerekre, virágra, porra, - sőt, virágporra!, - 
parfümre, stb. is. Ez nem a dió hibája.  

 

Összehasonlítás más olajos magvakkal 

Az Egyesült Államok élelmezésügyi hatósága így 
hasonlítja a dióban lévő egészségvédő omega-3 olajsavak 



mennyiségét például a mandulához vagy a 
földimogyoróhoz:  

  

Nem kell magyarázat. A dió állja a versenyt más héjas 
gyümölcsökkel akár a vajdiótól pekándióig is. 



Közönséges dió és pekándió belének összehasonlítása:  

Az előbb ismertetett részletes vizsgálati eredmények 
alapján a dióbelet hasonlítsuk most össze más nagy 
olajtartalmú magvakkal. 100 g diófélében van: 

Dió Pekándió Mandula Mogyoró Makadámia Földimogyoró 

Kalória 660 667 589 631 702 586 

Zsírsav g 65,2 67,0 52,9 66,3 74,1 49,4 

-telített g 5,9 5,3 4,9 4,6 10,6 7,1 

-telítetlen g 59,5 61,7 44,4 60,0 63,5 42,3 

koleszterin 
mg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fehérje g 15,2 7,8 20,1 13,1 8,5 23,6 

Szénhidrát 13,7 18,3 20,5 15,2 13,8 21,5 



g 

-rost g 6,7 7,8 10,9 6,0 9,2 8,1 

-cukor g 2,5 4,2 5,6 4,6 4,2 4,6 

Nátrium 
mg 

2,0 1,1 10,9 3,2 4,9 6,0 

Kálium mg 441 392 735 444 368 658 

Látjuk, a diónak tehát 
egyáltalán nem kell 
szégyenkeznie, az 
egészségünkért folytatott 
versenyben igen jól áll. A 
fehérjetartalom 
"versenyszámban" csak a 
földimogyoró és a mandula 
előzi meg, a telített és 
telítetlen olajsavak 
arányának 
"versenyszámában" pedig 
csak a pekándió és a mogyoró. 

Ha lenne tízpróba, vagyis az egyes versenyszámok 
eredményeit összeadnánk, a dió lenne az összesített 
befutó. De ha nincs tízpróba, ízpróbában biztos. 

A vizsgált hat olajos mag mindegyikéről állítanak 
rákmegelőző és koleszterincsökkentő hatást.  



  

A dióbélből nyerhető dióolaj felhasználásáról, a 
diólevél, a dióvirág jótéteményeiről, a dió egyszerre 
könnyű és erős fájának megneveléséről és 
felhasználásáról, a dióhéj, a diókopáncs hasznáról 
később. A dió és az egészség kapcsolatáról pedig most, 
azonnal.  

 



Mert az egészség az első, tisztelt Kollégám. Ha 
egészség van, minden van. Ha egészség nincs, semmi 
sincs. Kérdezze csak meg kezelőorvosát!  

---------------------------------------------- Fel------------------
------------------- Tovább 

 
A DIÓ ÉS AZ EGÉSZSÉG 

Mottó:  
"A vizsgálatok alátámasztják, hogy napi kb. 40 g dió 
elfogyasztása a kevés telített zsírt és alacsony 
koleszterint tartalmazó diéta részeként, a 
kalóriabevitelt nem növelve, csökkentheti a koszorúér 
és szívbetegségek kockázatát."  



(Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszer-engedélyezési Hivatala - FDA) 

Vázlat:  
A Barcelona-Loma Linda kísérlet  
Dietetikus vizsgálatok  
Cukorbetegek figyelmébe  
Az idegrendszer tápanyaga  
A jó alvásért, a stressz ellen  
Dióval az Alzheimer-kór ellen  
A dió segít a rákot megelőzni  
Sőt, a csontritkulást is  
Jobb, mint a Viagra  
A Body Studió véleménye  
A hosszú élet titka  
A dió mesébe illő táplálék  
A BBC News cikke 

Ha ilyen csodálatosan értékes tápanyag a dió, most már 
a tápanyagtartalma ismeretében beszéljük meg, hogy 
fogyasztása hogyan hat az egészségünkre, mármint az 
egészséges ember egészségére, mert a különböző 
betegségek esetén kifejtett gyógyhatásával majd később 
foglalkozunk. 

A Barcelona-Loma Linda kísérlet: A 
diófogyasztás csökkenti az LDL 
koleszterin szintjét a vérben 

Mottó:  
"Raw or dry roasted, halved or whole,  
walnuts are a heart healthy food."  
(Nyersen vagy szárazon pirítva, darabosan vagy egészben,  
a dió a szív egészséges tápláléka.)  
(Nicole Senior,  
az Egyél, hogy legyőzd a koleszterint c. 
könyv írója) 

A fejlett országokban vezető 
halálokot képeznek a szív- és 
érrendszeri betegségek, amelyek 
egyik formája a vérfalon lerakódó 
koleszterin által létrejött 
érszűkület. 

Mint tudjuk, a koleszterin olyan 
lipid (zsíranyag) az emberi szervezetben, ami részben 
szabad állapotban, részben zsírsavakkal alkotott 



észterek alakjában fordul elő. Élettani jelentősége 
igen sokrétű, elég csak arra utalni, hogy több hormon, 
köztük a nemi hormonok keletkeznek belőle. 

De nem elég csak erre utalni. Utaljunk arra is, hogy az 
agyban lévő zsíranyag nagy része is koleszterin, a 
szürkeállományban 22 %, a fehérállományban 27 %. A 
táplálékból felvett koleszterin lipoprotein formájában, 
fehérjéhez kötve szállítódik a véráramban rendeltetési 
helyére. A fehérje és a lipid kapcsolata nem szoros, a 
lipoproteinek összetétele változó. A legnagyobb 
koleszterin-hányadot, mintegy 45 %-ot tartalmazó 
lipoproteineket nevezik kis sűrűségű, angol 
rövidítéssel LDL lipoproteineknek. A koleszterin 
károssá akkor válik, ha - egyéb okok miatt - a vérfalon 
lerakódik. Az érfal rugalmatlanná, merevvé, törékennyé 
válik, ami súlyos, sokszor halálos eseményekhez 
vezethet. 

A vérben szokásosan keringő mennyisége 1,7 g/l, ez a 
mennyiség nemcsak a kortól és a nemtől függ, hanem az 
aktuális diétától is, hiszen a vérben szállított 
lipidek minőségét, összetételét a táplálékban felvett 
lipidek határozzák meg. 

Általában feltételezik, hogy a vér koleszterin-szintje 
és a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakorisága 
között összefüggés van. Erre alapozva végeztek és 
végeznek összefüggés-vizsgálatokat a táplálék 
összetétele és a vér koleszterin-szintje között, abból 
kiindulva, hogy koleszterin-szint csökkentése csökkenti 
a szív- és érrendszeri kockázatokat. Több ilyen 
vizsgálatot is lefolytattak. 

Ezek során feltételezték, hogy a kis sűrűségű, LDL 
lipoproteinek arányának csökkentése, és a többi 
lipoprotein, a 19 % koleszterin tartalmú igen kis 
sűrűségű (VLDL), a 18 % koleszterin tartalmú nagy 
sűrűségű lipoproteinek (HDL), végül a 6 % koleszterin 
tartalmú chilomikronok arányának növelése lenne 
célszerű. 

Itt bemutatok négy felvételt, négyféle koleszterinről. 
Talán tisztelt Kollégám meg tudja mondani, ezek közül 
melyik hasznos és melyik ártalmas, mert én nem tudom.  



 



 

  

Dr. Luis Masana a Rovira és Virgili Egyetemen 
(Spanyolország) 70 gyermeken, 57 felnőtt férfin és 47 
idős férfin 16 héten át végzett táplálkozási 
kísérlettel megállapította, hogy napi kis mennyiségű 
(2-3 dkg) dióféle rendszeres fogyasztása a vér LDL-



koleszterin szintjét mindhárom korcsoportban, 2-10 %-os 
mértékben csökkentette. 

A vizsgálat során az úgynevezett Mediterrán Diéta 
elnevezésű étrend volt a vizsgálatba bevont személyek 
alap-tápláléka, ami azt jelenti, hogy a lipidek 
(zsírok) felvételének fő forrását a növényi olajok 
képezték, állati zsír nem szerepelt a táplálékban. 
(Mellesleg - vagy nem mellesleg? - napi kis mennyiségű 
bor fogyasztása is szerepelt a diétában.) 

Jelenleg a Barcelonai Egyetem (Spanyolország) és a Loma 
Linda-i Egyetem (Dél-Kalifornia, USA) 7-8 éven át tartó 
közös vizsgálatát tekintik alapvetőnek ebben a témában. 
Ez egy nagy méretű, jól szervezett vizsgálat volt. A 
vizsgálat idején Barcelonában a Mediterrán Diéta 
képezte a táplálkozás alapját, mivel eddig ez bizonyult 
a legeredményesebbnek az LDL-koleszterin szint 
csökkentésére. 

Kaliforniában - nem lévén hagyománya a mediterrán 
étkezésnek - hasonlóan, állati zsíroktól mentes 
étrendet állítottak össze. A vizsgált - 28 és 72 év 
közötti - férfiakat és nőket két csoportra osztották, 
az egyik fél hat hónapon át a Mediterrán Diéta szerinti 
étkezésben vett részt, Kaliforniában pedig a hasonló 
Nyugati Vidéki Diéta (Western Countries Diet) szerinti 
táplálkozásban, a másik csoport pedig - Barcelonában 
is, Kaliforniában is - ezen felül elfogyasztott naponta 
egy marék dióbelet, olyan formában, ahogy óhajtották, 
salátában, desszertben vagy előételként.  



 

A vizsgálat előtt is ismert volt, hogy a vér 
koleszterin-tartalmának 1 mg/l-es csökkenése megfelel 1 
%-os kockázatcsökkenésnek. 

Az eredmény a következő volt: 

Amint azt várták, a Mediterrán Diéta, valamint a 
hasonló, állati zsírtól mentes étrend önmagában 
jelentősen, szignifikánsan csökkentette az LDL-
koleszterin szintjét. És amit nem vártak, a többlet 
diófogyasztás mindkét országban tovább csökkentette az 
LDL-koleszterin szintjét, Barcelonában, ahol hagyománya 
van a mediterrán étkezésnek, 6 %-kal, Loma Linda-ban 
pedig 16 %-kal! 

Dr. Ros, a vizsgálat vezetője szerint bár mindkét 
helyen megközelítőleg azonos arányban biztosították a 
táplálékban a (többszörösen) telítetlen zsírsavakat, a 
kiegészítő dió-tápláléknak más étrendi, orvosi hatása 
is lehet. Társa, dr. Juan Carlos Laguna hozzátette, 
hogy a többlet dió a vizsgálat 6 hónapja alatt nem 
eredményezett súlytöbbletet a vizsgált személyeknél. 

A vizsgálatvezető tömör összefoglalása: „Egyen naponta 
egy marék dióbelet, és az Ön vérének koleszterin-
szintje csökkenni fog!” A vizsgálatvezető az egy marék 
dióbelet napi 5 dkg-ban pontosította, amit otthon bárki 
bármilyen formában elfogyaszthat. De emellett 
takarékoskodni kell egyéb zsíranyagok fogyasztásával, 



ekkor a szívbetegség és az érrendszeri betegségek 
kockázata 11 százalékkal csökken. 

Dr. Joan Sabaté, a Loma Linda Egyetem tanára szerint a 
dióbél az ipari országok vezető halálozási okának, a 
szívbetegségeknek természetes megelőző gyógyszere. 

A Loma Linda-i kórház, ahol a vizsgálatot végezték:  

A vizsgálat végeredményét 2000. április 4.-én tették 
közzé, de Magyarországon még most se tudnak róla. 

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez a nagyszabású, 
összehangolt vizsgálat nem volt véletlen, egyes kutatók 
már korábban is feltételezték a dióbél olajainak 
pozitív hatását, és Loma Lindában már 1993-ban is 
publikáltak kezdeti eredményeket. A jelen vizsgálat 
jelentősége volumenében, időtartamában, eltérő 
hagyományú vidékeken élők összehangolt vizsgálatában 
van, vagyis az eredmény megalapozottságában. 

A dióbél fogyasztása tehát bizonyítottan csökkenti a 
kis sűrűségű koleszterin mennyiségét a vérben, 
jelentősen csökkenti a szív- és érrendszeri 



kockázatokat, a növényi olajokon alapuló táplálkozás 
mellett is, annak jótékony hatásán túlmenően. Ez előtt 
a vizsgálat előtt a mediterrán diétát tekintették a 
legegészségesebb étkezésnek, a szív- és érrendszeri 
kockázatok csökkentése szempontjából. 

Természetesen, a diófogyasztás sem tudja teljesen 
megszüntetni a kockázatokat, mert az étkezésen kívül 
más (genetikai, életmódbeli) tényezők is kockázati 
tényezőt jelentenek, de azok már kívül esnek stúdiumunk 
tárgyán. (Maradjunk szűken a dióhéjban!) 

Az alapkutatást természetesen azóta igen sok kiegészítő 
vizsgálat követte, amelyek mind megerősítik a dióbél 
olajainak egészségvédő hatását. 

Elaine B. Feldman például, a 
Georgia-i orvosi egyetemről, azt 
emeli ki, hogy a napi kismértékű 
diófogyasztás az érfalon 
lerakódott koleszterinek 
mennyiségét csökkenti, azokét, 
amelyek keményítik, 
rugalmatlanná teszik az 
érfalakat, főleg a koszorúerek 
falát. Eltömik az ereket, ezáltal a szívizom 
tápanyagellátását blokkolják. A kismértékű 
diófogyasztást napi 5-8 dkg-ban jelölte meg, vagyis kb. 
1/4-1/2 csészényi dióbélben. 

Feldman doktornő azt is kiemeli, hogy az olajos magvak 
közül a dió olaja a legalkalmasabb erre a célra, mert 
olajsavainak összetétele a legkedvezőbb az emberi 
szervezet számára. 

Ugyanezt hirdeti Artemis P. Simopoulos is, aki a 
linolsav és a linolénsav nagy arányát tartja a dióbél 
fő értékének. És azt, hogy ezek a zsírsavak akkor se 
okoznak elhízást, ha fölös mennyiségben kerülnek az 
emberi szervezetbe. 

Több mint 200 személyen végzett, ötször megismételt 
kísérlet eredményeit foglalta így össze Simopoulos 
doktornő. 



2004-ben a Pennsylvania Állami Egyetem végzett 
ugyanebben a témában nagyobb kutatást. Azon túl, hogy a 
korábbi, hasonló kutatások eredményei újbóli 
megerősítésre kerültek, tehát, hogy a diófogyasztás, a 
dióolaj csökkenti az úgynevezett káros koleszterin 
szintjét a vérben, a lényeges új eredményt az képezte, 
hogy egyben, a diós diéta hatására csökkent a vérben az 
úgynevezett C-reaktív protein (CRP) szintje, amely 
fehérjét a gyulladásos folyamatokkal hoznak 
összefüggésbe. Dr. Penny Kris-Etherton vizsgálatvezető 
szerint ezért fontos, hogy a dió beépüljön étrendünkbe. 

A vizsgálat alanyai magas szív- és érrendszeri 
rizikófaktorral rendelkező férfiak és nők voltak, az 
amerikai veszélyeztetett lakosságcsoport jellemzői 
szerint kiválasztva, a vizsgálatban és annak 
kiértékelésében pedig mintegy tíz kutató és professzor 
vett részt. 

A dióbél-fogyasztás koleszterinszint-csökkentő hatása 
talán azzal magyarázható, hogy a dióolaj esszenciális, 
a szervezet számára nélkülözhetetlen olajsavakat 
tartalmaz. A szervezet értelemszerűen a számára 
megfelelőbb (mert nélkülözhetetlen) zsírsavak 
feldolgozását részesíti előnyben, és egyben igyekszik 
megszabadulni az ezáltal feleslegessé vált 
zsírsavaktól. Egy német tanácsadó (Eric E. deWitt) 
szerint a diófogyasztás eredményeként javul az érfalak 
rugalmassága. 

Újabban az is bizonyítást nyert, hogy a dió olajsavai a 
véredényrendszer falainak gyulladását is visszafogják. 

És ne feledjük, amit eddig is tudtunk, hogy önmagában 
az E-vitamin magas szintjén keresztül is érvényesül a 
dióbél szívvédő funkciója, és az ellagénsav szabad 
gyököket lekötő hatása által segíti az immunrendszert a 
sejtek védelmében. 

Nem beszélve a dióbél rostanyagainak kedvező élettani 
hatásáról.  



---------------------------------------------- Fel------------------
------------------- Tovább 

VÁSÁRLÁSI TANÁCSOK 

Mottó:  
"s dió is, dió is az öblös kosárban,  
szilfa-garabóban, merre csörög, mondsza,  
dió is, karácsony, karácsonyi lárma."  
(Kosztolányi Dezső: Piac) 

Vázlat:  
Tanácsok  
Reklámok 

Tanácsok 

Most az következne, hogy dióvásárlási tanácsokat 
osszak. De nem teszem, elméleti és gyakorlati okból. 

Mint azt mindannyian tudjuk Marx A Tőke c. művének első 
kötetéből, a vevők általános, teljeskörű ismeretekkel 
rendelkeznek az áru tulajdonságait illetően. A vevőnél 
okosabb én se lehetek. 



Praktikusan pedig azért nem mondok semmit, mert könyvem 
korábbi, az elmúlt tíz évben közreadott változataiban 
bármit írtam ebben a témában, annak semmi foganatja nem 
volt. 

Ezért csak röviden: Ha csak lehet, ne vásároljunk diót. 
Saját kertünkben úgyis jobb dió terem, ha magyar 
fajtájú diófát ültettünk. A legszuperebb vagy 
leghiperebb marketekben gyakorlatilag nincs dió. Ami 
mégis, az olcsó, gyenge import. Talán a piacon néha. 

De a nagybani piacot kerüljük. Ott csak éjszaka lehet 
vásárolni, nejlonzsákos dióbelet, hogy a vevő ne lássa, 
mit vesz. 

Esetleg kisebb hazai termelők kispiacon is árulhatnak. 
De próbáljuk kiszűrni, nehogy kereskedőtől vásároljunk. 
Kérdezzük meg, hol termett ez a dió. Erre a kereskedő 
azt válaszolja, hogy a fán, mert a kereskedők ilyen 
vicces emberek. A termelő pedig meg tudja mondani a 
termőhelyet. Az országban minden termőhelyen jó dió 
terem. 

Kérdezzük meg, milyen fajtájú a dió. Egy elfogadható 
válasz van csak: Nem tudom. Mert a magyar diófajtákat - 
tisztelt dióskönyv-olvasó Kollégámon kívül - tényleg 
nem ismeri senki.  



Elfogadhatatlan válasz a „papírhéjú”, mert ilyen fajta 
nincs, és a jelenleg termesztésben lévő fajták leírása 
szerint egyik se papírhéjú. Ez a jelző legfeljebb a 
törhetőségre utal, de a telepítésre leginkább kerülő 
fajták mindegyike jól törhető. Talán egyes házikerti, 
magról kelt diók lehetnek valóban papírhéjúak. A 
papírhéjú dió könnyebben férgesedik. 

Most már tényleg abbahagyom az észkiosztást, mert nekem 
sincs sok. De egy-két bosszantó tapasztalatot nem 
hagyhatok szó nélkül. 

Soha ne vegyünk csomagolt darált dióbelet, pláne 
cukorral keverve, mert abban a selejtet, az egyébként 
eladhatatlant kapjuk. Ha diót akarunk venni, pláne ne 
vegyünk Dejót, mert az nem dió.  



Van olyan nagy kereskedelmi áruház, amelyik a tasakos, 
félkilós dióbélre - valószínűleg szemérmességből - nem 
írja fel az árat. Még a nettó árat se. Még a polcra se. 
No, az ilyen dióbelet sem ajánlatos megvenni, mert még 
csak nem is szép. 

Ha az eladó vegyszermentesként kínálja a diót, (bio-
dió), azt csak akkor higgyük el, ha Biokontroll-
igazolást ad róla! Egyébként csak annyit jelent az 
állítása, hogy a magas diófája tetejéig nem ért fel az 
a vegyszer, amit a szomszéd gyümölcsfákra szórt. 

Otthon a diót lehetőleg száraz, hűvös helyen tároljuk. 
A jól szárított, helyesen tárolt dió a jövő évi 
termésig minőségromlás nélkül eláll. A mélyhűtőben 
bármeddig. +1-+4 C° között, 60-70 % relatív 
páratartalom mellett egy évig a legszigorúbb kritikát 
is kibírja a tárolt dióbél minősége, legalább egy évig. 

Ez így rendben is volna, de miben tároljuk otthon a 
diót? Természetesen Rottler Ádám iparművész úrtól 
rendelt fonott diótárolóban:  



 

Ha olyan sok otthon a dió, hogy művészi diótárolónkban 
nem fér el, nyugodtan öntsük föl az asztalra.  



Úgyis elfogy hamar, mert mindenhez, még a kávéhoz is 
azt fogjuk enni.  



 

Reklámok 

Ha a vevők saját józan belátásuk alapján nem vesznek 
meg valamit, akkor a kereskedők reklámokkal próbálják 
befolyásolni, tudatát tudat alatt módosítani, és 
végeredményben arra rábírni, amit egyébként nem tenne 
meg, vagyis azt vásárolni, amire semmi szüksége. 

És mire nincs szüksége a vásárlónak? 

Tisztelt vállalkozó Kollégám a megmondhatója, 
ugyanolyan jól tudja a választ, mint én. A vevőnek 
mindenre szüksége van, kivéve pontosan a mi árunkat. 

Nem tudom, tisztelt Kollégám, Ön volt-e már piaci árus. 
Én voltam, kicsiben is, nagyban is. És elkeseredetten 
tapasztaltam, az én árum hiába szebb, jobb és olcsóbb, 
mint a másé, a standom előtt úgy ment el a nép, hogy 
oda se néztek, sőt, egészen másról beszélgettek. 



A reklám hiányzott. Az, hogy egy dézsa diót készítsek 
oda, amikre a vállalkozásom logója van lézerrel 
bemarva, és minden arrajárónak adjak belőle egyet. Mert 
a lézermarás megmarad a vevő agyában, és később majd 
visszajön.  

 

Próbálja csak ki, tisztelt vállalkozó Kollégám! 

Szerintem a jó magyar diónak is szüksége lenne 
reklámra. Sokan nem tudnak róla itthon és külföldön, 
hogy a magyar dió milyen jó. Itt egy dióreklám, piros-
fehér-zöldben.  



Nem magyar. Nem is olasz, ha a színeket visszafelé 
nézzük. Amerikai. A színválasztás valószínűleg tudat 
alatti az amerikai reklámszakember részéről, hiszen 
legbelül ő is tudja, hogy a magyar dió jobb, mint az 
amerikai. Vagy egy amerikai magyar reklámszakember 
munkájával találkoztunk. Nem tudjuk. 

Akármennyire kerestem, magyar dióreklámot nem találtam. 
Ezek szerint a magyar ember mégis bölcs, nem szorul 
reklámra, reklám nélkül is tudja, hogy a dió milyen jó 
és egészséges, ezért a kiskertből összeszedi a diót, és 
elfogyasztja. És kiegészítésként vásárol is ünnepek 
előtt egy keveset. 

Nem így külföldön, ahol bizony a diót is reklámozni 
kell, amint a mellékelt ábrák mutatják. 

Dióolaj reklám:  



 

A francia frissdió reklámja:  



Francia diótermékek reklámja német fogyasztóknak:  



 

 



Japán dióreklám:  

 

Két amerikai dióreklám:  



  

Amint azt tisztelt Kollégámmal mindketten tudjuk, 
Amerika a reklámok hazája. Itt van még 8 amerikai 
dióreklám, amelyektől azt remélik, hogy a kaliforniai 
dió kelendőbb lesz általuk Németországban:  



 

  



  

   



Végül is, a sok reklám között elbizonytalanodva, melyik 
is a legjobb dió a világon? 

1929-ben a francia, grenoble-i dió volt.  

 

Ma pedig a magyar dió, de erről senki se tud, mert 
nincs reklámja. 

DIÓTÖRÉS OTTHON 

Mottó:  
"Diót tört a fogaival, és 
evett."  
(Rejtő Jenő: Texas Bill, a 
fenegyerek) 

Vázlat:  
Legyen kedvünk diót 
törni  
Hogyan törjünk diót?  
A feketedió, a japán 
dió törése, stb.  
A Diótörő Múzeum  
A diótörés 
történelméről  
Virtuális múzeum 

Legyen kedvünk diót törni 

Mottó:  
"Wie de kern wil smaken, moet eerst de noten 
kraken."  



(Ha a dióbelet meg akarjuk kóstolni, előbb a diót kell megtörni.  
- holland közmondás) 

"Wer den Kern essen will, muss die Nuss knacken."  
(Aki dióbelet akar enni, a diót meg kell törnie.  
- német közmondás) 

Mikor kell diót törni? 

Először is akkor, amikor kedvenc mókusunk vagy 
családunk arra biztat minket.  

  

Az otthoni diótörés még manapság is lassú, unalmas 
házimunka. Azért ha családunk elrendeli számunkra a 
diótörést, ennyire ne roppanjunk össze! 

Vagy akkor törjünk diót, ha ilyen szépen kikészítették 
nekünk a konyhaasztalra:  



 

De akkor se sértődjünk meg, lássunk nyugodtan a 
töréshez, ha munkaterületünk máshogy, például így van 
előkészítve:  



 

A lényeg a kedvcsinálás. Mert anélkül nem fog menni.  



 

Egy ismeretlen fotós képei következnek, kedvcsináló 
szándékkal. Neki is könnyebb volt fényképezni, mint a 
munkát elvégezni.  

      

        

Hogyan törjünk diót? 

Mottó:  
"Tvrd je orah voćka čudnovata,  
ne slomi ga, al' zube polomi"  
"Kemény dió, bámulatos gyümölcs,  
Ne harapj rá, mert a fogad töröd"  
(Petar Njegoš) 



Mottó:  
"Én a barátja vagyok itt mindennek, tenyeremben a jó dió  
háládatosan roppan ketté"  
(József Attila) 

Primitívebb vidékeken, - én ebből a szempontból most 
Németországot is ilyennek tekintem, - ahol ismerik és 
gyakorolják a távolkeleti wushao harcművészetet, nem 
tudják, hogyan kell a diót törni. 

Azt hiszik, hogy kézzel, a gyerek fején. Én még 
ilyesmit csak fényképen láttam, de az is majdnem olyan 
borzasztó, mint amikor valaki a fia fején nyílvesszővel 
vágta félbe az almát. 

Egy kártyás. Nem a tök alsó, a makk fölső. Igaz, az is 
német nyelvterületen történt, Svájcban.  



  

Tehát hogyan, mivel törjük a diót? Tucatnyi módszer van 
rá. 



Mint a mottó is tanít, semmiképp se a fogunk között. 
Kérdezzék meg fogorvosukat, a magyar fogorvosok 
szövetsége sem ajánlja. 

 

De megkérdezhetjük a magyar állatorvosok szövetségét, 
hátha ők ajánlják: "Ugyan, mókuska, magának olyan erős 
fogai vannak!" 



 

De törhetjük a diót a markunkban, 
két diót összefogva, az egyenes 
kieséses bajnokság elvét 
alkalmazva, vagyis a megtört 
helyébe újabb diót véve, és 
mindig a gyengébbet roppantva. És 
ugyanúgy, mint az egyenes 
kieséses bajnokságban, az összes 
résztvevő beleroppan, egyet 
kivéve. Amelyikkel aztán nem 
lehet bírni. 

Törhetjük továbbá cipősarokkal, ajtósarokkal, 
vasalóval. Mindegy, ami a kezünk ügyébe esik. 

Vagy hagyományos módon, kővel.  



Foglalkozzunk egy kicsit a diótörés 
múltjával! A dió az egyik legősibb emberi 
táplálék. Már i.e. 7000 körülről találtak 
az emberi lakóhelyek régészeti feltárása 
során dióhéj-maradványokat. 

Kezdetben vala a kő. A kőkorszakban. A 
kőkorszaki ember kővel törte a diót. 
Európai, amerikai ásatások 4-8000 évvel ez 
előtti időkből az emberi lakóhelyekről 
számos diótörő követ hoztak felszínre. 

Arról lehet felismerni ezeket, hogy a diók helyén 
kisebb mélyedés található. Körülötte pedig dióhéj-
maradványok. 

Csak Izrael területéről több mint 50 ilyen diótörő kő 
került felszínre, akárkik is lakták a zsidók előtt az 
ígéret földjét. Talán a kánaániták. Az volt a Kánaán, a 
sok dió! 

Az európai és izraeli 
kőkorszaki diótörő kövek 
nagy hasonlóságot mutatnak 
az északamerikai indiánok 
alig néhányszáz éve is 



használt diótörő köveihez. A kővel való diótörést 
besorolhatjuk az emberiség legnagyobb találmányai közé. 
A legnagyobb találmányoknak ugyanis nem ismerjük a 
feltalálóját, azokat a világ különböző részein, 
egymástól függetlenül többen is feltalálták. 

Az északamerikai kontinensen az ősi indiánok speciális 
mélyedéseket fúrtak diótörő köveikbe. Ilyen diótörő 
köveket szinte minden régészeti feltárás talált a 
valahai indián lakóhelyeken. 

Ezt hívják párhuzamos fejlődésnek. Amikor a technika 
vívmányait egymástól elszigetelt kultúrák párhuzamosan 
fejlesztik ki, és alkalmazzák. 

Mint a diótörő köveket Amerikában és Európában. Ez a ma 
is használatos périgordi kő a bizonyítéka, hogy a 
francia paraszti vidékek lakói is álltak olyan 
fejlettségi szinten, mint Amerika őslakói. 

 

A jelenkorban a legtöbben kalapáccsal törik a diót.  

 



De jobb a fakalapács.  

 

Baj csak akkor van, ha a dió nem arra törekszik, hogy 
megtörjük, hanem kiugrik a kalapács alól, és csak az 
ujjunk marad ott. 

Erre a problémára találták ki a nagyméretű 
anyacsavarokat.  



 

Persze, úri háznál nincs anyacsavar. Ott pezsgősüveg 
van, az ugyanolyan jó, még hangulatos is.  



 

A család nőtagjai általában a 
férfiakra hagyják a diótörést. Mert 
gyengék hozzá. 

Mekkora erő kell a diótöréshez? 

Ez a kérdés nemcsak családon belül 
fontos, hanem tudományosan is. 
Ezért kutatók megvizsgálták a 
kérdést. (Addig se kellett diót 
törniük.) 

Egy kanadai összehasonlító 
vizsgálat szerint a dió feltörése 
kb. 15 kg erőt igényel. De ezt a 15 
kg erőt ne tévesszük össze 15 
kg/cm2 nyomással. Ennek az erőnek 
csak egy ponton kell hatnia, tehát 
a valóságban jóval kisebb 



erőfeszítéssel, gyenge ütögetéssel is elérjük. 

Ha már az összehasonlítást említettem, meg kell 
említenem, hogy a mi diónk 15 kg-os erőigénye 
átlagosnak mondható. Körülbelül ilyen jól törhető a 
pekándió, a mogyoró, a mandula is. Több mint tízszer 
ekkora erőt, több mint 200 kg-ot igényel viszont a 
feketedió vagy a vajdió feltörése. A diófélék közül a 
legnehezebb a héjas kérgű hikorit (C. laciniosa) törni, 
amire még 556 kg-ot is mértek. A legkönnyebb viszont a 
keserű hikorit (C. cordiformis), 13 kg-mal. 

Persze, a közönséges dión belül is nagy a különbség, 
fajtától függően. 

Egy trükk, hogy könnyebben törjön a dió: A kemény héjú, 
nehezen törhető diót a diótörés előtt 12 órán át 
áztassuk sós vízben, a törés előtt pedig öt percre 
tegyük langyos sütőbe. 

Még egy trükk. Gőzöljük a törni való diót. Az is jó.  

 



Tessék megfigyelni az alábbi diótörő tálkát! Praktikus, 
ha diótöréskor a szétrepülő dióhéjdarabkák nem 
szóródnak szét a lakásban, nem kell porszívózni 
diótörés után. Erre szolgál a diótörő tálka, aminek a 
közepén, a kiemelkedésen lehet a diót törni.  

   

  

A diótörő tálka nem készülhet másból, csak diófából. A 
következő képek mintájára egy faesztergályossal magunk 
is elkészíttethetjük.  



  



  

Ha kézzel, kalapáccsal törjük, szeretnénk feles 
dióbelet kinyerni. 

Íme a titok, hogyan törjük úgy a diót, hogy minél több 
feles dióbelet kapjunk! Francia diótörők mesélik:  

   

  

 
Mivel köztudott, hogy a dióbél a héjban a 
varratra merőlegesen helyezkedik el, a diót 



a varrattal keresztben helyezik az asztalra, és a 
nyíllal jelölt helyen ütnek rá. 

A diótörő kalapács alá megfelelő helyzetben odatett 
diót a következő kép illusztrálja:  

 

A helytelen törést pedig ez a két kép. Az elsőn azt 
látjuk, hogy aki ért az esztergáláshoz, az lehet egy 
kiváló iparosember, mert egészen ragyogó diótörőt 
tudott konstruálni, de a dióhoz nem ért, mert rosszul 
helyezi a törőbe. A második képen már az is látszik, 
hogy van még egy ilyen, ennyire tanulatlan személy, 
tehát sok még a felvilágosító munkánk.  



 



Úgy is csinálhatjuk, hogy 
hosszában ütünk rá a 
kalapáccsal, mindegy, hogy az 
alapi vagy a csúcsi, de inkább a 
csúcsi vége felől. Addig 
kocogtatjuk, amíg nem érezzük, 
hogy a varrat nélküli oldalon 
mindkét ujjunk alatt megrepedt. 
Így legtöbbször az egyik félről 
válik le a héj. Ha nem teljesen, segítünk neki. A 
dióhéj másik feléből a belet az alapi részénél 
késheggyel alányúlva billentjük ki. Ha túl erős a 
hártya, a kibillentés előtt körbevághatjuk. 

Rögtön fogyasztható (a gyereknek is adhatunk), jó 
étvágyat hozzá! 

Egy francia diótörő:  



 

A dióbél kipiszkálására rövid hegyű kést válasszunk:  

 

A dióbél kipiszkálása, a héjtól való különválasztása 
lassú, unalmas munka.  

 



Jobban megy, ha közben kávézgatunk is, a kávé kiemeli a 
dióbél ízét.  

 

De mondok valamit. Nem kell feltétlenül törni a diót. 
Kapható diónyitó lapka is, aminek hegyét a dió alapi 
nyílásába helyezve szétfeszíthetjük a héjat.  

 

Dániában pedig ilyen elegáns diónyitóval dolgoznak, ami 
egyben mogyorótörésre is jó:  



 

Megjegyzem, késheggyel ugyanolyan jól megy, mint 
diónyitóval.  

 

De vigyázat! A kés is, diónyitó is a feles dióbélre 
keresztben dolgozik, ilymódon:  



 

 
Mellesleg jobb szeműek a baloldali féldió csúcsi részén 
alul a dió-embriót láthatják, amiről a dió leírásakor 
majd részletesebben lesz szó. 

Mechanizálhatjuk a diónyitást az alábbi asztali, 
állványos diónyitóval.  

 

Manapság egyébként már egy sor diótörő kapható, de 
házilag is lehet barkácsolni. Hátha valamelyiknek az 
otthoni elkészítéséhez kedvet kap tisztelt Kollégám. 

Egy egyszerű nyomórendszerű diótörőt a következő képek 
szerint lehet ezermesterkedni:  



 

  



Persze, ez így túl barkács. Készen is kaphatunk 
nyomórendszerű törőket.  

  

Egyszerű diótörő szerkezetek következnek. 

Csavaros rendszerűek:  



Harapó törők. A legtermészetesebb dióharapó a mókus:  

 

És még egy harapó törő:  



Csúszórendszerű, ütőrendszerű:  

  

  



  

 



  

A most következő diótörő kívülről mint egy fagylaltos 
kanál, csak két kéz kell hozzá. Belső felülete kúposan 
szűkül, bármekkora dióra jó, és rücskös. Ha a két kart 
összeszorítjuk, nem repül ki a dió a két pofa közül. 
Rugós rendszerű, kínai gyártmány.  



 

 



  

Kár volt dícsérnem. Jobban törik, mint a dió. Gagyi 
kínai alumíniumöntvény.  



A karos diótörőkkel nagyobb erőt tudunk kifejteni, a 
hirhedten kemény feketedió törésére is jók, sőt 
elsősorban arra.  

 

Vannak elektromos diótörő szerkentyűk is:  

  

Ezt meg csak meg kell nyomni és a munka eredménye:  



  

Egészen új rendszerű, poharas diótörők is megjelentek a 
piacon. Hogyne, hiszen a kereslet korlátlan. És tessék 
elképzelni, még működnek is.  



  



  

Ez is nemrég jelent meg, még csak képről ismerhető. A 
fémrúd elhajlítható, és a töréspontba helyezve pont a 
töréspont töri a diót. Hát nem szellemes?  



  

A technika fejlődése megállíthatatlan. Újtípusú törők 
jelennek meg rendszeresen. A következő törő 
szabadalommal védett, ezért a működési elve még nem 
publikus. Használati útmutatásként csak annyit 
tudhatunk róla, hogy a diót az asztalra kell helyezni, 
ráborítani a törőt, és a törővel egy csavaró mozdulatot 
kell végezni. A dióhéj nem száll szét.  



 

Ha még mindezek után se támadt kedvünk diót törni, van 
egy javaslatom. Küldjük ki a gyerekeket vagy a 
nagypapát a kertbe diót törni.  

 

  

Mi legyen a diótörő gyerekek jutalma? Természetesen, 
finom diós sütemény.  



 

A feketedió, a japán dió törése 
Majmok és egyéb diótörők 

Mottó: 

"Auch harte Nüsse lassen sich knacken."  
"A kemény dió is megtörhető."  
(német közmondás) 

Mi az igazán kemény dió? Nem a nehezen megválaszolható 
kérdés, hanem a feketedió. Mégis sokan megpróbálkoznak 
a feltörésével. 

Próbálkozhatunk kővel is, de nem fog sikerülni. Nézzük 
meg a következő képet. Előre megmondom, trükkfelvétel. 
Azt sugallja, hogy kővel is törhető a feketedió. Pedig 
dehogy!  



 

Arra jóval nagyobb erő kell. Mint egy satué, akkora.  

 

Hasonló a többi csavaros rendszerű feketedió-törő elve 
is.  



  

Karos diótörőket elsősorban a kemény feketedió törésére 
fejlesztettek ki.  



 

 

     

      

       

Hasonlóan kemény a hikoridiók héja is, azokhoz is 
kemény, erős karos törő kell.  



 

De közönséges diót ne törjünk karos törővel, mert ez 
lesz az eredmény:  

 

Hunt-féle szabadalom 1982 óta a következő karos törő. 
Látjuk, az északamerikai kontinens 1982-re eljutott 
arra a technikai fejlettségi szintre, hogy legalább egy 



prototípust tudott készíteni a Hunt-féle karos 
törőből.  

 

Van, aki máshogy közelíti meg a problémát. Nem üti-
vágja a feketediót, hanem csak vágja. Dióvágóval. 

Ez olyan szerszám, mint a csőfogó, de pofái késesek. A 
feketedió darabolására fejlesztették ki kanadai 
diótörők.  



 

  

Ha nincs türelmünk a dióvágóval próbálkozni, a 
nagybaltával is nekieshetünk.  

 



Ha nagykalapáccsal próbálkozunk, előtte borítsunk egy 
rongyot a dióra. Nagyon sok takarítási munkát tudunk 
megtakarítani. 

A feketediónak is van körbefutó varrata, mint a mi 
diónknak. Annak mentén kell a dióvágóval próbálkoznunk, 
a harapás eredménye két féldió, vágásfelületükön 
jellegzetes bagolypofa ismerhető fel. De itt még nem 
szabad megállnunk, a feketedió törhetősége nem a feles, 
hanem a negyedes dióbélre irányul. A féldiókat még 
egyszer félbe kell vágnunk. 

Van úgy, hogy a feketedió nem hagyja magát törni, hanem 
ütésre kiugrik a kezünkből. Ez esetben bizonyítsuk be 
neki, hogy az erőfölény mégis nálunk van. Fogjuk be a 
diót egy rugalmas acélgyűrűbe vagy valami erős 
gurtniba, és a gyűrű két szárának összeszorításával 
tartsuk helyben a (fekete)diót. Most már nagy erővel 
üthetünk rá, akkorával, amekkorát megérdemel. Eltérő 
méretű diók törésére is jó ez a módszer, és járulékos 
haszna is van, a dióhéj-darabok nem repülnek szét a 
szobában.  



  

  

Akit a törés nehézsége eltántorít céljától, ne mondjon 
le róla végképp. Azt mondják, a frissen buroktalanított 
feketediót ha néhány hétre félretesszük, szárad annyit 
a héja, hogy utána könnyebb lesz törni. És addig még mi 
is erősödhetünk. 

Ha megtörtük a feketediót, következhet a dióbél 
kipiszkálásának hosszú ideig tartó munkája. Na, erre 
találták ki Amerikában a szappanoperákat. Kedvenc 
sorozatunk alatt csak úgy szalad az idő, és lassan a 
dióbél is szaporodik. 

Ne kérdezze tisztelt tévénéző Kollégám, hogy mennyivel, 
én nem nézem a sorozatokat. De azt mondják, hat 
folytatás alatt összejön félkilónyi. Tehát megéri. 



Egzotikum a diótörésben: Japánban egész máshogy törik a 
diót. Kísérjük figyelemmel a mellékelt képek 
sorrendjében. Az alapanyag nem olyan szép, mint nálunk, 
dehát hozzájuk nem jut el a magyar dió. Kénytelenek a 
saját, japán diójukkal beérni, aminek héja sokkal 
keményebb. Úgy is hívják, hogy "vad dió". 

Mindegy, először lefedett serpenyőben megpirítják a 
diót. A forró diót óvatosan kell kiszedni, finoman 
feltörni, a belet speciális japán miniatűr ügyességgel 
kipiszkálni, és a munka célja, végeredménye egy finom 
japán diós sütemény. Diótörés japán módra:  

  

   

   

   

A japán műszaki találékonyság határtalan. Nekik olyan 
diótörő harapójuk is van, amilyen senki másnak. Felül 
olló, alul kanál.  



 

Ha kalapáccsal nem sikerül jól megtörni, a japán dió 
késheggyel is szétfeszíthető. De feszegetésre a feles 
dióbél-lebeny mindenképpen eltörik. A japán dió bele 
ugyanis két lebenyből áll, szemben a mi diónk, vagy a 
feketedió négy negyedével.  



 

Francia kutatókat is érdekelte a kérdés, 
hogy a diótörés mennyire ősi tevékenysége az 
embernek. E célból Közép-Afrikába utaztak, 
ahol vizsgálataik során megállapították, 

hogy a diótörés az embernél, az ősembernél és az 
előembernél is ősibb foglalkozás, mert láttak 
csimpánzokat diót törni. 

Ez nem vicc, ez komoly! Hazatérve kutatási 
eredményeiket publikálták, onnan szereztem róla 
tudomást. 

Hasonló kísérletet mesterséges környezetben is 
elvégezhetünk, ha vannak makákó majmaink. De a makákó 
nem olyan, mint a csimpánz. Egyikük okosabb, 
találékonyabb, mint a másik. Ez kitalálja, hogy hogy 
kell diót törni. A másik pedig elveszi tőle a megtört 
diót. Istenem, mily emberiek! Tisztelt közgazdász 
Kollégám, tessék csak Marxot olvasni, különösen ahol a 
kizsákmányolásról ír. 



A makákó kétféleképpen töri a diót. Először a fogával 
roppant rajta egy roppant kicsit, aztán egy szilárd 
felületen, pl. gerendán megüti. És megeszi, amint a 
mellékelt ábra is mutatja.  

 

Tisztelt gépész Kollégám, tessék elképzelni, vannak 
egyes emberek, - gépészek, - akik nem és nem akarnak 
diót törni. Ehelyett állandóan azon gondolkoznak, 
hogyan lehetne a diótörés lassú munkáját elkerülni. 

Az ilyen emberek viszik előre az emberiség fejlődését, 
mert újabb és újabb megoldásokat ötölnek ki, ha kell, 
ha nem. 

Egy francia ötletgazda - a nevére nem voltam kíváncsi - 
házi diótörő szerkezetet tervezett. Sőt, meg is 
építette. A tervrajzokat és a kész műveket fényképekben 
tudom közölni. 

A diótörő szerkezetek sorozatgyártásáról még nem 
érkeztek hírek. Biztos lassú a posta.  





 
 



 





  

De ne komolykodjunk annyit, a diótörést lehet játékosan 
is végezni, ahogy a szarvasi református egyházközség 
tagjai kitalálták. Egy 2 m hosszú, ferdén elhelyezett 
csőben legurítanak egy diót. A vállakozó szellemű 
játékos a cső végén kalapáccsal vár, és abban a 
pillanatban kell lecsapni, amikor a dió a cső végén 
megjelenik. Látni nem lehet, hol tart a csőben a dió, a 
hang alapján kell megsaccolni, mikor csapjunk le a 
kalapáccsal. Jó játékot! 

Ezt a játékot tisztelt játékos kedvű Kollégám 
Békásmegyerről is ismerheti, a szeretetszolgálati 
rendezvényről.  





  

Ezzel a játékos ötlettel 
komoly emberek is jól 
szórakozhatnak. Amint a 
fenti kép mutatja, egy 
autós vevőtalálkozó 
résztvevői is. 

Jobb iskolákban - én most, 
ebből az aspektusból a 
budapesti Bocskai István 
általános iskolát is a jobb 
iskolák közé tartozónak 
tekintem - a diótörést már 
fiatalon oktatják. Jobbra 
diótörést látunk az iskola 
családi napján. 

Minden megoldott feladat 
újabb kettőt szül. 

Ha elfogyott a törni való 



dió, két kérdés tolul elénk. Mihez kezdjünk a 
dióbéllel, és mit csináljunk a dióhéjjal? 

A dióbelet általában durvára vagdalni, vagy darálni 
szokták. Az elektromos konyhai robotgépek helyett 
ökologikus alternatívát képez az alábbi képen látható 
dióreszelő, amelynek végterméke ugyanaz a finom 
diódara, mint a hagyományos diódarálóké. A dióreszelő 
tartálya ugyanolyan alakú, mint a hagyományos 
diódarálóké, és csak oda-vissza kell húzogatni a 
reszelőn. A dióreszelő eredetije az erdélyi Antal Mária 
múzeumban található, készítésének know-how-ja onnan 
leshető el.  

 

Már a dióhéj kérdése nehezebb kérdés. 

Azt már a diótörés során tapasztaltuk, hogy a dióhéj 
széle éles, képes a kéz bőrét is megvágni. Régen, a 
borotvakések és pengék ideje előtt dióhéjjal is 
borotválkoztak a férfiak, de XI. Lajos király óta már 
ez nem ajánlott. 

Feljegyezték, hogy XI. Lajos francia király 
letartóztatta udvari borbélyát, mert dióhéjjal való 
borotválás közben megvágta az arcát. 



Hogy a letartóztatást elkerüljük, tegyük a dióhéjat 
kétkerekű lovaskordéra, és azzal álljunk ki a ház elé, 
a diófa alá. Amint azt Franciaországban látni:  

Tisztelt diótörő Kollégám, azt hiszem, a házilagos 
diótörés kérdéskörét kimerítően jártuk körbe. Az 
olvasót biztosan kimerítettem, ha a témát nem is. 

Talán olyan érzés is keletkezhetett Önben, hogy a 
házilagos diótörés mikéntje az én mániám. 

De nem így van. Miután a fejezet összeállt, szereztem 
tudomást a portlandi Diótörő Múzeumról, ahol egy 
amerikai hölgy nem a világ legjobb Diótörő-
előadásaiból, hanem valóságos, kézi diótörő eszközökből 
rendezett be egy múzeumot. Több mint 4000 db-ból. A 
pálma az övé, nem az enyém. 

A múzeumot bemutató könyv:  



 

Most a Diótörő Múzeum bemutatása következik. 

Fakultatív program, kihagyható. De szerintem kár 
kihagyni, mert egyedülálló. A maga nemében. 

A diótörés történelméről 

A Diótörő Múzeum és leírásainak segítségével a diótörés 
történelmébe is betekinthetünk. 

A régészek által fellelt hagyományos, sokezer éves 
diótörő köveket az írott történelem kezdete, a 
fémeszközök használatának megkezdése óta a fémből 
készült diótörők váltották fel. Még az is lehet, hogy a 
fémmegmunkálást azért kellett az emberiségnek 
feltalálnia, hogy a diótörést, az élelmezést 
hatékonyabbá tehesse. 

Nmecsak anyagában, a diótörők működési elvében is 
fejlődést hozott a klasszikus ókor. Amióta 
Arisztotelész munkásságából ismerték az egy- és kétkarú 
emelők működését, attól kezdve a megnövelt erőhatás 
elérésére alkalmazták is. Ne feledjük, az ókori 
diótípusok zöme a maiaknál jóval keményebb héjú volt. A 



legkorábbi nyomórendszerű, karos diótörő i.e. 330 
körüli. 

Ugyanebből az időből származik az első, fémből készült 
diótörő is. Bronzból készült, két, egymás felé forduló 
kezet ábrázoló diótörőt találtak az itáliai Tarente 
barlangjában, a készítés legvalószínűbb ideje az i.e. 
300-as, 200-as évek kora. A bronz mellett ez időben a 
sárgaréz is gyakori alapanyag volt.  



 

 

A középkorban a vasból készült diótörők terjedtek el, 
amelyek eleinte kovácsolással készültek, az öntöttvas 
diótörők használatának megkezdése csak a 19. század 
második felére esik.  



 

És egyéb, fémből készült törők:  

 

 



  

  

   

Természetesen, a fémeszközök sok évszázadon át drágák 
voltak. A köznép többsége nem tudta megfizetni, diót 
pedig minden családnak törnie kellett. A házilag, fából 
faragott diótörők ezért olyan hihetetlenül 
változatosak, mert egyéni ízlés szerint készültek. És a 
kor ízlése szerint, minden időben az uralkodó művészeti 
stílus adott mintát a házi eszközök, a diótörők 
készítéséhez is. Különösen a 15.-16. századi angol és 
francia fafaragók remekeltek. 

Nem úgy a főúri háztartások! Az egyéni, művészi stílusú 
diótörők készíttetését nem a szükség, hanem a bőséges 
anyagi lehetőség motiválta. Stílusban is, a diótörő 
anyagában is. Ezüst, porcelán, elefántcsont. 

Ezüstözött, sőt, tömör ezüst nyelű diótörőket is 
ismerünk. Stílusban a főúri étkészletek többi 
darabjaival harmonizáltak, hiszen az étkészletek részét 
képezték. Főúri étkezésekhez a diós csemegézés is 
dukált. De nemcsak törni kellett a diót, hanem a héjtól 
el is választani. Erre ezüsttűk, a dióbél számára pedig 
ezüsttálkák szolgáltak. 

Az elefántcsont nem elég kemény, a dió héja keményebb. 
Ezért nem a törőpofákat, csak a diótörők nyelét 
készítették elefántcsontból. Mindeneszetre a diótörés 
rangját így is megadták.  



 

 

  

Közismert, hogy VIII. Henrik angol király művészi módon 
faragott diótörőt ajándékozott Boleyn Annának. 

A porcelán-diótörők csak meisseniek lehetnek.  

 

 

   

A drága diótörők érthető módon napjainkig fennmaradtak 
a többévszázados kastélyokban. A népi diótörőket nem 
tekintették értéknek, de nagyon sok volt belőlük, 
fennmaradásukat ez biztosította. A faanyag jobban 
pusztulásra volt ítélve, mint a nemes anyagok. 



Szerencsénkre, az utókor szerencséjére a faanyagú 
diótörőket kemény, ugyanakkor jól faragható fából 
készítették (diófa, más gyümölcsfák, puszpáng, juhar, 
tiszafa, stb.). A keményfák jobban ellenálltak az idő 
vasfogának (hiába repült el fölöttük).  

 

 

     

A fából faragott diótörők apró részleteit is érdemes 
megfigyelni.  

    

Ellenállt az idő vasfogának a dióhéj is. Shakespeare 
korabeli angol színházak padlóréseiben tömegesen 
találtak dióhéjat. A színházlátogató közönség 
diótöréssel, diórágcsálással hasznosította az előadások 
idejét. 



Csavaros diótörő konstruálásához valóban csavaros 
észjárás kellett, mert a cél nemcsak a törés, hanem az 
ép dióbél kinyerése. A dióra ható nyomást akkor kell 
beszüntetni, amikor a héj már törött, a dióbél még nem. 
Ezért későn, csak a 17. században, a kezdődő 
mechanizálás korában találták fel a csavaros elven 
működő diótörőket.  

  



 

 

A 19. század elejére, amikor divattá vált az Alpok - 
főleg nyugati - tájainak látogatása, a turisztikai ipar 
vette kezébe diótörőgyártást. Híresek, rendkívül 
változatosak a svájci fafaragók diótörői. És a környező 
vidékek hasonló munkái is. Az 1920-30-as években Dél-
Tirolban, Gröden völgyében Anton Riffesen Anri nevű 
cégében fafaragók tömegét foglalkoztatta diótörő-
gyártásra.  



 

  

  



A diótörők stílusa, művészi díszítése táj- és 
korjellegű. Híres emberek, uralkodók, - a következő 
törő I. Ferenc francia királyt ábrázolja 1569-ből, - 
mitológiai alakok képeit gyakran találjuk diótörőre 
faragva. És állatokét. De olyant már láttunk.  

  

A művészi diótörők értéket képviselnek. Mikor is 
lendült fel a diótörő-eszközök gyűjtése az Egyesült 
Államokban? Természetesen, 1945-ben, amikor az amerikai 
katonák tömegesen tértek vissza az Államokba, Európából 
hozott szuvenírekkel. (Hogy finoman fogalmazzak.) 



(Ugyanebben az időben a hazatérő orosz katonák pedig 
karórákat vittek haza Európából, emlékül.) 

1950-ben már láthatók voltak az Egyesült Államokban 
kisebb diótörő-gyűjtemények. És, mint mondtam, aztán 
jött Arlene Wagner. Hihetnénk, a happyend. 

De mint sok más történet, a diótörők történelme se 
végződik boldogan. Ma már tömegesek ugyan a diótörők, 
de stílusuk leegyszerűsödött. A gyártás nem kötődik a 
diótermő vidékekhez, és hamarosan megérjük, hogy csak 
kínai diótörő lesz kapható.  

 

Vagy mégsem? A legkorszerűbb technika a diótörésbe is 
betört. 

Hogy is van ez? Beletört? Dehogy! Betört a törésbe. Nem 
beletörődött! A dió törődött bele. 

Mibe is? A laptopba.  



 

Hihetetlen, mire képesek ma már a laptopok! 

Virtuális múzeum 

Wagner asszony múzeumának sikeréhez a magam apró módján 
egy kis virtuális gyűjteménnyel szeretnék hozzájárulni. 
Igazi gyűjteményem nincs, csak azok a képek, amiket az 
internetről gyűjtöttem, illetve magam fényképeztem. 

Ez nem amerikai, ez magyar múzeum. A múzeum főhelyén ki 
más is lehetne, mint Liszt Ferenc, akinek diófába 
faragott arcmása díszíti az első diótörőt.  



 

Most már, hogy beléptünk a múzeumba, közlöm, 
belépődíjat se szedek. Diákoknak és nyugdíjasoknak 
pedig különösen ingyenes. Ingyen jutottam hozzá, ingyen 
ajánlom fel, a nagyközönség figyelmébe. 

A múzeum mottója: 

"Mint egyforma diók a rézmozsárban  
Törődünk, mert törődnek velünk."  

(Bogdán József verséből)  



És nemcsak a rézmozsárban törődnek velünk, hanem a 
sárkány szájában is.  



 

Törődjünk bele a kalapácsba is.  

    

    

Nyíljunk meg.  

    

Csavarnak.  



     

     

      

    

     

Harapnak, roppantanak.  

    

    

    

    

    



     

      

    

   

De ne vegyük komolyan. A mókus is milyen vidám.  

Még annak is örül, ha kemény feketediót törhet.  



Tisztelt diótörő Kollégám, emlékszik rá, amikor 
felhívott karácsony előtt? Hogy nem tudta, hogyan 
törjön diót, és szerencsétlenségére ezt a fejezetet 
találta meg az interneten, de ezzel se ment semmire, a 
dió nem tört meg. 

Akkor nem tudtam erre mit válaszolni, mert az azonnali 
kérdésekben nem vagyok igazi debattőr. De már tudom a 
helyes választ: Egy percig se bánkódjon, ne magában 
keresse a hibát, főleg ne bennem, hanem a dióban. Van 
az úgy, hogy nem akar megtörni. 

De időközben már biztosan megtörte az összeset. Mielőtt 
újra felhívna, hogy akkor most mit is kezdjen vele, 
sietek előre válaszolni, hogy egye meg! 

Egyet ne tegyen, el ne adja, az istenért se! Mert akkor 
már - tudtán kívül - kívül is helyezte magát a 
törvénytisztelő emberek társadalmán. Mert - nem vicc! - 



a diótörés élelmiszeripari tevékenység, amit csak 
engedéllyel, a hatóság tudtával szabad végezni, és ebbe 
beletartozik az értékesítés is. 

Na, jó, az otthoni diótörésre enyhébb szabályok 
vonatkoznak, de akkor is. Regisztráltatnia kell magát 
az illetékes állategészségügyi hatóság - miért pont 
annál, hiszen sem Ön, sem a dió nem állat, de mindegy, 
- hatósági növényvédősénél - miért pont annál, hiszen 
itt fel se merül növényegészségügyi kérdés, de mindegy, 
- szóval, be kell mennie a hivatalba. Ott be kell 
fizetnie némi illetéket, mondjuk 4000 Ft-ot, és már 
árulhatja is a dióbelet, ezerért kilóját. Ja, hogy csak 
három kiló van? Akkor nincs szerencséje. És akkor 
sincs, ha a piacon hatósági ellenőrzést kap. Akkor 
többet kell fizetnie. 

Érdeklődjön az illetékeseknél, én szóltam. Most ne rám 
legyen dühös, nem én hoztam a törvényt, hanem az a 
képviselő, akire szavazott. Miért nem kérdezte meg a 
jelölttől a választási kampányban, hogy fognak-e ilyen 
törvényt hozni. 

De aggodalomra semmi ok. Ha a következő fejezet 
szerinti diófogyasztási tanácsokat megfogadja, 
fogadjunk, hogy kevés lesz a három kiló diója. 

FOGYASZTÁSI 
TANÁ
CSOK 

Mottó:
  
"A dió 
a jövő 
kenyer
e."  
(I. V. 
Micsurin) 

Vázlat:  
Élelmiszerpiramis  
Fogyasztóvédelem  
Tanácsok a dióbél 
fogyasztására  
További 
javaslatok  
Diódiéta  



Friss dió  
Dióallergia  
Penészes dió  
Feketedió 

A dió az ember legrégebbi táplálékainak egyike. A 
diófogyasztás végigkísérte emberré válásunkat. A 
kőkorszaki ember lakóhelyein gyakoriak a 
diómaradványok. A diót ismerő népek étkezési 
kultúrájának ezer évek óta állandó szereplője a dió. A 
mottó megalkotásához Micsurinnak nem is volt szüksége 
nagyon sok leleményre. Az orosz nép körében régóta 
ismert mondás, hogy három kenyere van az embernek. A 
búza, a krumpli és a dió. Az előző kettőből már ettünk 
eleget, a dió következik. 

A technika fejlődésével a dió elkészítési módja 
állandóan fejlődött. Ebben a fejezetben - de később, a 
dióolaj, a zöld dió, a diós italok tárgyalása során is 
- igyekszem néhány lehetőségre rámutatni. Ötletekre. 
A konkrét receptek a könyv vége felé olvashatók. Első 
az olvasás. 

Kóstolgassuk különféle formákban a diót! 

Élelmiszerpiramis 

Mottó:  
"Én kicsike vagyok,  
A fogajim nagyok,  
Megtöröm a diót,  
Csak sokat aggyatok!"  
(Ipolynagyfalusi gyerekvers) 

Mennyi diót együnk? 

A sok táplálkozási elmélet közül az úgynevezett 
élelmiszerpiramis érdemli a legnagyobb figyelmet, amit 
az alábbi ábra szemléltet. Legalul helyezkednek el a 
legszélesebb körben, naponta fogyasztandó élelmiszerek, 
középen a heti néhány esetben, legfelül a havi néhány 
esetben ajánlott élelmiszerek. Látjuk, a dió a napi 
ajánlásban szerepel.  



 

Tisztelt olvasó Kollégám, alapjában kétféle ember 
létezik. Az egyik ül a számítógép előtt és dolgozik 
vagy szórakozik. A másik szintén ott ül, és szintén 
dolgozik és szórakozik, de ott áll előtte egy tányérkán 
kevés dióbél. És ha elfogyott, feláll, és hoz újabb 
tányérkával. 

Fogyasztóvédelem 

A fogyasztóvédelem is foglalkozott a dióval. Mivel 
hivatalos szövegről van szó, csak szó 
szerint szabad idéznem. 

A dióra vonatkozóan még nincs előírás 
a Magyar Élelmiszerkönyvben. Így az 
MSZ 11865 (Dió) és MSZ 20604 (Dióbél) 
sz. szabványok tartalmazzák a 
minőségi előírásokat. Az európai 
szabványok hazai bevezetése során a 
DF-02 ENSZ-EGB szabvány előírásait vesszük hamarosan 
át. Ezért a következőkben ezeket az előírásokat 
ismertetjük. 

A dióbelet három minőségi osztályba kell sorolni: 
Extra, I., II. osztályba. 



A dióbelet nem méret, hanem “stílus” 
alapján kell még válogatni. 

E szerint megkülönböztetünk: 

 dióbél feleket, mely azt jelenti, 
hogy az egész bél két, nagyjából 
egyenlő nagyságú ép részre van 
szétválasztva; 

 dióbél negyedeket, ami azt 
jelenti, hogy az egész bél négy, 
nagyjából egyenlő részre van 
szétválasztva; 

 darabos dióbél törmeléket, ami azt jelenti, hogy a 
dióbél darabok nem hullanak át egy 6 mm 
lyukátmérőjű rostán; 

 dióbél törmeléket, ami azt jelenti, hogy a dióbél 
darabok áthullanak a 6 mm, de nem hullanak át az 1 
mm lyukátmérőjű rostán. 

Szokványos fogyasztói csomagolások 

A dióbelet különböző méretű fa vagy műanyag rekeszekbe, 
esetleg kartonpapír dobozokba vagy raschel, ritka 
szövetű juta zsákokba csomagolják. A legnagyobb 
szokványos csomagoló eszköz (göngyöleg) a 10-es rekesz, 
11-12 kg-os befogadóképességével. 

A minőség megóvása érekében 0,5 kg befogadóképességű 
műanyag vagy papír tálcában hoznak forgalomba 
fogyasztásra dióbél feleket. Ezeket a fogyasztói 
csomagolási egységeket mindig valamilyen nagyobb 
gyűjtőcsomagolásba teszik az anyagmozgatás, szállítás 
során. 

Ugyancsak a minőség megóvását szolgálják a különböző 
vákuumos vagy védőgázos csomagolások. 

Fogyasztói tárolási körülmények, tárolhatósági 
időtartam 

A diót két formában szokták tárolni, héjasan és 
dióbélként. Mindkét formában száraz, hűvös helyen 
tárolható a dió, de héjasan tovább megőrzi minőségét. 



0°C körüli hőmérsékleten 1-1,5 évig is eltartható a 
dióbél, 10 °C hőmérsékleten 6-8 hónapig, 
szobahőmérsékleten 1-4 hónapig tartható el 
minőségromlás nélkül. 

Háztartási körülmények között is törekedni kell az 
ideálist közelítő értékekre, mivel magasabb 
hőmérsékleten vagy nedves körülmények között rohamosan 
csökken az eltarthatósági időtartam. 

Eddig az idézet a Fogyasztóvédelemtől. Hát, mit 
mondjak, már nagyon elavult. (Mivel dióról van szó, azt 
is mondhatnám, hogy avas.) 

Házilagosan, a saját kertünkben termett dióra a fenti 
előírások nem kötelezők. 

Házilag akkor járunk el a leghelyesebben a megtört dió 
tárolását illetően, ha légmentesen zárhatő 
műanyagdobozban tároljuk, hűvös helyen. Légmentesen, 
hogy meg ne molyosodjon. A dobozok legyenek felcímkézve 
az alábbi minta szerint, nehogy a dióbelet más héjas 
gyümölcsök belével tévesszük össze! Kár lenne.  

  

Mert, tessék elképzelni, tisztelt diófogyasztó 
Kollégám, én beszéltem olyan emberrel, aki nem ismerte 
a pekándiót! Így fennállt a tévedés veszélye! 



Tanácsok a dióbél fogyasztására 

Mottó:  
"Mikor én még kicsiny voltam,  
A diójér majd meghaltam,  
De mivel már nagyobb vagyok,  
A leányért majd meghalok."  
(Kishartyáni magyar népdal) 

Valóban, mint egy francia szakértő írja, a dió íze 
csiklandozza az ember ínyét. 

A diót a fogyasztó és az ipar 
is nagyon sokféleképpen 
használja fel. Leggyakoribb 
felhasználási területe az 
édesipar, illetve a 
háztartásokban készült 
édességek. Az édesiparral nem foglalkozom, a diós 
édességekről, süteményekről, ételekről pedig később 
lesz szó. Most pedig olyan javaslatokat ismertetek, 
amiket nálam hozzáértőbb emberek írtak le, én csak 
összesítem és közzéteszem. 

Az a kérdés tehát, hogy hogyan fogyasszuk a diót. 
Többféle lehetőség van rá. A lehetőségek nem zárják ki 
egymást, vagyis a választásunk nem kizárólagos. 

 Nyers
en, 
magáb
an a 
nap 
bárme
ly 
pilla
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an 
ehető
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(Gail Sims receptje) pirítsunk kevés dióbelet 
közepesen meleg sütőben 10-12 percig, és 
szervírozzuk melegen. 

 A dióbél pirításának két módja van. Ha a darabos 
dióbelet egy edényben egy rétegben magában 
pirítjuk, vagy ha enyhén kevés olajon. Próbáljuk ki 
mindkettőt. 

 Hazai recept a "rágcsa" készítése, amihez a szép 
dióbélen kívül csak kevés étolaj és só kell. A 
dióbelet kevés sós vízben 3-5 percig főzzük, 
megszárítjuk, majd forró olajban 1-2 percig 
pirítjuk. Az olajat még melegen felitatjuk a 
dióbélről, és kihűlés után már rágcsálhatjuk is a 
sör, a bor mellé. 

 Néhány darab feles dióbél önmagában is megfelel 
aperitifnek, amíg várunk az ebédre. 

 Ha csak egy szelet kenyeret eszünk, az 
is díszíthető dióbéllel. 

 Zsömlét is ehetünk dióval, japán 
módra. 

 A dióbél pékárukba is süthető. 
Berlinben létezik az úgynevezett 
"berlini kenyér", amiben 18 % dió van. 

 A házilag sütött kenyér tésztájába 
keverhetünk dióbelet. Mégis olcsóbb, mint a boltban 
kapható - ha kapható - diós kenyeret 4 euróért 
megvenni. 

 Dióvaj készítése: Keverjünk a frissen darált 
dióbélbe frissen facsart citromlevet vagy más 
gyümölcs levét. Kenyérre kenve ehetjük. 

 Mit kenjünk a kenyérre? 
Keverjünk össze mixerrel 
két csésze pirított 
dióbelet, egy evőkanál 
vagdalt fokhagymát, fél 
csésze olivaolajat, két 
evőkanál apróra vágott 
petrezselymet, negyed 
csésze vizet és kevés sót, 
borsot. Három csésze 
kenyérre kenhető dióbelet 
kapunk, amit 
kenyérszeletekkel 
szervírozhatunk. 
Előételnek is jó. 



 Hasonló recept máshonnan: 10 dió darált belét 2 
gerezd eldörzsölt fokhagymával és egy evőkanál 
napraforgóolajjal keverjük össze, és hintsük meg 
reszelt sajttal. Kenjük kenyérre, és annyira 
megszeretjük, hogy ez lesz mindennapi reggelink. 

 Édes reggeli pirítóst úgy készíthetünk, hogy a 
pirítósra mézes diót kenünk, kevés pirított 
szezámmaggal megszórva.  

 

 Diós süteményekről később lesz szó. De most, az 
extrém túrázások szezonjában nem mehetek el szó 
nélkül az életmentő diós mézes mellett, amit nagyon 
ajánlatos extrém túráinkra magunkkal vinni, túlélő-
csomagként. Kisebb adagja a zsebben is elfér, és 
valóban életmentő, mert 2-3 napig is elélhetünk 
rajta, mire a speciális mentők a barlangban, a 
szakadékban, vagy a lavina alatt ránktalálnak.  



 Kés
zít
het
ünk 
a 
fek
ete
dió
-
vaj mintájára is dióvajat. 
Pirított dióbelet mixerben 
ledarálunk, és négyszeres 
mennyiségű vajat mixelünk 
hozzá. Közben kicsit sózzuk, 
borsozzuk. Kenyérre is jó, 
halak, zöldségek grillezésére is, szószok, mártások 
készítésére is, újkrumplira is. 

 Számunkra talán meglepő, mindenesetre 
Magyarországon nem szokásos, de Franciaországban 



igen, hogy hentesáruk készítéséhez is felhasználják 
a dióbelet. Például kolbásztöltelékbe keverik. De 
töltött húsokba is, különösen töltött vadhúsokba. 

A francia diós kolbász sertéshúsból, 
sertésszalonnából, dióból áll, amit sóval, 
édesítőszerekkel (laktóz, dextróz, szaharóz), 
fűszerekkel és színezékekkel javítanak. Négyheti 
száradás után előételként, vagy baráti 
asztaltársaság apró rágcsálnivalójaként 
fogyasztják.  



 

Nézzük meg ennek a viandeni hentesnek a kínálatát!  



 

Még a húsos tésztába is diót rakott. 

 Tisztelt gasztronómus Kollégám, mit szól a sonkához 
dióval?  



 

 Ha a főtt rizshez dióbelet keverünk, nemcsak az íze 
lesz jobb, hanem - a kínai gyógyászat szerint - 
vesénk is erősödni fog. 

 Mivel főzzük a lencsét? A főzővízhez öntsünk két 
kanálnyi dióolajat. 

 És mit keverjünk a krumplipürébe? Természetesen, 
dióbelet. 

 És mit keverjünk a savanyú káposztába? 
Természetesen, dióbelet, ahogy a szerbek szokták, 
kupus sa orasima néven. 

 És mit keverjünk a vöröskáposztába? Természetesen, 
dióbelet, ahogy az angolok eszik, cabbage and 
walnuts néven.  



 

 A céklába is keverhetjük, ahogy a grúzok csinálják. 
 Ha csak joghurtos karfiolt akarunk enni török 

módra, akkor a sós vízben puhára főtt, 
lecsepegtetett, lehűtött karfiolt joghurt, darált 
dióbél és tört fokhagyma egynemű keverékével öntjük 
meg. És egy kevés étolajjal. Hidegen fogyasztjuk. 

 Zöldségfélékhez változatosan kombinálható. Répához, 
zellerhez, fejes salátához, stb. Csalánsaláta 
(orosz recept): 15 dkg friss csalánlevelet 
felfőzünk, a vizet leöntjük, a levelet szitán 
áttörjük. 5 dkg darabos, sós dióbelet keverünk 
hozzá, valamint apróra vágott hagymát és más 
zöldségféléket, pl. petrezselymet is. 
Összekeverjük, sózzuk, borsozzuk. 

A másik, zelleres orosz recept: 15 dkg párolt 
zellert vékonyra vagdalunk, 15 dkg érett, hámozott, 
kimagvazott szilvát darabokra vágva hozzáadunk, 5 
dkg dióbelet és 5 dkg mazsolát is, végül a 
keveréket kevés étolajjal és citromlével öntjük 
meg. Még meg is cukrozzuk. 



Az enyhén párolt cukkini lapkákra vágott dióbéllel, 
citromlével, metélőhagymával, sóval, borssal hintve 
a legjobb.  

 

 Gabonafélékhez jól társítható a dióbél íze. Nemcsak 
tésztákhoz, hanem piláfhoz is. 

 A pizza nagyon népszerű étel. De valljuk be, 
sokszor unjuk már a készen kapható pizzák 
paradicsompüréjébe gyárilag belekevert benzoesavas 
nátrium ízét. 

Van megoldás. A pizzatésztára fektessünk 
almaszeleteket, borítsuk be kéksajttal 
(márványsajttal), szórjuk meg bőven negyedes 
dióbéllel, és úgy süssük meg. A kép szerint.  



 

 Töltött ételek tölteléke is készülhet dióbéllel. 
Nemcsak töltött szárnyasokba, hanem töltött 
paprikába, paradicsomba vagy tökfélékbe (pl. 
töltött cukkini) is készíthetünk diós tölteléket. 

 Húsok, halak bundázását ízletesebb, ha diós 
keverékkel végezzük. 

 A garnélarák igazi csemege. Cseppet halízű, de 
annál puhább és édesebb. Kínai mintára mézes 
bevonattal, dióbél-ágyon készítsük el!  

 



 A francia éticsiga-fogyasztásnál is 
a csiga-vajba dióbelet ajánlanak. 

 Az olasz, francia, spanyol konyha 
elterjedten használja a különböző 
ízesítésű diószószokat nemcsak 
húsételekhez, hanem tésztákhoz is. 

 A darált dió mustárba is keverhető, 
házilag is, a mellékelt képen 
látható diós mustár mintájára. Van 
benne még borecet, citromsav és 
fűszerek is. Salátadresszing 
készítésére, nyers zöldségek 
mártásának, valamint sült, 
grillezett húsok ízesítésére 
használják.  



  

 Kóstoljuk meg egyszer a majonézt úgy, hogy dióbél 
is van benne! 

 A mellékelt képen diós bio-sajt látható. De nemcsak 
biosajtban, hanem más sajtfélékben is előfordul a 
sajt anyagába kevert dióbél. Mindenesetre jóval 
tartalmasabb, mintha helyette egy luk lenne a 
sajtban. De ha nem kapunk diós sajtot, oldjuk meg 



úgy a problémát, hogy a sajt mellé fogyasztunk szép 
dióbelet. Ez egy gyakori fogyasztási szokás. A 
franciák még bort is isznak mellé.  

  

 Biosajt készítésének másik módja is van. Hogy mitől 
biosajt a képen látható sajt? Attól, hogy a 
felülete apróra tört dióbéllel van megszórva. 
Nálunk ilyen nem kapható, de megszórhatjuk magunk 
is kedvenc sajtunkat. 

 Sajttal legjobb az érőfélben lévő, hófehér húsú 
dióbelet együtt fogyasztani. Kecskesajttal, de ha 
azt éppen nem kaptunk, akkor az ízlésünknek 
leginkább tetsző krémsajttal.  

 

 A dióbél kiemeli a bor értékeit, a süteményekét, a 
sajtokét, a delikát édességekét. 

 A krémsajton kívül a nemespenészes camembert és 
brie sajtokhoz illik leginkább a dió. Ez a lengyel 
dióssajt itthon is kapható, a brie pedig a 
németeknél.  



  

 Ne aprózzuk, a camembert sajtot egészben borítsuk 
be mézes dióval, és csak aztán vágjuk fel.  



 

 Nemcsak sajtokba, túróba is keverhetünk dióbelet, a 
President diós túró mintájára. Ha erősebb ízek a 
kedvenceink, kevés zellerrel is ízesíthetjük.  



 Jellegtelen ízű 
fagylaltokat úgy 
javítanak fel a 
spanyolok, hogy a 
készen megvásárolt 
például vanília-
fagylaltba dióbelet kevernek. 

 Hasonló a helyzet sok házi süteménnyel. Igen sok 
sütemény javítható egy kevés dióbéllel, főleg a 
csokoládés sütemények. 



 Ha a darált dióbelet cukorral és pürévé dolgozott 
főtt babbal keverjük, hamis gesztenyepürét kapunk. 
Jobb mint az eredeti, mert nincs benne rumaroma. 
Gyerekeknek is jobb, mert nincs benne rum. 

 Kóstolta már a juharszirupot dióbéllel? Ugye, hogy 
milyen jól kiegészítik egymás ízét? Szinte kívánják 
egymást! 

 Kevert már Ön a tejszínes joghurtba dióbelet? Miért 
nem? Persze, ha készen is kapható, miért dolgozna 
vele?  

 

 Nemcsak almát, hanem körtét is süthetünk 
diótöltelékkel. 

 Cukorral karamellizált dióbélből, tojássárgájából, 
tejből, tejszínből kiváló parfé készíthető. 

 Akinek úgy ízlik, fűszeres diót is készíthet 
magának, indiai vagy amerikai fűszerezéssel. 
Rágcsálnivalónak. (Nekem nem ízlik, nem kérek 
belőle.)  



 



 A diós nugátkrém a gyerekek csemegéje.  

 

 Ehetjük a dióbelet étkezés után gyümölcsként. Vagy 
más gyümölcsökkel együtt, például körtével.  



 

 Vagy banánnal. A hosszában félbevágott banánt 
kenjük meg dióbél, méz és szezámmag keverékével.  



 Főzzük mézzel a dióbelet. 
 Csemegézhetünk is. Mézzel, csokoládéval, almával 

együtt ehetjük. 
 Vagy mézzel, kókuszdióval.  



 

 Igazi ínyenceknek pedig azt ajánlom, hogy a 
dióbelet nyersen ehető tinorúgombával, például 
Boletus appendiculatus-szal együtt fogyasszák, 
aminek diszkrét zamata, amely főzésre eltűnik, 
nagyon jól egészíti ki a dióbél ízét. Kemény húsú 
gombát válasszunk, és vékonyra vágjuk. Csöppet meg 
is sózhatjuk, csöppnyi, jellegtelen ízű étolajjal 
egészíthetjük ki. 

 A vendégeket várjuk diós zserbógolyókkal! Aszalt 
barackot igen apróra darálunk, összekeverjük annyi 
darált dióval, hogy száraz hatású legyen, de a 
golyó összeálljon, és mártsuk meg olvasztott 
tejcsokoládéban!  



 

 Karácsonyra készíthetünk diós-mazsolás 
csokoládéhalmokat. Törjünk szét apróra egy tábla 
tejcsokoládét, és olvasszuk fel forró vízfürdőben. 
Adjunk hozzá egy csésze mazsolát, egy csésze 
durvára vágott dióbelet, és keverjük össze az 
egészet! Rakjunk két kávéskanálnyi halmokat egy 
sütőlapra, és tegyük be a hűtőszekrénybe! 

 A mazsolával 
kevert dióbél 
nemcsak 
csemege, 
szívizom-
erősítő is. 

 Diót aszalt 
gyümölcsökkel, 
fügével is 
csemegézhetünk
. Leginkább 
natúr 
formában, mert 
nekünk nem 
készítenek 
belőle tubusos pépet, mint az űrhajósoknak. 

 Magnélküli, apróra vágott, főtt aszaltszilvát, 
vagdalt dióbelet és tejfölt kehelyben 1:1:0,5 
arányban rétegezve diósalátát kapunk. Ha tejföl 
helyett majonézt használunk, fokhagymát is adhatunk 
bele. 

 A fügés-diós lekvárhoz csak füge és dió kell. A 
kiwis-almás lekvárba pedig pirított dióbél. 



 Francia hagyomány, de mi is megkóstolhatjuk az 
almás-körtés-diós lekvárt.  

 

 Ha van finom, édes szilvánk, magozzuk ki, és a mag 
helyére dugott dióbéllel aszaljuk le, amint az a 
Tiszaháton és Sopronban szokásos.  



 És mit igyanak a tej- és tojásérzékenyek? 
Természetesen, dióbélből, mézből, vaníliából vízzel 
turmixolt italt, diótejet. 

 De ha már minden ötletből kifogytunk, készítsünk 
vegyes csemegetálat dióból, mandulából, mogyoróból, 
mazsolából. 

 Vagy várjuk meg, amíg kapható lesz - már a 
gyártáselőkészítés fázisában van - a dióolajos 
csipsz. 

 Dióbéllel és csokoládéval kevert pattogatott 
kukorica viszont már most is kapható. Amerikában.  



 

Ön, tisztelt Kollégám, a felsorolt fogyasztási 
lehetőségek közül melyiket kultiválja? Ha eddig még nem 
mindet, kérem, ne sajnálja rá az időt, és fokozatosan 
kóstolja meg azokat az elkészítési módokat is, 
amelyeket eddig elhanyagolt. És ha olyan módon szokta 
enni a diót, ami nincs a felsorolásban, kérem, írja meg 
nekem, hogy a listára felvehessem, és más is 
megismerhesse. 

Ezek csak ötletek voltak. Tisztelt Kollégám, ha már 
nagyon éhes, már most a receptek részletes leírására 
ugorhat. De ha még bírja, ebédig még tovább olvashat. 

További javaslatok 

Nincs szükség állandóan új ötletekre! A mézes diónál 
még senki se talált fel jobbat, a mézes diót pedig - 
mint minden igazán nagy találmányt - a világon többen 
is feltalálták. Itt egy réges-régi francia fénykép a 
mézes dióról:  



 

Mai mézes diók Olaszországból:  



 

 

  



Különlegesség a rozmaringgal ízesített mézes dió, ami 
portugál specialitás.  

  

És mi, magyarok milyen mézzel kultiváljuk a diót? 
Természetesen, akácmézzel. Azzal a legjobb. Mézes dió 
Baktalórántházáról és egy másik, Baktalórántházától nem 
is olyan messziről, a határ túloldaláról:  



  

Horvát akácmézes dió:  



 

De a mézes dió, mint minden egyéb nagy találmány, 
továbbgondolható, továbbfejleszthető. Görögországban 
például gyártanak olyan, üveges diókonzervet, ami nem 
mézben van eltéve, hanem citrommal ízesített 
cukorszirupban. Házilag is készíthető, megkóstolható!  



  

A mézes - és a görög cukorszirupos - dióra azért van 
szükségünk, mert a dióban természeténél fogva kevés a 
cukor. 

Pótolhatjuk, készítsünk kandírozott diót 
(diókaramellát). 

40 dkg szép dióbélhez 
45 dkg kristálycukorra 
van szükségünk. Öntsük 
a cukrot egy széles, 
lapos lábasba 
(serpenyőbe), és 
öntsünk rá 2 dl vizet. 
Lassú tűzön melegítsük, 
egészen forrásig. 
Rázogassuk, de ne 
kavarjuk. Addig főzzük, 
amíg világos, tiszta 
nem lesz. Ekkor fedjük 
le, nagyobb lángra tegyük, rázogassuk tovább, amíg 
kemény buborékokat nem kapunk. Ez kb. 5-6 perc. Vegyük 
le a fedőt, csökkentsük a lángot, és tovább rázogatva 
várjuk meg, amíg barnulni kezd. Fontos a helyes szín 
eltalálása, karamellszínű legyen. 2-4 perc múlva lesz 
ilyen. Ekkor vegyük le a tűzről, öntsük bele a 
dióbelet, jól, gyorsan keverjük körbe, mert gyorsan 
keményedik. Öntsük ki gyorsan egy megfelelő sima 
felületre, ahol kihűlhet. (Vigyázat, nagyon forró!) 



Félóra hűlés után kézzel darabokra tördelhetjük, és már 
fogyasztható is. Ilyen lesz:  

És ilyen:  



Persze, ez így túl édes. Van egy ötletem. 

De már lelőtték előttem. Bolgár 
diófeldolgozók. 

Az ötlet lényege, hogy a dióbél pirítása 
közben csak egészen kevés cukrot kell 
rászórni. Ezzel a módszerrel nem 
diókaramellát, hanem a jobbra látható diókrokantot 
kapjuk. 

A vékony cukorréteggel bevont pirított dióbél előnye, 
hogy hónapokig is eltartható minőségromlás nélkül. 

Ha még fokozni akarjuk az édes diót, készíthetünk török 
'diókolbászt' (ceviz sucugu), ami gyakorlatilag azonos 
a grúz diós hengerrel, a csurcskhelával. A Kaukázus, és 
a tőle délre elterülő török vidékek jellegzetes 
édessége.  

 

Dióbél-füzéreket kell sűrű, cukros mustba mártogatni, 
sokszor, mindig megvárva, hogy a szirup a dióbélre 
kössön vagy lecsöpögjön.  



Hol lehet kapni? Grúziában. De ott most ért véget a 
háború. Törökországi Kurdisztánban. De ott most is 
lőnek. Szíriában, az aleppói piacon. Ott meg maga a 
szír állam lövöldöz. Moszkvában. Oda meg nem akarunk 
menni. 

Na, jól van, a recept tőlem is megkapható, hevesi 
telephelyemen. (Csak a recept.) Itt béke van. És itt, a 
közelben különböző színű must is beszerezhető, attól 
függően, hogy milyen színű édességet szeretnénk.  



 



Szeletelni kolbászmódra kell.  



 

Ha már látjuk, mi mindent lehet a dióbéllel kezdeni, 
felmerül a kérdés: 

És mit nem ajánlatos a dióbéllel csinálni? 

Hogy a kérdést megválaszoljuk, előbb még egy kérdés. 

A dió gyümölcs? Igen. 

Meg kell mosni a gyümölcsöt, mielőtt megesszük? Igen. 

Meg kell mosni a diót, mielőtt megesszük? Nem. 

No, itt törik bele a formál-logika foga a dióba. Ami 
mindenre igaz, nem igaz a dióra. 

A dióbél olyan védőburokban terem, ami megvédi minden 
szennyeződéstől, fertőzéstől. Természetétől fogva 
alkalmas a közvetlen fogyasztásra. Ha megmossuk, - én 
már láttam olyan diófeldolgozót, aki megtette, - 
megindulhat a penészesedés. 



És még egy. Soha ne fagyasszuk le! Ha fagyasztjuk, a 
dióbél húsának sejtjeiben lévő olajok megfagynak. Az 
olajban oldott aromaanyagok kiválnak, károsodnak. 
Tönkremegy a dióbél illata. 

Tisztelt dióevő Kollégám, az utóbbi időben egyre 
gyakrabban találkozunk dióval készült zöldsalátákkal. 
Helyesebb, is, ha átértékeljük a salátákról kialakult 
fogalmainkat. Már nem a fő fogás kiegészítői, hanem 
előételek vagy önálló fogások, hiszen a dió révén 
tápanyagokban igencsak gazdagodtak. A dió valóságos 
tárháza a nélkülözhetetlen aminosavaknak, olajoknak, 
vitaminoknak, ásványi anyagoknak. 

És mikor együnk diót, mikor van a szezonja? 

Ősszel kezdődik, a tinorúgombák idején. Svájcban és 
Németországban az októbert mondják a dió hónapjának.  

 

A világ nagyobb, mohamedán részén pedig a ramadán hava 
a diófogyasztás hava. Diótermesztőként örök hálával 
tartozunk Allah prófétájának, Mohammednek, - béke és 
áldás legyen Vele, - amiért ramadán idejére teljes 
nappali bőjtöt rendelt el, amit éjszaka csak a 
legtáplálóbb, legegészségesebb sütemény, a diós baklava 
fogyasztásával lehet kiegyensúlyozni. 



A dió világfogyasztását tekintve a ramadán a főszezon. 
Mivel ennek ideje évről évre változik kissé, figyelnünk 
kell a muzulmán hírekre, hogy a megugró keresletet ki 
tudjuk használni. 

A diószürettől kezdve folyamatosan nő a 
fogyasztás, és a szezon csúcsa a 
karácsony. Nálunk is, Nyugat-Európában 
is. 

Tavasszal pedig húsvétra alakul ki egy 
kisebb fogyasztási csúcs. 

Ha hinni lehet a hivatalos statisztikai 
adatnak, miszerint hazánkban az egy főre 
eső éves diófogyasztás mindössze fél 
kiló dióbél, akkor érthető, hogy azt a 
fél kilót rövid idő alatt meg tudjuk 
enni. 

Pedig meg kellene fogadnunk a koleszterin-kutatók 
tanácsát, és a szívünk egészsége érdekében magunkhoz 
kellene venni naponta egy marék dióbelet. Így tíz nap 
alatt ennénk annyit, amennyit eddig egy év alatt. 

A dió ugyanis természetéből adódóan egy mini-konzerv. 
Egészséges összetevőit, fehérje- és olajtartalmát, 
benne a zsíroldható vitaminokkal egy évig is 
minőségromlás, károsodás nélkül megőrzi. Tavasszal is 
kiváló vitaminforrás. 

Nagy előnye a diónak más 
gyümölcsökkel szemben, hogy magas 
vitamintartalmát konzervként őrzi 
meg, tavaszra se csökken 
jelentősen. Míg más gyümölcsöké - 
nem akarom néven nevezni - jó, ha 
feleannyi tavasszal, mint ősszel 
volt. 

A legelső feladat az, hogy a 
kertben termett diót időben szedjük 
össze, szárítsuk le, és a következő 
dióérésig törjük meg, fogyasszuk el. 



A héjas dió és a dióbél egy évig jól eláll. A 21. 
században már nem kell a hagyományos diószezonra 
korlátozódni, más gyümölcsökhöz hasonlóan a diónak is 
egész éves szezonja lehet. 

Ehhez nem kell importgyümölcs. 

Ha a zöldségesnél vagy a szupermarketben esetleg nem 
találunk dióbelet, az nem azt jelenti, hogy nincs, 
hanem azt, hogy fogyasztói érdeklődés hiányában a 
kereskedő nem tartja benne a pénzét. 

De ha már kinyújtottuk a diófogyasztási szezont, arra 
azért ügyeljünk, hogy ne múljon el Mikulás vagy 
karácsony dió nélkül. Mert a hagyomány a legfontosabb. 
Bolgár karácsonyi vacsora:  

 

És ugyanilyen fontos, hogy ne múljon el borozgatás dió 
nélkül. Mert a borfogyasztás kultúrája a másik 
legfontosabb. 

Hiszen mindannyian jól tudjuk, amit Kövi Pál írt az 
Erdélyi lakomá-ban: "...a dió kitűnő alapozás a borhoz, 
sokat felvesz belőle és tisztítja az ínyet, így 
érzékelhetőbbé teszi az aromákat, és ami ugyancsak nyom 
a latban: fokozza a szerelmi gerjedelmet."  



 

Hogy is mondja a francia? 

"Des noix, du fromage, un verre de rouge. Des noix pour 
finir le fromage. Du vin pour finir les noix. Encore un 
peu de fromage pour finir le vin." (Dió, sajt, egy 
pohár vörösbor. Diót a sajt után. Vörösbort a dió után. 
Még egy kevés sajtot a bor után.)  



 

Diódiéta 

Mottó:  
"...entran las nueces en sabor,  
y las mozas en amor..."  
"...mint a diók ízesek, a leányok tüzesek..."  
(spanyol népi rigmus részlete) 

Mottó:  
"Vier Nüsse am Tag ist eigentlich eine Mahlzeit."  
"Napi négy dió megfelel egy étkezésnek."  
(német közmondás) 



 

A dió a vegetáriánusok számára is igen hasznos, mert 
megfelelő fehérje- és ásványianyag-forrás. De nemcsak 
azok számára, akik elvből nem esznek húsfélét, hanem 
azoknak is, akik fogyni akarnak, vagy bármilyen okból 
diétázni kényszerülnek. 

Aki rendszeresen fogyaszt diót, 
elfelejtheti a különböző élelmiszer-
kiegészítőket, a dióban benne van, 
ami kell. 

A dió húspótló étel lehet. A 
vegetáriánusok sok olyan tápanyaghoz 
juthatnak, amelyeket az ember 
hagyományosan állati táplálékokból 
vehet fel. Például fehérjéken kívül a 
B-vitaminok, a foszfor, a kálium, a vas, a réz. Amikor 
a diót kenyérfélével egészítjük ki, az étrendünk 
egészséges arányában fogja tartalmazni az összes 
esszenciális aminosavakat. A dió mint E-vitamin forrás 
is jelentős. 

A diódiéta érdekes diéta. Azért 
állítható be fogyókúrás 
étrendként, mert - mint Irina 
Viljonovna Nyikonova, a moszkvai 
homeopatikus központ orvosa mondja 
- hatékonyan csillapítja az 



abnormálisra nőtt étvágyat. A szervezetben a dióbél 
minden anyaga hasznosul, nem veszünk magunkhoz 
felesleges táplálékot. 

A dióról úgy tudjuk, hogy telít, hogy hízlal, olajos. 
Ennek ellenére a dióval felépíthetünk egy jól telítő, 
de ennek ellenére kalóriaszegény természetes diétát. 
Naponta negyed kilót fogyhatunk le vele. 

Naponta azonos étrend: 

REGGELI: 1 csésze tea édesítőszerrel, müzli 2 ek. 
zabpehellyel, 2 ek. darált dióval, 1 ek. tejszínnel, 3 
ek. vízzel, 1 citrom levével és egy reszelt almával. 

2. REGGELI: Nyers gyümölcs. 

EBÉD: 5 dió, egy nagy tál saláta (főtt cékla, zeller, 
répa és zöldbab) kevés olajjal elkészítve. 

SNACK: 1 pohár almalé 1 ek. zabpehellyel. 

VACSORA: A reggelivel megegyező müzli és 1 csésze 
édesítővel izesített csipketea. 

Látjuk, az ismertetett valódi diódiéta nem azonos a 
magyarországi internetes oldalakon tucatjával forgó 
diódiétával, ami semmi másból, mint korlátlan 
mennyiségű dióbélből és tejszínből áll. 

Nagyon finom lehet. Az összes diéta közül a 
legfinomabb. Kóstoljuk meg, tartsunk diódiétát. De nem 
kell lemondanunk a többi diétáról se. Váltogassuk 
rendszeresen. A hatás nem fog elmaradni, már heteken 
belül látható lesz.  



 

Friss dió 

Mostanában franciáéknál, akik nagy 
gourmand-ok, nagy divatja lett a friss 
dió fogyasztásának. Most már, hogy mi is 
közös piacról élünk velük, nagy szégyen 
lenne, ha lemaradnánk. 

Mit tegyünk tehát? 

Szedjünk a nyár végén a 
kertből a diófáról még nem 
teljesen érett diókat, 
olyanokat, amelyeken a zöld 
burok még teljesen ép, de 
amelyeknek már a csonthéja 
teljesen kifejlett, a bele 
pedig már szilárd, de még 
hófehér húsú. Ha kényeskedni 
akarunk, az ilyenkor még 
rugalmas, világossárga 
hártyát lehúzhatjuk a 
bélről. 

A friss dió a dió primőrje. 



Törékenysége mint a földieperé, és még több mint 20 % 
vizet tartalmaz. Ha nem esszük meg azonnal, vagy nem 
tesszük legkedvesebb vendégeink elé, tegyük el a 
hűtőbe, de onnan is minél előbb együk meg. 

A friss diót a vevőnek magának kell megtörnie még 
Párizsban is, mert bele annyira porhanyós, hogy ha a 
termesztő vagy a feldolgozó törné meg, mindenképpen 
károsodna, mire a fogyasztóhoz jut. Ilyen az igazi 
friss dió,  

 

Lara fajtájú friss dió Párizsban:  



 

Olasz frissdió-kínálat:  



 

Augusztusonként Mexikóváros lakóinak is jó szezonjuk 
van. Ilyenkor jelennek meg a városban a környékbeli 
frissdió-árusok.  



 

A nyakukba akasztott tálcákról ismerhetők fel, azokkal 
járják a várost, még a metrószerelvényeken is árulnak. 
A tálcán néhány dió megtörve, reklámként látható, 
néhány dión pedig rajta hagyták a zöld burkot, hogy a 
vevő lássa, mennyire friss. 

A török piacokon is a néhány szem zöld burkos dió jelzi 
a friss diót, ha a magyarázó tábla nem lenne elég, 
pedig az is jól felkelti a figyelmet. Még az is 
szerepel rajta, hogy a friss dió még tejes.  



 

Iránban, a perzsa hagyományokból eredően nagy az 
ínyencség. Egyedülálló, ahogy a frissdiót kínálják. 
Megtörve, de a két félgerezd egyben, és hogy ne 
száradjon ki, üvegben, vízben.  



 

És figyeljük meg, mivel kell a frissdiót enni! 
Természetesen, bogyós gyümölccsel. Még szerencse, hogy 
egyidőben, szeptember közepén érik mindkettő.  



Azt írja egy koreai illető, hogy ilyen állapotban, mint 
amit a felvétele mutat, a friss dió tele van jinnel és 
janggal.  



Lehet, hogy tele van, ő tudja, ő van ott, ahol ilyesmi 
van. 

Hazai friss dió kínálattal nemigen találkozunk, ezért a 
kínálati kultúra még nem alakult ki. A párás fólia 
alatt nemigen látszik a dió minősége.  



Pedig valójában ilyen:  



 

Tisztelt ínyenc Kollégám, nekünk fogalmunk sincs, 
milyen finom lehet a friss diónál is frissebb, még zöld 
dió bele. Augusztus második felében még nem érik a dió, 
ilyenkor lehet a frissnél frissebb diót megkóstolni. A 
Balatonnál nyaraló egyik orosz turista fényképein 
láthatjuk a módszerét. Ez az úr (úr? nem ismerem, 
biztosan úr) azzal dicsekszik, hogy neki van a 
legélesebb bicskája. Az kell a frissnél frissebb 
dióhoz, mert a dió héja ilyenkor már kemény.  



Úgy kell elvágni a zölddiót, hogy a csonthéj csücske 
alatt közvetlenül hatoljon át a bicska, ahol már 
látszik a dióbél fehérsége, mert ott van a zölddió 
gyenge pontja.  



A kés hegyét úgy szúrjuk a fehér pontba, hogy a két 
féldió szétváljon.  



A fél dióbelet a bicska alányúlásával emeljük ki a 
"csomagolásból".  



Az éles bicskával könnyen lefaraghatjuk a dióbélről a 
rajta maradt héjrekeszeket. A "sárga ruhás" dióbelet 
kapjuk.  

Már csak a sárga ruhát kell lehúznunk, és élvezhetjük 
is - mondja az orosz úr - a csupasz dióbelet.  



Dióallergia 

Tisztelt Kollégám, beszélhetünk a dióallergiáról is, de 
az olyan, mintha az angyalok szárnyáról beszélnénk. 

Mert olyant még nem látott senki, így fogalmunk sincs, 
milyen lehet. 

Mégis, komoly, szociológiai könyvekben is olvashatunk a 
dióallergiáról, de az a fordítók tárgyi tévedése. Mert 
az angol "nuts" szót fordítják dióknak, dióféléknek, 
ami nagy hiba. Igaz, a fordítási hibában nemcsak a 
szociológusok hibáztak, a szótárkészítők is 
társtettesek, meg sem említik, hogy Amerikában a 
földimogyorót (peanut) értik főleg ez alatt, mert az 
amerikai étkezési gyakorlatban a földimogyoró 
többszázszor gyakoribb, mint az összes többi nut-féle 
(chestnut, pecannut, walnut, stb.). 



Az úgynevezett dióallergiát a földimogyoró okozza, vagy 
helyesebben, az úgynevezett dióallergia jelenségei 
földimogyoró-fogyasztás hatására jelentkeznek, a diónak 
semmi köze a "dióallergiához". Se a feketedió, sem a 
pekándió, sem a különböző hikoridiók, sem a vajdió, és 
legfőképpen a közönséges dió fogyasztása nem idéz elő 
semmilyen allergiát. 

Most túloztam egy kicsit, de nem nagyot. Mert 
Németországban találtak egy embert, aki allergiás volt 
a dióra. Hogy azon kívül még mire vagy kire, arról nem 
olvastam. De ez csak egy ember volt, második nem volt. 

Szóval, akármilyen komoly könyvet olvasunk, tessék 
kicsit szkeptikusnak lenni, és nem elhinni mindent. 
Mert az említett, kapcsolati hálókkal foglalkozó, 
amerikaiból fordított szociológiai könyvben az is benne 
volt, hogy tessék kezet mosni, így is csökkenthető a 
dióallergia veszélye. De arról már nem írtak benne, 
hogy milyen az angyalok szárnya. 

Azt mondja nekem egy nagyon tisztelt Kolléganőm, hogy 
dehogy nincs dióallergia, ő is érzékeny a dióra, a 
dióbél hártyája teljesen összehúzza a száját. Szerintem 
pedig nekem van igazam, - mástól úgyse várhatom, hogy 
igazat adjanak nekem, nem is szoktak, - szóval, 
szerintem ez a tünet egyszerű savhatás, a dióbél 
hártyájában levő csersav húzza össze az érzékenyebbek 
száját. Az allergia pedig fehérje-eredetű reakció. 

Penészes dió 

Mottó:  
"A penész erősen mérgező hatóanyagok olyan csoportját hozza létre, melyet 
gyűjtőnéven aflatoxinnak hívunk."  
(Graham Greene: Az emberi tényező - kémregény) 

Tessék elképzelni, tisztelt Kollégám, egyes 
háztartásokban ilyen is van. Olyan, hogy az otthon 
tárolt dió megpenészedik. 

Akkor, ha a házikerti diót nem megfelelően szárították 
le, vagy rosszul tárolták. Magas relatív páratartalmon, 
rosszul szellőző vagy nem szellőző tárolóedényben. 
Például ha a héjas diónk így néz ki, mint ez a német, 
házikerti dió, biztosra vehetjük, hogy a szürkepenész 
már a dióbelet is megtámadta.  



Bizony, sokáig kellett keresnem, mire fényképezhető 
penészes diót találtam. De aztán sikerült, import-
dióban.  

  

Ha úgy találjuk, hogy diónk penészes, vagy akár csak 
penészes szagú, attól kezdve nem szabad felhasználnunk. 
Nemcsak nyersen ne együk meg, hanem főzve, sütve se, 
mert a penészgomba méreganyagot, aflatoxint termel, ami 
hő hatására se bomlik el. 



Más penészgombák is felelősek az aflatoxinért, de 
leginkább az Aspergillus flavus és az A. parasiticus. 
(A méreganyag neve is innen származik, az elsőnek 
említett gomba nevéből.) Többféle aflatoxint 
különböztetnek meg (B 1, aminek a képlete C17H12O6, 
továbbá B 2, G 1, G 2, M 1, M 2). 

Az Alternaria és a Penicillus penészgomba-nemzetségek 
fajai ugyancsak termelik ezt a mérget.  

 

Az aflatoxin májméreg. Elősegíti a májrákot, és más 
májkárosodást is okoz. Felnőttekre kevésbé veszélyes, 
gyerekekre inkább. Leginkább pulykákra, de sertésekre 
is. 1960-ban úgy fedezték fel az aflatoxint Angliában, 
hogy egy pulykaneveldében tömeges elhullást észleltek, 
amit a takarmányba kevert penészes földimogyoró 
okozott. 

A dió is belekeveredett. Nem a takarmányba, hanem a 
penészgombával megfertőződhető gabonák, magvak és egyéb 
szárazáruk közé. 

Ilyen például a pisztácia, ami német hatósági 
vizsgálatok szerint csak 3-4 %-ban mentes teljesen az 
aflatoxintól. 

De ilyen az említett földimogyoró, a mandula, a paradió 
is. A gabonák közül pedig közönségesen a búza, a rizs, 
a kukorica. A száraz fűszerek közül pedig az őrölt 
paprika és a bors. 

Az Aspergillus flavus és az Aspergillus parasitium 
gombák főleg a meleg és párás körülményeket kedvelik. A 
hőmérséklet nagy szerepet játszik abban, hogy az 
Aspergillus flavus gomba termel-e aflatoxint. 25 C° 



esetében a gomba könnyen termel toxint, habár nem 
figyeltek meg arra vonatkozó adatot, amikor a 
hőmérséklet 10 C° alatti volt. Tehát elsősorban a meleg 
éghajlat alól származó magvak esetében kell 
gyanakodnunk. 

Amerikában az Aspergillus flavus penészgombával 
vizsgálták a dióbél penészedését, aflatoxin-tartalmát. 
Az összehasonlító vizsgálatok kimutatták, hogy azonos 
körülmények között a pisztácia és a mandula is 
fogékonyabb erre a penészgombára, mint a dió. És 
különbség adódott a vizsgált dió fajtájától függően is. 
Azok a diófajták, amelyeknek a dióbél vékony 
hártyájában nagyobb a csersavtartalom, pl. a Tulare, 
kevésbé penészedtek azonos körülmények között, mint a 
jobb ízű, csersavban szegényebb fajták. 

Itt, Európában, Uniónkban pedig az összes hivatalosan 
vizsgált élelmiszer-minőségi hiányosság 20 %-a 
kapcsolatos az aflatoxinnal. (És csak 0,2 %-a a nem 
engedélyezett - de egyébként ártalmatlan - módosított 
génekkel.) 

Szóval, így történt, hogy a dió rossz társaságba 
keveredett.  



És mit csináljunk, ha abszolút biztonságra törekszünk, 
és szeretnénk megvizsgáltatni a vásárolt dióbelet, 
tartalmaz-e aflatoxint? 

Természetesen, megvizsgáltathatjuk. Léteznek az 
országban élelmiszervizsgáló laboratóriumok, ahol 
rendelkezésünkre állnak, és kimutatják, van-e aflatoxin 
a dióban, és ha igen, mennyi, az egészségügyi 
határértéket eléri vagy nem. Bemehetünk a megyeszékhely 
élelmiszerbiztonsági hivatalába, de ha ott nem 
találnánk élelmiszervizsgáló laboratóriumot, a szomszéd 
megyében biztosan lesz. Ha már kocsiban ülünk, 100 km 
oda és vissza már nem számít. Fő az egészség. 

És akkor is gondoljunk arra, hogy fő az egészség, és 
őrizzük meg vérnyomásunkat, amikor megtudjuk, hogy a 
vizsgálat díja 30.000 Ft + áfa. 

Feketedió 



Nem, nem az élvezhetetlenül fekete dióbél fogyasztására 
kívánom rávenni tisztelt diófogyasztó Kollégámat. Azt 
úgyis elvégzik helyettem azok, akik darált dióbelet 
árulnak, pláne cukorral keverve, hogy elvegye a rossz 
ízét. 

Nem és nem. Én csak arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy ha módja van rá, kóstolja meg a 
feketediót is. Hazai kínálatáról nem tudok, de 
mindenhol, ahol az országban feketedió fák nőnek, 
ősszel lehet egy kóstolóra valót gyűjteni alóluk. Vagy 
ha olyan szerencsés tisztelt munkanélküli Kollégám, 
hogy Amerikában kap munkát, akkor pénze is lesz az 
ottani feketedió-kínálat megízlelésére. 

Persze, tudjuk, nem minden feketedió egyforma. 
Amerikában nemcsak a Juglans nigrát nevezik 
feketediónak, hanem Kalifornia két diófajának termését, 
valamint Texas, Arizona diófajaiét is. 

De a különbség nem nagy. Leginkább csak annyi, hogy a 
nigra diója a legnagyobb, méretre a mi diónk körül van. 
Ízre nem hiszem, hogy különbséget fog tudni tenni a 
különböző feketediók között, meglehetősen egyformák. 

Összefoglalóan ízük erősebb, koncentráltabb, 
határozottabb dióíz, mint a mi közönséges diónké, és 
keserűbb. De azért nagyon finom. Amerikában népszerű a 
feketediós jégkrém, a krém édessége ellensúlyozza a dió 
ízét. 

Talán ha úgy mondhatom, az ízek között akkora a 
különbség, mint a zacskós tej és a tejszín között. 
Természetesen, a mi diónk javára. De a zacskós tej is 
egészséges, és a feketedió is. 

Vagy egy másik hasonlat, de ez fordított. Aki szereti a 
csirkét, annak nagyon ízlik. (Ez a közönséges dió.) De 
aki fácánt is ehet, (ez a feketedió), értékelni tudja a 
különbséget. 

Ha nem jutunk feketedió-bélhez, magunk készítjük elő, a 
kaliforniai feketedió példáján bemutatva. Teljesen 
érett diókat válasszunk, azok burka talán késsel 
levágható. Nem biztos, ha nem, akkor autóval menjünk át 
a diókon.  



 

Ilyen a buroktalanított dió.  

 

Törésre nem a kalapácsot, hanem a karos diótörőt 
ajánlom. De a satu is jó.  

 

Ezután ki kell bányászni a héjból a belet.  



 

Ha megvan a dióbél, olyan receptet keressünk, amihez 
sok cukor kell. A közönséges dió receptjeiből is 
válogathatunk, például ilyen diós golyókat 
készíthetünk, amelyek tea mellé vagy ebéd utáni 
desszertként kitűnőek.  

 

 

A felvázolt 
diófogyaszt
ási 
tanácsok 
elérték 
céljukat. 
Tisztelt 



dióevő Kollégám alig várja, hogy olyan diós receptekkel 
ismertessem meg, amilyeneket még nem kóstolt. Arra is 
sor kerül, de csak a könyv vége felé. 

Előbb olyan fontos témákat kell körbejárnunk, mint a 
vegetáriánizmus, vagy a cukrászat. Meg kell 
ismerkednünk a zölddióval és a dióolajjal. 

Ezek a fejezetek is tartalmaznak recepteket, de az 
igazi élvezetre, a diós receptek végigkóstolására csak 
a könyv második részében kerítünk sort, a művészeti, 
közelebbről a konyhaművészeti részben. 

Igen, 
első a 
munka, 
aztán 
jöhet 
az 
élveze
t. 

Addig 
is 
elmond
om 
előzet
esen, 
hogy 
az 
általa
m 
összeg
yűjtöt
t diós 
receptek mind külföldiek, tudomásom szerint magyarul 
még nem adta közre senki. Tudom, hazai diós recept is 
van bőven, de azokat szerintem minden magyar 
háziasszony jobban ismeri, mint én. 

A külföldi diós receptek felkutatásával annak 
bemutatása volt a célom, hogy a diót szerető népek 
kelettől nyugatig mi mindent feltaláltak ebben a 
témakörben. Nem rosszak ezek a receptek, érdemesek a 
kipróbálásra. 



Végül egy ötlet: Nem kell diós süteményreceptet 
tanulni. Félkészen, fagyos tésztából is kapható diós 
csiga. Szarajevóban. Csak haza kell vinni és kisütni. 
Ilyen volt, ilyen lesz:  

 

A DIÓ SZEREPE A VEGETÁRIÁNUS ÉTKEZÉSBEN 

A dió kiváló vegetáriánus ennivaló. 
Kétségbevonhatatlan, - hiába fanyalognak egyesek, - 
hogy a vegetáriánizmus karizmatikus teoretikusa (tudok-
e még ilyen szép szavakat összeszedni?) Sant Darshan 
Singh alapművében, "A vegetáriánus életmód"-ban a 
legkívánatosabb, ú.n. szattvikus ételeket a 
következőképpen rögzíti: 

"Szattvikus étel: zöldség-, gabona-, babfélék, 
hüvelyesek, gyümölcsök és diók, valamint tej, vaj és 
mértékkel sajt. Ez a táplálék derültséget és 
kiegyensúlyozottságot okoz. Úgy mondják, távoltartja 
értelmet és szívet mindenféle tisztátalanságtól." 

Saját tapasztalataim alapján a zöldségfélékről, stb. 
nem tudok nyilatkozni, de a diót illetően aláírom a 
Mester szavait. Amióta diót eszem, valóban derült és 
kiegyensúlyozott vagyok, nem beszélve az értelem 
távoltartásáról.  



A vegetáriánizmus és benne a diófogyasztás nem az 
indiai szattvikusok privilégiuma. Európai kultúránkban, 
a zsidó-keresztény kultúrkörben ugyancsak mély gyökerei 
vannak. Köztudott, hogy Máté apostol magokat, dió- és 
mogyoróféléket, valamint zöldségeket evett, és sem a 
Bibliában, se máshol nem találjuk nyomát annak, hogy 
maga Jézus Krisztus valaha is húst evett volna (halat 
is csak kétszer). 

Mégis. 

Tisztelt Kollégám, maradjunk annyiban, hogy nem én 
leszek a vegetáriánus étkezés népszerűsítője, mert 
elveimmel is, tanulmányaimmal is, tapasztalataimmal is 
ellenkezik a húsmentes étkezés. De nem kívánom a 
vegetáriánusok kedvét kedvenc szórakozásuktól elvenni, 
tiszteletben tartom véleményüket. 

Ugyancsak nem kívánom idézni azokat a véleményeket sem, 
amelyek a dióról fogalmazódtak meg a vegetáriánizmus 
kérdéskörében véleményt nyilvánítók részéről. A 
vegetáriánus szakírók véleményei ugyanis sokfélék ebben 



a tárgyban. Nincs univerzális vegetáriánizmus. Nem 
tehetem meg, hogy egyetértőleg idézzem a húsmentes diós 
étrendet propagálókat, ugyanakkor elhallgassam vagy 
bíráljam azok véleményét, akik nem feltétlen javasolják 
a dió bevonását a vegetár étrendbe.  

De. 

Bármennyire nem kívánom a vegetáriánizmust 
népszerűsíteni, muszáj vagyok George Hebden Corsan 
(1857-1952) úrról megemlékezni, aki korának ismert 
kanadai vegetáriánusa volt. Nagyon sok diót evett, 
diótermesztő volt. És diónemesítő, diókutató. A 
közönséges dión kívül más diófajokkal is foglalkozott. 
Nevével még találkozni fog tisztelt figyelmesen olvasó 
Kollégám ebben a könyvben. Corsan úr nem véletlen élt 
meg 95 évet. Vegetáriánus volt egész életében. Túlélte 
két feleségét, két lányát és négy fiát. Harmadik 
felesége temettette el, aki férjénél 35 évvel volt 



fiatalabb, férje halálakor 60 éves volt. Corsan úr 95 
évesen se halt volna meg, ha egy autó el nem üti. 

Azt hiszem, akkor járok el helyesen, ha e néhány 
bevezető mondat után itt, most inkább csak olyan diós 
vegetár recepteket közlök, amelyeket vitán felül álló 
vegetáriánusok tettek előbb közzé. Meggyőződésem 
egyébként, hogy hús nélkül is lehet jókat enni, - én 
sem eszem mindig húst, - ezért a közölt receptek 
kipróbálásához jó étvágyat kívánok, és nemcsak a 
vegetáriánizmus híveinek. Mások is megkóstolhatják, az 

egyébként húsevők is. 

A dió szerepét így 
ábrázolják a vegetáriánus 
élelmiszerpiramisban (a nuts 
dióféléket jelent): 

Angolul nem tudóknak: a nuts 
jelenti a dióféléket. A 
piramis magyarázatául pedig 
annyit, hogy legalul a 
minden nap, nagy 
mennyiségben fogyasztandó 
élelmiszerek láthatók, 
középen a hetente néhányszor 
fogyasztandók, - a dió is 

ilyen, - legfölül pedig a havonta néhányszor 
ajánlottak. 

Vannak olyan, híres vegetáriánusok, akik a fenti 
piramis előírásait megszegve táplálkoznak, és mégis 
nagyon sikeres munkát tudnak végezni. Például Bellini 
gyakorlatilag kizárólag fügén, rozskenyéren és dión 
élt. Nem kell tehát a vegetáriánus szabályokat nagyon 
komolyan venni. 

Azért ha egy vegetáriánus szaktekintély ajánlja a 
diófogyasztást, akkor az ajánlást kéretik komolyan 
venni. 

Ferencsik István például így írt az áprilisi 
táplálkozásról: 

"Jó hatású lehet, főleg az intellektuális 
alapozottságúak számára a dióvaj. A darált diót 



alaposan összekeverjük citrom vagy egyéb gyümölcs 
levével. Ez csak frissen elkészítve ehető." 

Én még azt teszem hozzá, hogy aki ezt az ajánlást nem 
fogadja meg, az biztosan nem intellektuális 
alapozottságú. 

Néhány vegetáriánus recept: 

DIÓS SPAGETTISZÓSZ 

Hozzávalók:  
1 hagyma  
1/2 köteg leveles zeller  
3 közepes sárgarépa  
40 dkg friss paradicsomvelő 
vagy pizzaszósz  
1 zöldségleveskocka  
40 dkg dióbél  
1 evőkanál mogyoróvaj  
1/2 csésze vagdalt petrezselyemzöld 

Vagdaljuk fel a hagymát, szeleteljük fel a sárgarépát, 
a zellert (külön a gumóját, külön a zöldjét), törjük 
meg a dióbelet. 

A hagymát egy kanálnyi vízben főzzük 3 percig, hogy 
megpuhuljon. Közben keverjük meg, és ha le akar égni, 
adjunk még vizet hozzá. 

Főzzük bele a zeller zöldjét is, puhára, majd együtt 
adjuk hozzá a zellergumót, a sárgarépát, a 
paradicsomvelőt és a zöldségleves-kockát. Mindig csak 
annyi vizet adjunk alá, amennyi kell, mintegy 1-1,5 dl-
t. Fedő alatt pároljuk tovább 20 percig, amíg a 
zöldségek meg nem puhulnak. 

Adjuk hozzá a tört dióbelet és a mogyoróvajat is, és 
újból forraljuk fel. 

Kóstoljuk meg, és ízesítsük. (Citromlével, paprikával, 
avagy amilyen ízzel szeretjük.) 

A dióbél jellegzetes "bolognai" ízt ad 
spagettimártásunknak. A mártás elkészítés után is 
ehető, de még jobb, ha a kész mártás egy éjszakát a 



hűtőben tölt, és másnap, étkezés előtt újból 
felforraljuk. 

A petrezselymet csk közvetlenül tálaláskor tegyük rá. 

DIÓVAL TÖLTÖTT CUKKINI  
(görög recept) 

Hozzávalók 4 személyre:  
4 db cukkini  
5 dkg elmorzsolt feta-sajt  
5 dkg zsemlyemorzsa  
4 dkg dióbél  
1 apróra vágott hagyma  
1 apróra vágott fokhagyma  
1 habart tojás  
1 kávéskanál frissen vágott kapor  
3 evőkanál étolaj  
só, bors 

A cukkinit vízben 3 percig blansírozzuk, majd hideg 
vízzel leöblítjük, leszárítjuk. 

A cukkinik végét levágjuk, majd egy éles késsel két 
hosszanti vágatot vágunk rajtuk, amelyek vályúszerűen a 
cukkinik közepéig érnek. Kanállal kiszedjük a cukkinik 
magját és húsát. A cukkinik kiemelt húsát kockákra 
vágjuk. 

Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat melegítünk, a hagymát 
és a fokhagymát üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a 
kockázott cukkinit, tovább pároljuk, míg a hagyma meg 
nem barnul. Ekkor levesszük a serpenyőt a tűzről, és 
hagyjuk kihűlni. 

Sorrendben előbb a sajtot, utána a dióbelet, a 
zsemlyemorzsát, a tojást és a kaprot keverjük bele, és 
ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A keveréket a 
cukkinikba töltjük. 

A töltött cukkinikat tepsiben sütőbe tesszük, a maradék 
olajjal meglocsoljuk, és alufóliával fedjük. 190 C°-ra 
előmelegített sütőben 30 percig sütjük. Ekkor levesszük 
róla a fóliát, és további 15 percig sütjük. 

Forrón tálaljuk, fehér kenyeret adunk melléje. 



Ha nem vagyunk annyira vegetárok, a dióval töltött 
cukkinit grillezett hal, vagy - ne adj' Isten - hús 
mellé is adhatjuk. 

"SÜTEMÉNY" ERDEI 
GYÜMÖLCSÖKKEL ÉS 
DIÓVAL 

Hozzávalók:  
3 csésze nem 
tartósított, nem 
cukrozott almalé  
2 csésze 
cseresznye- vagy 
baracklé  
15 dkg vegyes 
erdei gyümölcs  
15 dkg dióbél  
1 csésze kuszkusz  
rizsszirup 

Egy fazékba öntsük össze a gyümölcsleveket, és hevítsük 
forrásig. Keverjük bele a kuszkuszt, fedjük le egy 
fedővel, és oltsuk el alatta a tüzet. 

Kb. 10 perc múlva, amikor a folyadék elnyelte a 
kuszkuszt, keverjük bele a gyümölcsöket. Öntsük át egy 
nem túl magas falú tálba, és kanállal simítsuk el a 
kuszkusz tetejét. Most öntsük rá a dióbelet, és a 
kanállal nyomkodjuk a kuszkuszba. 

Hűtsük le, és egy kávéskanálnyi rizssziruppal ízesítve 
szervírozzuk. 

KÖRTÉS-PARMEZÁNOS SALÁTA  
Hozzávalók 1 adaghoz:  
5 dkg salátaféle (fejes 
saláta, endívia, kínai kel, 
stb., az eredeti receptben 
kerti mustár szerepel)  
1 nem túlérett körte  
1 marék dióbél  
parmezánsajt  
dióolaj, gyümölcsecet  
kevés citromlé  
só, bors 



A körtét hosszában vékony szeletekre vágjuk, nagy 
lapostányérra helyezzük, citromlével lecsöpögtetjük. A 
salátát megtisztítjuk, megmossuk, kisebb darabokra 
vágjuk, a tányér közepére helyezzük. Két evőkanál 
dióolajat, egy evőkanál gyümölcsecetet öntünk rá. 
Megsózzuk, borsozzuk, óvatosan összekeverjük. A 
parmezánt durván ráreszeljük. A 
dióbéllel borítjuk be. 

TÖKÖS-DIÓS TÉSZTA  
(amerikai őszi vegetáriánus vacsora) 

Szokatlan kombináció. Bármilyen tökből 
készíthető, talán a sütőtök a legjobb. 

Hozzávalók 2 személyre:  
Sütőtök 1 cm-esre kockázott húsa, 2-3 diónyi nagyságú  
2 db apró cukkini húsa, ugyancsak 1 cm-esre vagdosva  
3 nagy gerezd fokhagyma, vagdalva  
étolaj  
10 db dió bele, igen apróra vagdosva  
20 dkg tészta  
só, bors  
dióolaj 

Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A sütőtök-kockákat 
egy nagyobb sütő-edényben (tálban) kevés olivaolajon 
süssük 10 percig. Adjuk hozzá a fokhagymát és a 
cukkinit, és süssük további 15 percig, vagy amíg jónak 
látjuk. Hintsük meg a dióbél-morzsával, sózzuk, 
borsozzuk, és süssük további 5 percig. 

Közben főzzük meg a tésztát sós vízben. Szűrjük le róla 
a főzővizet, és borítsuk a sült tökre. Hintsük meg 
dióolajjal, és keverjük jól össze. Ízlés szerint 
fűszerezzük, a sütőedényben tálaljuk. 

Reszelt sajttal gazdagíthatjuk. 

 

Ezek a receptek csak példaként szolgáltak. A többi 
vegetáriánus receptet a diós étel- és süteményreceptek 
között találja tisztelt vegetár Kollégám. Vannak külön 
csoportba sorolt vegetáriánus receptek, de a többiek 



nincsenek elkülönítve, mint ahogy a vegetáriánusok 
sincsenek kiközösítve a diófogyasztók társaságából. 

 

Hogy a különböző sajtokhoz milyen jól passzol a dió, 
arra már több példát is felhoztam. 

Tisztelt vegetáriánus Kollégám, tessék elhinni, olyan 
vegetáriánusok is vannak, akik nem esznek sajtot. Az ő 
számukra vegetáriánus műsajtot fejlesztettek ki olasz 
élelmiszergyártók, no-muh-chas néven. Csak a dió valódi 
benne, a többi valami sajtízű anyag.  

 

Jaj, de nem ajánlom! Ne tessenek már annyira 
vegetáriánusok lenni, hogy műanyagot esznek sajt 
helyett! 

A dió jól társítható gyümölcsökhöz is.  



 

Azért csak azt tudom mondani, hogy nagyon vigyázzunk! 
Ne higgyünk el mindent, akármilyen hangzatos név alatt 
hirdetik is az igét! 

Például engem kimondottan felháborít, hogy az ún. 
Bibliai Misszió Alapítvány szerint A Biblia azt mondja 
a helyes táplálkozásról, hogy dió helyett "Dejó"-t is 
tehetünk a vegetáriánus hamburgerbe! 

Én olvastam a Bibliát, de hamburgerről nem olvastam 
benne. És diópótlóról se. A recept egyébként jónak 
tűnik, de a diót őrölt napraforgó és búzacsíra 
keverékével helyettesíteni nemcsak barbárság, de a dió 
értékes tápanyagait se pótolhatjuk velük. 

VEGETÁRIÁNUS HAMBURGER  
Hozzávalók:  
9 pohár zabpehely  
1 pohár dió  
2-3 gerezd fokhagyma  
2-3 fej kisebb vöröshagyma  
2 kávéskanál kapor  
1 evőkanál zellerzöld  
2-3 kávéskanál só  
őrölt szezámmag  
2 dkg élesztő  
kis olaj a sütéshez  
8 pohár víz 



A hozzávalókat 8 pohár forró vízben 5-10 percig főzzük. 
Ha kihűlt, 2 dg felfuttatott élesztőt tegyünk bele. 
Kicsit kelesztjük. Olajozott tepsibe lapos pogácsákat 
teszünk, és mindkét oldalát 15-20 percig sütjük. 

Szóval, maradjunk inkább a természetes 
vegetáriánizmusnál.  

A DIÓ A CUKRÁSZATBAN, ÉDESIPARBAN 

Mottó:  
"a dió íze ugyanaz,  
mint a keze-gyúrta karácsonyi kalácsban"  
(Tornai József) 

A Ruszwurm cukrászda - ki ne ismerné, hol oly jól esik 
a légyott este - receptjeiben alapanyagként szerepel a 
dió. 



De figyeljünk a terminológiára! Fekete 
diónak a feketére szineződött zöld diót 
érti a cukrászda, amely terminológia a 
német Schwarze Nuss tükörfordítása, nem 
az igazi feketediót. Fehér diónak pedig a 
Nyugat-Európában friss diónak nevezett, a 
teljes érés állapota előtti dióbelet. 

A fekete és fehér diós Ruszwurm-receptek a következők: 

"Fekete dió: 

Befőzésre az olyan éretlen, zöld dió alkalmas, amelynek 
külső héja még annyira zsenge, hogy az könnyen 
átszúrható vagy kettévágható. 

Előkészítése: a dió két végét levágjuk és jó mélyen 
körülszurkáljuk, hogy belsejéből a keserű fanyar lé 
később könnyen kiázzék. 

A megszurkált diót 14 napon át hideg váltott vízben 
áztatjuk, míg keserű ízét elveszti. Ekkor a diót 
megfőzzük (blansirozzuk), vízben lehűtjük, majd 18 Bé°-
os langyos cukoroldattal leöntjük. A cukorfőzést, 
miként a piros cseresznyénél, 7 napon át megismételjük 
azzal az eltéréssel, hogy itt a cukrot minden 
alkalommal melegebben öntjük a gyümölcsre. Utoljára a 
cukrot a dióval együtt főzzük 36 Bé° sűrűségre. 

A 25 %-os keményítőszirupot és a megfelelő mennyiségű 
borkősavat ugyancsak adagoljuk. 

Igen kellemes ízt ad a diónak, ha az első főzettől 
kezdve vászonkendőbe kötözött szegfűszeget és darabos 
fahéjat is főzünk bele, amit az utolsó főzés 
befejeztével eltávolítunk." 

"Fehér dió: 

Fehér dión azt értjük, hogy a dióbelet beérésekor, 
amikor a zöld burok megreped, kifejtjük a héjából úgy, 
hogy az félgerezdekben maradjon. A kifejtett diót 
barnás hártyájától is megtisztítjuk, majd, hogy fehér 
színét megtartsa, 3°%-os kénessavas vízbe tesszük. 



Félórai áztatás után, rövid ideig timsós vízben főzzük, 
majd leszűrjük, öblítjük és 18 Bé° sűrűségű 
cukoroldatba tesszük. 

4 napi cukorkezelés után a főzést a szokásos módon 
befejezzük." 

Dehát ezek már régi receptek. A Ruszwurm se az már, ami 
volt. Megvette a Szamos, aki cukrászdát vesz, de fekete 
vagy fehér diót már nem. Hiába is keresnénk a 
Ruszwurmban a régi, jó készítményeket. Központi 
termelőüzemből látják el a cukrászdát, olcsó 
alapanyagból. 

Látjuk, a legjobb cukrászdáknak saját diós receptjeik 
voltak. Nemcsak itthon, a franciáknál is. A receptet 
ugyan nem ismerem, titkos, de a következőképpen készült 
a híres francia diós bonbon:  





 

  



Régen nemcsak a cukrászdák, a csokoládégyárak is diót 
raktak legfinomabb készítményeikbe. Nálunk is, 
Amerikában is. Diós csokoládé - vagy csokoládés dió? 
Attól függ, honnan nézzük.  

  

Diós csokoládé Dániából, a minőség hazájából:  

 

És Oroszországból, ahol újabban már adnak a minőségre:  



 

Minőségi német diós tejcsokoládé:  

 

A táblacsokoládé már kissé ódivatú. A vevő nem látja, 
mit vesz. Az az igazi, ha a csokoládén ránézésre 
látszik, diót rejt. Franciaországban a périgordi 
vidéken Saint Amand en Coly-ban Bursonék családi 
vállalkozása kínálja a csokoládés dió legjobb 
változatát. Négyféle csokoládéban, mindegyiken látszik, 
milyen szép feles dióbél van benne. A technikát is 
érdemes megfigyelni.  



  

  

Amerikai csokoládékészítmények: Juharszirupos diós 
csokoládé, feketediós csokoládé, pekándiós csokoládé.  



 

  

Tisztelt diószerető cukrász Kollégám, valahogy az az 
érzésem, le vagyunk maradva az Egyesült Államok mögött. 

A világ legjobb édesipari alapanyaga, a dióbél itt van 
a kezünkben. Mégse tudunk vele mit kezdeni. Pedig 
millióféle diós készítményt csinálhatnánk belőle, 
amelyek a fogyasztók örömét is szolgálnák, és 
hozzájárulhatnának a hazai dió piacbővítéséhez. Nagyobb 
lenne diónk iránt a kereslet. 

Még megvannak a régi diós receptek. Egy létavértesi 
mézeskalácsos még készít diós-mézes puszedlit. Őriznünk 
kéne a hazai értékeket.  



Mint a franciák a sáfrányos és egyéb ízesítésű diós 
süteményeiket, amiket ma is készítenek:  



 



 

A régi, hazai diós értékekből két finomságot nem 
készíteni, hanem vásárolni ajánlok. A kürtőskalácsot és 
a halvát. Régi vásárok elmaradhatatlan csemegéi voltak. 
(Gyerekkoromban én is lecövekeltem előttük a szentesi 
piacon, nénikém alig tudott a kürtőskalács- és a 
halvaárusok elől elvinni.) Manapság néha újból látni 
ezeket a csemegéket, de a magyar édesipari kultúrából 
teljesen kipusztultak. 

A kürtőskalács-készítés hazája Erdély. Nem 
versenyezhetünk a székelyekkel.  



 

Halvát pedig déli határainktól kezdve a világ igen nagy 
részén készítenek, millió variációban, kiváló 
minőségben.  

 



Nem készíteni, enni kell ezeket. 

Otthon minden háziasszony tud diós, lekváros 
linzerkarikát készíteni. Az édesiparosok közül pedig 
csak Benei László. Igaz, az általa produkált minőséggel 
nehéz felvenni a versenyt.  

 

Az Egyesült Államokban a pekándiót már úgy kínálják, 
mint nekünk kellene a magyar diót. Egy cég kínálati 
képeit mutatom be, kezdve a héjas, a megtört de nem 
válogatott pekándiótól, a feles, darabos és törmelék 
pekándió-bélen át egészen a legkölönbözőbb feldolgozású 
és ízesítésű készítményekig. A legutolsónak bemutatott 
ajándékdobozban nem kevesebb mint hétféle ízesítésű 
dióbelet kínálnak egyszerre. 

Tessék csak átfutni a képeket, és ha Ön vállalkozó 
szellemű, már fel is vehet egy élelmiszertechnológust, 
és be is indíthatja a hazai édesipar dióbél-változatát. 
Piacnak kezdetben elég az EU.  



  

   

   

   

   



   

   

   

   



   

  

De hazai piacra ne számítson. A hazai cukrászatok - 
legyenek azok kis cukrászdák vagy cukrászati 
termelőüzemek - az egyetlen, üdítő kivételtől 
eltekintve nem használnak minőségi dióbelet. A kivétel 
a szigethalmi Takács cukrászat, amelynek vezetője 
szerint a kis cukrászatok csak minőségi áruk 
készítésével állhatják a versenyt az olcsó 
silányságokkal. 

Tisztelt diókereskedő Kollégám, kérem, tegyen egy 
próbát, és rájön, hogy nem túloztam. Nem, nem azt 
mondom, hogy sétáljon be megyeszékhelye sétálóutcájának 
legpatinásabb cukrászdájába, és kérdezze meg a vezetőt, 
vásárolnak-e dióbelet, mert el fog keseredni a szája 
íze. Nemcsak a választól, hanem az ott megkóstolt, 
diósnak nevezett készítményektől is. Nem diót, hanem 
diópótlót tartalmaznak. 

És azt sem ajánlom, hogy az ugyanabban a sétálóutcában 
található minőségi pékségben érdeklődjön. Az eredmény 
ugyanaz. 

Hanem arra kérem, az interneten végezzen felmérést. 
Válasszon ki az internet hazai cukrászati 
linkgyűjteményéről 20 fővárosi és 20 vidéki 
cukrászatot, és írjon nekik körlevelet azzal a 
szöveggel, hogy a legszebb dióbélből tudna nekik 



szállítani, helybe. Árat ne írjon. Előre megmondom az 
eredményt. Összesen négyen fognak válaszolni (10 %), és 
a válasz egybehangzó lesz, nem kell a dióbél. 90 % 
pedig válaszra se fogja méltatni. 

Szóval, a diós cukrászsütemények piacának az EU-t 
ajánlom. Nézzen körül Németországban, minden 
cukrászsüteményt dióbéllel díszítenek. És ott diós 
csokoládé is kapható.  

 

Lenne fantázia a diós készítményekben, biztatnám is 
tisztelt cukrász Kollégámat, kezdjen el velük 
foglalkozni. Ötletnek néhány diós csokoládéval én is 
szolgálhatok. 

Kipróbálhatja a diótésztát kakaóporban, ezzel nem sokat 
kozkáztat, mert a legolcsóbb alapanyag, a dióbél-
törmelék kell bele.  



 

Ha bevezette a piacra, és sikere van, jöhet a javított 
változat. A diótésztára fektessen egy féldiót, és ne 
kakaóporral, hanem fekete csokoládéval vonja be.  



 

Most már jöhetnek az igazi csemegék, amelynek féldió az 
alapanyaga, pirítva. A bevonat ugyanúgy lehet kakaópor 
vagy fekete csokoládé, ízlés szerint, végül a 
klasszikus diókaramellát is előállíthatja pirított 
dióból, cukrászüzemi méretekben.  



 

  



Végül a diós marcipánt is kipróbálhatja. Nincs 
konkurenciája.  

 

Csak egyedül a pécsi Ligotrade Kft, ami diós csokoládét 
kínál.  

 



Magyarországon a cukrozott, kandírozott dió általában 
házilag készül. Pedig cukrászat, édesipar ez is. Magyar 
cég nincs, ami cukrozott diót kínálna, kínai viszont 
van.  

De nehogy azt higgyük, azért, mert kínai, olcsó is. 
Mérhetetlenül drágán árulják. Az előző kép egy 
gyöngyösi hipermarketben készült. Nyolc deka dióbél 350 
Ft. Mennyi akkor egy kiló? 4375 Ft, azaz 
Négyezerháromszázhetvenöt forint. 

És veszi a magyar, akkor is, ha ennyi pénzért négy kiló 
gyönyörű, feles, világos, hazai dióbelet vehetne. Hát, 
néha kételkedem honfitársaim szellemi állapotában. 

 

Idehaza nem, de külföldön a dió alakja a cukrászokat is 
megihlette, nemcsak a festőket, fotósokat, 
szobrászokat. Annyira tetszik nekik. Műanyagból készült 
13 cm-es, dióformájú csokoládéöntő forma már 12000 Ft-



nak megfelelő pénzért is kapható. Istenem, de olcsó, 
nincs egy ezres centije!  

 

Dió fantázianevű kínai és japán cukrászsütemények, 
belga csokoládé, angol krémes sütemény, horvát 
cukrászati termék. Akármelyiket nézzük, csak egy 
következtetésre juthatunk.  



   

 



  

A cukrászok - Magyarország határain kívül - a világon 
mindenhol egyformák. Szeretik a diót. Vagy a vevőik 
szeretik, ők csak a kedvükben járnak. 

Nekünk, hazai lakosoknak magunknak kell diót 
tartalmazó, sőt, dióformájú süteményeket 
készítenünk. 

Hogyan érhetjük el, hogy süteményünk 
dióformájú legyen? 

Vagy faragjunk a következő kép szerinti sütőformát 
héjas dió és dióbél formájára, amint azt a 19. 
században a skótok csinálták, vagy pedig ne legyünk 
annyira skótok, és rendeljünk egy modern cukrászgépet 
dióformájú sütőformával, a többi kép szerint.  



 



 
 

De dióforma bonbonforma is kapható, teflonos 
felülettel.  



  

Ezzel készül a nugátos praliné "héja".  



 

A másik közbenső megoldás: Vegyük elő a konyhaszekrény 
mélyéről a gázon használatos sütőformánkat, aminek 
mélyedései gyárilag dióformájúak.  



  

 



Ha pedig már régebben kidobtuk dióformájú 
sütőformánkat, mert nem gondoltuk, hogy valamikor 
magunknak kell majd a dióformájú édességet 
elkészítenünk, mert akárhogy keressük, nem kapunk, nos, 
akkor kézzel alakítsuk diós grillázsunkat dióformájúra. 
Olyanra, amely érőfélben levő, de már repedt kopáncsos 
diót ábrázol, diólevéllel. Egy igazán ügyes háziasszony 
így csinálja:  



Amikor végre sikerült édességünket dióformára 
alakítani, akkor jövünk rá, hogy nem passzol másforma 
édességtartóba, mint a dióformájúba. Még szerencse, 
hogy kapható.  



  

ZÖLDDIÓ 

Vázlat:  
A zölddióról  
Pácolt dió készítése  
Recept pácolt dióval  
Dióbefőttek  
Diólekvár 

Mottó:  
„Amikor visszatért Chevallonba, Montmaur grófnő 
örömmel kínálta meg dióbefőttel.”  
(Stendhal önéletrajzi regénye: Henry Brulard 
élete) 

Mottó:  
"...puis les baisers, et puis la noix 
confite".  



(...aztán a csókok, aztán a dióbefőtt.)  
(Jean de la Fontaine (1621-1695), a híres költő és meseíró, nem mellesleg 
nagy ínyenc) 

A zölddióról 

Valaha nyersen is ették a zölddiót, előkelő lakomák 
egyik fogása volt. Egy krónikás - a krónikások amilyen 
tiszteletlenek tudnak lenni, - feljegyezte, hogy XIV. 
Lajos, a Napkirály egy lakomán az ugyancsak felszolgált 
zöldalmával tévesztette össze, és saját, szép fogaival 
ropogtatta el a zölddiót. (Na, aztán megnézhette, 
milyen színűek lettek a fogai.) 

A zöld dió amellett, hogy diós 
italok alapanyaga, másrészről 
pedig gyógynövény, itt mégis 
elsősorban élelmiszeripari 
nyersanyagként tárgyalom. 
Konzervüzemek sora foglalkozik 
különböző zölddió-készítmények 
gyártásával. 

A zölddió fanyar, kesernyés ízű, összerántja az ember 
száj-nyálkahártyáját. Ez a jellemzője magas 
csersavtartalmának a következménye. A júniusi zölddió - 
a dió fajtájától függően különböző mértékben - 0,2-1,0 
ezrelék csersavat tartalmaz.  

 

Élelmiszeripari célra a Szent Iván - mások szerint 
Szent János - napja előtt szedett zöld dió felel meg, 
aminek a héja még nincs megfásodva. Vagyis mindenképpen 



a nyári napforduló előtti zöld diót szedjük erre a 
célra. Ha melegebb a június, már június 15-20. között 
álljunk le a zöld dió szedésével. 

Ha tisztelt diótermesztő Kollégám 
kapcsolatban áll zöld diót feldolgozó 
konzervüzemmel, esetleg maga rendelkezik 
ilyennel, szerencsés helyzetben van. A 
diószürettel, szárítással, tárolással, 
töréssel, csomagolással kapcsolatos 
problémák nagy részétől mentesül, és ami 
nagyon fontos, éves árbevétele már 
júniusban megvan, nem csak fél évvel-
háromnegyed évvel később. A harmadik 
előny pedig az, hogy súlyban jóval 
nagyobb termésre számíthat, mint héjas 
dió esetén. Ugyanis amíg a legjobb magyar diófajtákból 
60-65 db héjas dió tesz ki 1 kg-ot, a zöld dióból kb. 
30 db, vagyis a termés kétszeres súlyú. Egyedül a 
szedés okozhat nehézséget, ha a magasabban lévő 
szemeket is le kell szedni. 

A zöld dió feldolgozásába házilag is bele lehet vágni. 
Kóstoljuk meg családi körben a zölddió-készítményeket, 
mielőtt zölddió-konzerv üzemet építenénk! 

A francia diós ételek képei között már mutattam 
zölddiós készítményeket. Most a vörös cukorban eltett 
zöld dió és a fokhagymás zöld dió fényképével egészítem 
ki.  

  

Zölddiós receptekben nincs hiány. Mégis, milyen 
receptekről lehet szó? 



Alapjában kétfélékről. Édes (ezeket hívják a legtöbb 
országban, de Közép- és Keleteurópában mindenütt 
dióbefőttnek, Németországban pedig fekete diónak), és 
egyéb ízesítésűekről. Ez utóbbiak Nagybritannia, 
Franciaország, az Egyesült Államok és Kanada lakóinak 
ízlése szerint készülnek. 

Ezek állnak tőlünk távolabb, hozzuk hát emberközelbe a 
fűszeres pácokkal ízesített zölddiókat, az 
ismertebbekről pedig majd aztán. 

Kanadában, Vancouverben működik egy konzervüzem Eric 
Redekop családi vállalkozásában, amely kizárólag zöld 
dió készítményeket gyárt. Jól megy az üzlete, 
értékesítési gondjai nincsenek, a keresletet nem tudja 
kielégíteni. 

Receptjei közül ismertetek egy félüzemi receptet, ami 
egy család szükségletét meghaladja, és ízelítőt ad a 
pácolt dió készítéséből. Érdemes kipróbálni. 

 

A pácolt dió készítése igaz, három hetes procedúrát 
igényel, de amúgy tökéletesen egyszerű. Alapanyagként a 
júniusban szedett, még lágy héjú közönséges dió mellett 
ugyanúgy megfelel az ugyanolyan fekete dió vagy a japán 
dió is (kinek mi áll rendelkezésére). 



 

Szedjünk egy vödörnyi válogatott szép zöld diót. 
Gumikesztyűben dolgozzunk, hogy kezünk meg ne 
barnuljon. Mossuk meg. Minden diót szúrjunk meg 
néhányszor egy villával. 

A diót öntsük fel vízzel, és a vízbe öntsünk 
egy csésze sót. Tegyük félre egy hétre. Egy 
hét elteltével öntsük le a vizet a dióról, 
és egy újabb hétig tartsuk újabb adag sós 
vízben. Ne tartsunk attól, hogy a dió íze 
sós lesz, mert a zöld dió kevés sós vizet 
vesz fel. 

Szedjük ki a diókat a vízből, és száraz, 
szellős helyen tálcákon egy rétegben 
szárítsuk le. Néhány nap alatt koromfeketére változnak. 
Ekkor jók. 

Nagyobb fazékban készítsünk páclevet. Tegyünk a vízbe 
50 dkg barna cukrot, egy liter borecetet (ha nincs, 
malátaecet is jó), 1 teáskanál jamaikai szegfűborsot 
(ha nincs, szerintem más ízű fűszer is jó), 1 teáskanál 



szegfűszeget, 1 teáskanál fahéjat, 1 evőkanál reszelt 
friss gyömbért. 

Tegyük a diót a páclébe, és 15 percig lassan főzzük. 

Hűtsük le, és kanalazzuk a diót széles szájú befőttes 
üvegekbe. Öntsük fel a páclével. Lezárva évekig eláll. 
Címkézzük fel:  

 

Az így elkészített pácolt zöld dió nagyon 
jól harmonizál hidegtálon felszolgált 
hideg hússzeletek és sajtok ízével. Vagy 
másik variációként jól egészíti ki a 
krumplipüré-köretet, ha mellette 
szervírozzuk. 

Tisztelt háziasszony Kolléganőm, a magyar 
konyha félúton van Nyugat és Kelet 
között. Angolszász forrásból a pácolt 
zölddió érkezett hozzánk, a Közel-
Keletről pedig a cukorszirupban eltett 
zölddió, ami további édességek 
alapanyaga. Egyébként lekvár is készíthető zölddióból, 
ezt megint Nyugatról, a franciáktól tudjuk. 

A német konyha is félúton van. Hogy mi között, azt nem 
tudom, de a következő zölddió-receptjük félúton van a 
fűszeres és az édes zölddiók között. 

ÉDES-SAVANYÚ ZÖLDDIÓ HÚSOKHOZ (német recept) 

Hozzávalók:  
1 kg zölddió  
1/4 l víz  
1/4 l borpárlat (konyak)  
1/2 l almaecet vagy más gyümölcsecet  
60 dkg cukor  
1 db fahéj  
1 tasak vaíliás cukor  



6 db szegfűszeg  
1 citrom héja és leve 

Ha húsokhoz keresünk köretet, gondoljunk a zölddióra. 
Leginkább kacsához és libához jó, de főtt csirkéhez, 
pulykához, marhához is. 

Június végén szedett zölddiókat használunk, egy kilót, 
amikor a dióhéj még nem kezd keményedni. Hegyes 
villával mélyen beszurkáljuk a diókat. Egy edénybe 
rakjuk, vízzel felöntjük. Mérsékelt tűzön felfőzzük, 
majd hagyjuk kissé hűlni. A diókról lerázzuk a vizet, 
és hideg vízzel leöblítjük. 

A cukrot enyhén megkaramellizáljuk, felöntjük vízzel, 
ecettel, konyakkal. A keveréket felfőzzük, amíg a cukor 
fel nem oldódik. Ekkor adjuk hozzá a többi hozzávalót. 

A diót egy edénybe rétegezzük, és ráöntjük az elkészült 
ecetes marinádot. Egy tányérral lesúlyozzuk a diót. 

Két nappal később a levet leöntjük, és felforraljuk. 
Ekkor a diót beleöntjük, és háromnegyed óráig benne 
tartjuk, közben lassan hűl. 

Leszedjük a diót, és üvegekbe töltjük. A levet 20 
percig erősen főzzük, majd a dióra töltjük. Az üvegeket 
lezárjuk. 

Leghamarabb félévvel az elkészítés után használhatjuk 
fel. Vadakhoz is adhatjuk, de csak egy év elteltével, 
mert igazán jó íze akkor alakul ki.  



Pácolt dió készítése 

Bővében vagyunk a zölddiós recepteknek, hála a 17. és a 
18. század angol, (később amerikai is) szakácsnők, 
szakácsok hátramaradt receptkönyveinek. Kezdjük is egy 
antik recepttel. 

Zöld dió pácolva (Madam Susanna 
Avery 17. századbeli angol 
háziasszony 1688-ban kiadott 
receptkönyve szerint) 

Amikor a zöld dió héja még nem 
kemény, egy kötőtűvel kétszer 
szúrjuk át. Helyezzük közönséges 
ecetbe, hogy ellepje, abban 
álljon harminc napig. 
(Kétnaponként cseréljük rajta az 
ecetet.) Készítsünk egy 
keveréket apróra vágott 
gyömbérből, őrölt borsból (mindkettőből 30 g-ot), 
apróra vágott hagymából (60 g-ot), egy marék tört 



babérlevélből, (mindezt főzés nélkül), és a keverékben 
forgassuk meg a zöld diókat, majd egyenként csomagoljuk 
szőlőlevélbe, és helyezzük a következő páclébe: 200 db 
diót 9 liter legjobb minőségű fehér borecetbe, és 
tegyünk bele fél liter legjobb minőségű mustármagot, 12 
dkg retket, hat citromot karikára vágva, 15-15 g 
szegfűszeget és szerecsendiót, és egy "kőedényben" 
(szerintem káposztasavanyító égetett agyag edény is jó) 
dugaszoljuk, zárjuk le. Három hónap elteltével már 
fogyasztható, de két éven belül használjuk is fel. 

Tisztelt Kollégám, a most következő tizenkét receptet 
nem szükséges megtanulnia, mert nagyon hasonlítanak 
Eric Redecop iménti receptjére. Csak akkor válogasson a 
receptekből, ha tényleg pácolni akar zöld diót. 

1. recept (Gwendoline Nidd receptje) 

A diókat azelőtt kell megszedni, 
hogy héjuk kialakulna. 

Készítsünk sós vizet 2 l vízből 
és 0,5 kg sóból. Áztassuk a 
diókat a hideg sósvízben 7-12 
napig. Cseréljük a sósvizet 2-3 
alkalommal. Szárítsuk le a 
diókat, tegyük lapos tányérra, 
és addig hagyjuk ott, amíg 
teljesen feketék nem lesznek. 
Tegyük üvegekbe, öntsük fel 
forró páclével. Zárjuk le, és 
tartsuk el néhány hónapig a felhasználás előtt. 

Páclé:  
2 l gyümölcsecet  
1 evőkanál só  
kb. 0,5 kg vegyes szárított fűszer  
2 hagyma 

Kössük a vegyes fűszerkeveréket egy darab muszlin-
anyagba, és az összes hozzávalót forraljuk 5 percig egy 
alumínium- vagy zománcos edényben. Emeljük ki a 
fűszeres zacskót, és ha az így elkészített gyümölcsecet 
kihűlt, felhasználhatjuk karfiol, káposzta, hagyma, 
stb. pácolására. Amíg pedig még meleg, a dió pácolásán 
kívül szilva és egyebek pácolására is jó. 



2. recept (Mrs. Beeton receptje) 

Olyan diókat használjunk 
fel, amelyeknek a héja 
még nem kezd kialakulni. 
Szúrjuk meg a diókat egy 
ezüst villával. (Azt nem 
tudom, miért kell a 
villának ezüstből 
lennie.) Ha szúráskor a 
héj már érezhető, ne 
használjuk fel a diót. A 
dióhéj a szárral 
ellentétes oldalán kezd 
előbb keményedni. 

Öntsük fel a diókat sós vízzel, hogy ellepje. Kb. 4,5 l 
vízhez adjunk kb. 0,5 kg sót. Mintegy hat napig hagyjuk 
ázni. Ezután öntsük le a vizet, készítsünk újabb adag 
sós vizet, és áztassuk tovább egy hétig. Öntsük le a 
vizet, terítsük ki a diót egy rétegben tányérokra, 
tegyük ki a levegőre, leginkább a napfényre, míg meg 
nem feketednek (1-2 nap). Töltsük üvegekbe, és öntsük 
fel fűszerezett forró borecettel. Ha kihűlt, zárjuk le, 
és hagyjuk állni legalább egy hónapig felhasználás 
előtt. 

3. recept (Pat Stockett 
receptje) 

Szükséges: zöld dió, 1/2 csésze 
só minden 5 csésze vízhez 
(sósvíznek). A fűszeres 
borecethez: minden 5 csésze 
fehér borecethez kell 2 evőkanál 
szemes bors, 2 diónagyságú 
szárított gyömbér, 2 evőkanál 
vegyes szárított fűszer. 

Forrósítsuk fel a vizet, és 
öntsük bele a sót, hogy sós 
vizet készítsünk. Jól keverjük 
el, hogy feloldódjon, és hűtsük le felhasználásig. 
Húzzunk a kezünkre gumikesztyűt, és egy vékonyabb tűvel 
vagy fém kötőtűvel szúrkáljuk keresztül a diókat. Majd 
rakjuk egy edénybe, és öntsük fel sós vízzel. Tegyünk 



egy tányért a diókra, hogy a víz felülete alatt 
maradjanak, és hagyjuk 5-6 napig hűvös helyen. Öntsük 
le a vizet, öntsük fel friss sós vízzel, és hagyjuk 
abban egy újabb hétig. Jól szárítsuk le, terítsük ki 
egy tálcára, és hagyjuk egy meleg helyiségben vagy 
inkább a napon. Alkalmanként fordítsuk meg, és hagyjuk 
2-3 napig, míg megfeketednek. A fűszeres pácléhez a 
szárított fűszereket törjük kissé össze, kössük egy 
darab sajtkészítő szövetbe, és tegyük bele a borecetbe. 
Forraljuk egy zománcos vagy rozsdamentes acél edényben 
10 percig. Hűtsük ki, és vegyük ki a fűszereket. A diót 
rakjuk száraz üvegekbe, aztán öntsük fel a fűszeres 
borecettel, zárjuk le, és tegyük félre 7-8 hétre 
felhasználásig. 

4. recept 

Olyan puha diót használjunk, 
ami könnyen átszúrható. 
Viseljünk gumikesztyűt, hogy 
megelőzzük a kezünk 
megbarnulását. Sűrű 
sóoldatot készítsünk (1 
csésze sót 9 csésze vízbe). 
Minden diót háromszor 
szúrjunk meg egy villával. 
Hadd álljon a sós vízben 
kilenc napig. Minden nap 
mozgassuk meg a diókat, és 
ellenőrizzük, hogy minden 
diót ellep-e a víz. Szedjük 
ki a diókat, és három napra terítsük ki egy tálcára a 
napra. Minden nap mozgassuk meg. Minden literes üvegre 
számoljunk 2/3 csésze borecetet és két evőkanál barna 
cukrot. Minden 100 dióra kell a borecetbe 3 dkg fekete 
bors, 3 dkg gyömbér, 2,5 teáskanál mustármag, 1,5 dkg 
fokhagyma, 1,5 dkg szerecsendió. Ezzel a fűszeres 
borecettel öntsük fel az üvegekben a diókat. Zárjuk le 
az üvegeket. Egy hónap 
elteltével fogyasztható. 

5. recept (Kate Aitken 
szakácskönyvéből, 1953.) 

Szedjünk zöld diókat (fekete dió 
vagy vajdió is jó) a nyár 



elején, amikor már eléggé fejlettek, hogy egy tűvel 
minden irányból átszúrjuk. Készítsünk sós vizet 
literenként 3/4 csésze sóval. Hűtsük le. Öntsük fel a 
sós vízzel a diókat. Egy napig állni hagyjuk. Leöntjük, 
friss sós vízzel öntjük fel. Két napig hagyjuk állni, 
leöntjük és leöblítjük. A diókat napra tesszük, gyakran 
megforgatjuk, míg meg nem feketednek. Melegítsünk 
forráspontig annyi borecetet, amennyi elfedi a diókat. 
Adjunk hozzá literesüvegenként fél csésze cukrot, 
valamint 2 evőkanál mustármagot, ugyanannyi fokhagymát, 
szemes borsot, szerecsendiót, valamint fahéjport. (Nem 
tudom, nekem túl fűszeresnek tűnik.) Rakjuk a diót 
üvegekbe, öntsük fel forró fűszeres borecettel. Zárjuk 
le. A diók 4-5 nap alatt pácolódnak át megfelelően. 

Megjegyzés: A pácoláshoz igen fiatal diók kellenek, a 
héjukat formálni kezdő diók már élvezhetetlenek. 
Ugyanakkor a diók lehetőleg nagyok legyenek, de addig 
jók, amíg egy kalaptűvel átszúrhatók. Májusi diók 
legyenek, talán legkésőbb 
júniusiak. 

6. recept (Gerry és Claire 
Giroux receptje, 1959.) 

Használjunk gumikesztyűt. Tűvel 
vagy villával szúrjuk át 
néhányszor az éretlen diót. 
Tegyük a diókat erősen sós lébe 
- 1 csésze só 9 csésze vízhez. 
Álljon benne 9 napig - és 
keverjük meg naponta. Terítsük 
ki a diókat napfényre 3 napra, 
és forgassuk meg naponta. 100 
dióhoz számítsunk 3 dkg gyömbért, 1,5 dkg vegyes 
szárított fűszert, ugyanannyi fokhagymát, szerecsendiót 
és szemes borsot, valamint 1 dkg mustármagot. Minden 
literes üveghez kell egy csésze borecet és három 
evőkanál barna cukor. A borecetes fűszerkeveréket öt 
percig főzzük, aztán felöntjük a diókra. 

7. recept (Betty Fussel receptje) 



Betty Fussel receptje kis 
mennyiségről szól. Egy csésze 
szeletelt zöld diót sós vízben 
áztat. A pácléhez fél csésze 
borecetet használ, fűszerként 
egy szelet friss gyömbért, egy 
darab apró szárított piros 
paprikát, egynegyed gerezd 
fokhagymát, kevés tört 
szerecsendiót használ. A sós 
vízhez két csésze vízben 2 
evőkanál sót old, és ebben a sós 
vízben egy hétig áztatja a diót. 
Kiveszi, lecsepegteti, és 2 órán át tiszta vízben 
áztatja. Újból lecsepegteti. A fűszereket a borecetbe 
keveri, és a keveréket felforralja. A borecetet a dióra 
tölti, egy kiforrázott üvegbe. Lezárja. Ha nem hosszú 
időre készíti, a páclevet nem főzi át, hanem a pácolt 
dió üvegét hűtőszekrényben tárolja. 

A recept úgy változtatható, hogy a diószeleteket az 
áztatás után leturmixoljuk, fűszeres borecettel főzzük, 
és üvegbe töltéskor friss reszelt tormával keverjük. 
Kiváló ételízesítő. Egészségünkre! 

8. recept (Mrs. C. T. Carson receptje, 1831.) 

Szedjünk 100 diót akkor, amikor 
még egészen lágy, tűvel 
átszúrható. Szúrjuk mindegyiket 
át. Áztassuk sós vízben (fél 
kiló só 4-5 liter vízben) 2-3 
napig, a sós vizet naponta 
cseréljük. Aztán hagyjuk állni 3 
napig. Aztán megint cseréljük. 
Egy bő 3 nap múlva vegyük ki a 
vízből, és tegyük ki a napra 3 
napra. Rakjuk üvegekbe, és 
töltsünk rá 4-5 l borecetet, 
amit egy csésze cukorral, három 
tucat fokhagymával, mintegy 20 szem borssal és egy 
tucat szerecsendióval főztünk. Forrón öntsük a dióra. 
Három nap múlva leöntjük a borecetet, újból 
felforraljuk, és visszaöntjük a dióra. Újabb három nap 
múlva újból. Egy hónap múlva lesz ehető. Évekig eláll. 



9. recept 

Ezt a pácot júniusban kell 
készíteni, amikor a dió még lágy 
és zöld. Rendkívüli étek lesz. 

Hozzávalók: 1,75 kg zöld dió, 
1,2 l víz, 225 g só, 1,2 l fehér 
borecet, 1 teáskanál bors, 1 
teáskanál mustármag, 1 evőkanál 
mustárpor. 

Szúrjuk át a dió zöld burkát egy 
villával. A vizet és a sót 
együtt forraljuk fel, és öntsük 
rá a dióra. Hagyjuk ázni 5 napig. Aztán jól szárítsuk 
le a diót. Helyezzük a diót fatálcára a napra, és 
hagyjuk ott, amíg meg nem feketedik. (Gyakori 
forgatással ezt elősegíthetjük.) Tegyük a borecetet és 
a mustárport egy főzőedénybe. Kössük be a borsot és a 
mustármagot egy muszlin-anyagba, amiből zacskót 
formálunk. Helyezzük ezt is az edénybe. 10 percig 
forraljuk. Rakjuk a diókat kiforrázott üvegekbe, és a 
fűszerzacskót kivéve öntsük fel a fűszeres borecettel. 
Zárjuk le légmentesen, és tartsuk lezárva legalább két 
hétig felhasználás előtt. 

10. recept 

Vegyünk 1 kg lágy zöld diót, és 
szúrjuk át mindet egy erős 
varrótűvel. Viseljünk közben 
gumikesztyűt, hogy megvédjük 
kezünket az elszíneződéstől. 
Tegyük a diókat egy 
kerámiatálba. Oldjunk fel 15 dkg 
sót fél liter vízben. Töltsük 
fel a diókat, és hagyjuk állni 5 
napig, naponta mozgassuk meg. 5 
nap után vegyük ki, és 
ismételjük meg az eljárást. A 
második 5 nap elteltével 
szárítsuk le a diót, tegyük egy rétegben lapos 
tányérra, és szárazon, a napon meg fog feketedni. 
Rakjuk széles szájú, steril üvegekbe, háromnegyedig, és 
öntsük fel fűszeres borecettel, de győződjünk meg róla, 



hogy a diók között nem maradt buborék. Zárjuk le, és 
tartsuk hűvös helyen legalább hat hétig fogyasztás 
előtt. Próbáljunk eltartani legalább egy üveggel 
Karácsonyig. Ezek a pácolt diók csodálatosak sajttal, 
hideg pástétomokkal, hideg hússzeletekkel, különösen 
pulykamaradékkal. Ezen kívül egy különleges ajándéknak 
is jó. Ön nagyon népszerű lesz 
vele! 

11. recept (Nyugat-Angliai 
recept) 

Hozzávalók: 150 dió, 25 dkg só, 
2 teáskanál pácfűszer, 
ugyanannyi szerecsendió, 2 l 
borecet. 

Gyűjtsünk zöld diót. A sóval 
készítsünk 2 l sós vizet. 
Szúrjuk meg a diókat, és 
áztassuk a sós vízben 10 napig. 
Közben a sós vizet kétszer cseréljük. Szárítsuk le a 
diókat, és tegyük egy tálcára egy napra, hogy 
megfeketedjenek. A fűszert és a szerecsendiót 
csomagoljuk egy fehér szövetdarabba, és főzzük fel a 
borecetben. Rakjuk a diókat meleg üvegekbe, és öntsük 
fel a fűszeres borecettel. 

12. recept, mai amerikai 
recept) 

Hozzávalók:  
1 kg fiatal zölddió  
35 dkg só  
2,5 dkg fekete bors  
1 kávéskanál vegyes száraz 
fűszerkeverék  
1,5 l borecet  
0,5 kávéskanál frissen 
reszelt száraz gyömbér  
5 cm-es fahéj, megtörve 

A zölddiókat kötőtűvel 
szurkáljuk át. Tegyük a 
diókat egy agyagedénybe, 
szórjuk rá a fele sót, 



töltsük fel vízzel. Fedjük le, és öt napig tartsuk 
hűvös helyen. Naponta kétszer keverjük meg. 

Öntsük le a dióról a sós vizet, és töltsük fel újra, a 
só másik felével. Ugyanúgy öt napig áztassuk a sós 
vízben, naponta kétszer megkeverve. A második áztatás 
után öntsük le a vizet a dióról, terítsük ki egy 
rétegben száradni, és tegyük ki napra, hogy 
megfeketedjen. 

A borsot törjük meg, és a fűszerkeverékkel együtt 
tegyük a borecetbe. Húsz percre tegyük fel párolni, 
hogy az ecet átvegye a bors és a fűszernövények ízét. 
Utána hagyjuk kihűlni, és szűrjük le az ecetet. 

A diókat rakjuk szélesszájú, kifőzött üvegekbe, 
legfeljebb az üvegek háromnegyedéig töltve. A fűszeres 
ecettel öntsük fel. Légmentesen zárjuk le, és legalább 
másfél hónapig tartsuk lezárva, mielőtt felhasználnánk. 

13. recept (ausztrál recept) 

A pácolt diót mindenki szereti, 
aki megkóstolta. De ahhoz, hogy 
a nyáreleji fanyar zöld dióból 
fekete, lágy, lédús, pikánsan 
zamatos, sokféle módon ehető 
csemege váljon, hosszú 
folyamaton kell átmennie. A 
diópácolás folyamatán, amit 
kevesek ismernek csak. 

A dió leszedése után sózás következik, majd napon 
történő szárítás, és csak aztán történik a 
tulajdonképpeni pácolás. Mindezek a műveletek a dió 
ízét gazdagítják, és növelik eltarthatóságát. 

Természetesen, a pácolt dió készítésének sok változata 
van. Például egy gasztronómiai enciklopédia receptje 
kihagyja a napon való szárítást, és helyette sóban főzi 
a zöld diót, három naponként. 

És országonként is különböznek a pácolási eljárások, 
annak ellenére, hogy a lényeg hasonló. Például 
Franciaországban almaecetet használnak. Görögországban, 
Naxos szigetén rozmaringot tesznek a páclébe. Olasz 



földön pedig a vörösborból készült borecetet kedvelik a 
pácléhez. 

De a legjobb recept itt következik. 

Hozzávalók:  
50 dkg (tengeri) só  
4 l víz  
2 l borecet fehér borból  
10 dkg szemes bors  
5 dkg vegyes szárított fűszerkeverék  
10 dkg durvára reszelt friss gyömbér  
2 szál fahéj 

SÓZÁS: 

Feloldunk fél kiló sót 4 l vízben. Olyan edényt 
használjunk, amit nem támad meg a sós víz, a legjobb az 
agyagedény. 

A zöld diókat szúrjuk meg néhányszor egy villával, hogy 
a átjárja a sós víz. Tegyük a diókat a sóoldatba. 
Annyit tegyünk bele, hogy az oldat teljesen ellepje. 

Hagyjuk ázni két hétig. Egy hét elteltével nézzük meg, 
a hiányzó vizet pótoljuk sós vízzel. De talán még jobb, 
ha a vízpótlást 5 naponként végezzük el. 

SZÁRÍTÁS A NAPON: 

Fél hónap elteltével öntsük le a diókról a sós vizet, 
és a diókat rakjuk ki egy deszkára, mapos helyre. 

Miközben néha óvatosan megfordítjuk őket, hagyjuk a 
diókat három napig a napon, hogy megfeketedjenek. 

PÁCOLÁS: 

Keverjük a borecethez a szemes borsot, a 
fűszerkeveréket, a reszelt gyömbért és a fahéjat. 

Forraljuk fel a páclevet, és pároljuk további 10 
percig. 

Helyezzük a diókat széles szájú üvegekbe, és töltsük 
fel a meleg páclével. Amikor kihűlt, zárjuk le az 



üvegeket, és hagyjuk állni 6 hétig, mielőtt 
megkóstolnánk. Hosszú ideig el fog állni.  

 

Tisztelt konzervmester Kollégám, Ön jobban tudja, mint 
én, ezért megkérdezem. A pácolt dió, aminek a 
receptjeit itt soroltam fel, azonos lenne az Angliában 
ételízesítőként használt, dió-ketchupnek nevezett 
zölddió-készítménnyel? Receptjei kultúrtörténeti 
értékek, ma már digitalizált változatban őrzik. Csak 
egy oldalba sikerült bepillantanom. 



 

A zölddió segítségével hamisíthatunk is. Dióolajat, az 
alábbi német recept szerint. 

 
HAMIS DIÓOLAJ 

Hozzávalók:  
8 zölddió  
1 l napraforgóolaj  
1 kis darab fahéj  
10 g só  
8 db pörkölt kávészem 

A zölddiókat egy vastag tűvel többször megszúrjuk, és a 
többi hozzávalóval együtt az étolajba tesszük. Hűvös, 
sötét helyre állítjuk, 10 napra. Leszűrjük, hűvös, 
sötét helyen tároljuk. Dióolaj helyett használhatjuk, 
mintegy 2 hónapig. 

Recept pácolt dióval 

 
SÁFRÁNYOS PILÁF PÁCOLT DIÓVAL 

Hozzávalók 4 személyre:  
5 ml sáfrányolaj  
4 dkg fenyőmag  
45 ml olivaolaj  



1 nagy hagyma, felvágva  
3 gerezd fokhagyma, felaprítva  
1,5 ml vegyes fűszerkeverék  
4 cm friss gyömbér, felvágva  
225 g rizs  
300 ml zöldségleves (lehet kockából is)  
50 g pácolt dió leszárítva, durvára vágva  
40 g szőlő  
45 ml vágott petrezselyem  
só, fekete bors  
petrezselyem vagy koriander a körethez  
joghurt a szervírozáshoz 

Tegyük a sáfrányolajat 15 ml forró vízzel egy edénybe, 
és hagyjuk állni. Hevítsünk fel egy serpenyőt, és 
szárazon pörköljük meg a fenyőmagot, amíg aranyszínű 
nem lesz, és tegyük félre. Melegítsünk a serpenyőben 
olajat, és a fokhagymát, a hagymát és a fűszerkeveréket 
süssük 3 percig. Keverjük bele a gyömbért és a rizst, 
kevés vizet, és forraljuk fel. Forrás után fedjük le, 
és gyenge lángon lassan főzzük mintegy 15 percig, míg a 
rizs meg nem puhul. Adjuk hozzá a sáfrányolajat, a 
fenyőmagot, a pácolt diót, a szőlőt és a petrezselymet. 
Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. További 2 percig 
főzzük. Körítsük petrezselyemmel vagy korianderrel, és 
joghurttal szervírozzuk. 

Dióbefőttek 

Mottó:  
„A piac különlegessége a dió, de nem az érett, hanem a zöld dió. Szirupot 
készítenek belőle.”  
(Romuald Karas újságíró tudósítása a jereváni piacról) 

1. Örmény dióbefőtt 

Hozzávalók:  
1 kg zöld dió  
2 kg cukor  
2 pohár víz  
2 citrom  
10 db szegfűszeg  
1 dkg fahéj 

A zölddiók tejes-viaszos érettségi 
fokúak legyenek. Mossuk és 



tisztítsuk meg a zölddiókat. Öntsük fel hideg vízzel, 
és hagyjuk két napig állni. Közben naponta háromszor-
négyszer cseréljük rajta a vizet. Az áztatás végén az 
örmények meszes vízzel öblítik le a zölddiókat. Ehhez 
hideg vízben 10 % oltott meszet kevernek el alaposan, 
és ebben a mészvízben még egy napot áll a dió. Ezután 
lemossák a diót, majd vastag tűvel vagy villával 
néhányszor átszúrják. Újból megmossák, és utána tiszta 
vízben egy újabb napig állni hagyják. Még ez után is 
következik egy 10 perces mészvizes áztatás, mosás, majd 
kivéve hagyják a diót leszáradni. 

Ekkor a cukorból vízzel szirupot készítünk. Forrásig 
melegítjük, majd levesszük a tűzről. A diókat a forró 
szirupba helyezzük, szegfűszeggel, fahéjjal 
fűszerezzük, és belefacsarjuk a citromok levét. Újból 
forrásig melegítjük, és egy napig állni hagyjuk. És ezt 
még háromszor megismételjük. 

Mindez legalább egy hetes munka, ha van rá időnk. 
Amikor mindezeken túl vagyunk, újból felforraljuk a 
diós szirupot, és benne a zölddiókat egészen puhára 
főzzük. 

A puhára főtt diókat befőttes üvegbe rakjuk át, és 
felöntjük sziruppal. Végül lekötjük az üvegeket. 

2. A legrégibb dióbefőtt-recept, M. Hodzsimatov írta le 
"Tadzsikisztán vadon növő gyógynövényei" c. könyvében 

A zölddiók előkészítése: 

A zölddiókat két napig vízben áztatjuk. A vizet naponta 
kétszer-háromszor cseréljük rajtuk. Aztán pedig meszes 
vízben áztatjuk, további egy napon át. A meszes vizet 
alaposan lemossuk a diókról, hideg vízzel. A diókat 
árral átszurkáljuk, és még további két napig hideg 
vízben áztatjuk. A hatodik napon tiszta vízben 
felforraljuk, majd a vizet leöntjük. 

Szükségünk van:  
50 db zölddióra  
1 kg cukorra  
2 pohár vízre  
1 citromra 



A cukorból szirupot főzünk, belefacsarjuk a citromot, 
és beletesszük az előkészített zölddiókat. 
Felforraljuk, utána 2-3 órára állni hagyjuk. A 
felforralást ugyanígy ismételjük, háromszor, de sose 
nagy lángon. 

3. Bolgár dióbefőtt 

Hozzávalók:  
1,1 kg zöld dió  
1 kg cukor  
citromlé 

A fiatal zöld diókat megmossuk, és külső zöld rétegüket 
gyorsan levágjuk, fehér húsukig. 

0,5 %-os citromleves vízben addig főzzük, amíg keserű 
íze és festő hatása meg nem szűnik. Ha a főzővíz 
megszínesedik, újabb citromleves főzővízbe tesszük át a 
diókat. Akár többször is. Amíg az újabb főzővizet 
készítjük elő, a diók 10-12 percre merüljenek hideg 
vízbe. A forralásból esetenként néhány perc is elég. 

A megfőtt, már nem keserű, festő hatását elvesztett 
diókat szirupban főzzük készre. A cukorhoz 1 dl víz is 
elég, hogy szirupot főzzünk belőle. Erős tűzön rövid 
ideig kell főzni. 

A végső ízét citromsav vagy citromlé adagolásával 
állítjuk be. Melegen töltjük befőttes üvegekbe, majd 
lekötjük az üvegeket. 

4. Román dióbefőtt, dulceata de nuci verzi néven 

Hozzávalók:  
1 kg cukor  
3 csésze víz  
60-70 dkg hámozott zölddió  
1/2 csésze méz  
1/2 rúd vanília  
1/2 citrom leve 

Hámozzuk meg a zölddiókat, és amint eggyel-eggyel 
végeztünk, azonnal helyezzük hideg vízbe, különben 
megsötétedik. 



Amikor kész vagyunk a dióhámozással, helyezzük át a 
diókat egy fazék forrásban lévő vízbe, és hagyjuk benne 
negyedóráig. Ezután szedjük ki, és újabb negyedórára 
tegyük hideg vízbe. És még háromszor ismételjük meg a 
forró, majd hideg vizes procedúrát. (Az eljárást nem én 
becsmérlem ezzel a kifejezéssel, hanem az eredeti 
recept írja az eljárást procedúrának.) 

Közben van időnk szirupot készíteni a cukor 
felfőzésével. A habját szedjük le, öntsük bele a mézet, 
és helyezzük bele a vaníliarudat. Amikor a szirup 
sűrűsödni kezd, hozzáadjuk a diókat és a citromlevet. A 
diókat addig pároljuk, amíg meg nem puhulnak. 

A tűzről levéve fedjük be nedves konyharuhával, és 
amikor kihűlt, töltsük üvegekbe. 

5. Bukovinai dióbefőtt 

Hozzávalók:  
1,1 kg zöld dió  
1,5 kg cukor  
citromsav  
3 dl víz  
vaníliás cukor 

Fiatal zöld diókat választunk alapanyagnak. Mosás után 
48 órán át áztatjuk, közben a vizet 2-3 alkalommal 
cseréljük. Áztatás után a zölddiók zöld bőrét gyorsan 
eltávolítjuk, a zölddiókat felaprítjuk. 

0,25 %-os citromsavas vízben 20 percig főzzük. Ez alatt 
a cukorból 3 dl vízzel szirupot főzünk, majd ebbe 
rakjuk át a diót. A forrástól számított 10 percig 
főzzük, majd félretesszük, állni hagyjuk. 

10-12 óra elteltével újból felforraljuk, és félórán át 
főzzük. A főzés vége felé felöntjük fél liter 
citromsavas vízzel, még egyszer forrjon fel, és ekkor 
kevés vaníliával is ízesíthetjük. Végül már csak 
befőttes üvegekbe kell tölteni, és dunsztolni kell. 

6. Lengyel dióbefőtt 

Hozzávalók:  
1 kg zöld dió  



1 kg cukor  
kevés fahéj  
2 pohár víz 

A fiatal, tejes-viaszos zöld diókat néhány percre forró 
vízbe, majd hidegbe helyezzük. A hideg vízben 10-14 
napig tartjuk, miközben a vizet naponta cseréljük. 

A cukorból 2 pohár vízzel szirupot főzünk, és egy darab 
fahéjat is beledobunk. A kiázott diót röviden 
belefőzzük, és nyomban befőttes üvegekbe merjük, 
lezárjuk. Kihűlésig konyharuhával takarjuk le. 

7. Ukrán dióbefőtt 

Hozzávalók:  
1 kg zöld dió  
1,2 kg cukor  
10 db szegfűszeg  
1 citrom vagy 1 dkg 
citromsav 

A fiatal zölddiókat két 
napig áztatjuk hideg 
vízben. A vizet naponta 
3-4 alkalommal 
cseréljük. Akkor jó, ha az áztatóvíz tiszta marad. 

Még meszes vízben is (l. örmény recept) áztatjuk egy 
napig. Ez idő alatt a zölddiók feketés ibolyaszínt 
vesznek fel. Végül a meszes vizet alaposan lemossuk. 

A zölddiókat vastag tűvel átszúrjuk, mintegy 20 percre 
forrásban lévő vízbe rakjuk, majd áttesszük hidegbe. 

A cukorból vízzel szirupot főzünk, hozzáadjuk a 
szegfűszeget és a zölddiót. A citrom levét vagy a 
citromsavat is hozzáadjuk, és 5 percig főzzük. Egy óra 
múlva újból felforraljuk, és újból 5 percig főzzük, és 
harmadszor is, majd hagyjuk kihűlni. 

(Az ukrán recept az üvegekbe töltésről nem ír.) 



8. Orosz dióbefőtt 

Hozzávalók:  
1 kg zöld dió  
1 kg cukor  
25 db szegfűszeg  
5 db fahéj 

Olyan fiatal zölddiókat 
használjunk, amelyek még 
gyufaszállal is 
átszúrhatók. Szár nélkül 
szedjük, és alaposan 
mossuk meg. Öntsünk rá annyi forrásban lévő vizet, hogy 
2-3 cm-rel ellepje. A szegfűszeg és a fahéj 
megpuhítására is forró vizet használjunk, áztassuk 
forró vízben. Amikor megpuhultak, a szegfűszeget 2-4 
részre, a fahéjat 2 cm-es darabokra vágjuk. A 
zölddiókba hurkapálca végével nyomjunk lukakat, és a 
lukakba szegfűszeg- és fahéjdarabokat helyezzünk. 

Mintegy fél liternyi vízzel - lehet a dióáztató víz is 
- készítsünk a cukorból szirupot. Öt percig főzzük, és 
öntsük a zölddiókra, majd másnapig tegyük félre. Másnap 
öntsük le a dióról a szirupot, forraljuk fel, és főzzük 
sűrűsödésig. Öntsük újból a dióra. Naponta addig 
ismételjük, amíg sűrű szirupot nem kapunk. Amikor jónak 
ítéljük, merjük a diókkal együtt befőttes üvegekbe, és 
zárjuk le. 

9. Orosz dióbefőtt 2. változat 

A zölddiókról lehámozzuk a külső zöld réteget, és a kis 
diókat két napra hideg vízben áztatjuk. A vizet naponta 
háromszor-négyszer cseréljük. Aztán a vizet leöntve az 
áztatást egy napra meszes vízzel folytatjuk, amit úgy 
kapunk, hogy 5 liter hideg vízben elkeverünk félkiló 
oltott meszet, és 3-4 óráig állni hagyjuk, utána 
átszűrjük gézszerű szűrőn. A dión a meszes vizet 
időnként megkeverjük. 

A meszes áztatás végeztével a diót hideg vízzel 
leöblítjük. Minden diót átszúrunk villával néhány 
ponton, és újból leöblítjük hideg vízzel. A vizet 
leöntjük, a diókat forrásban lévő vízbe helyezzük, 10 
percig főzzük, utána leszűrjük. 



Szirupot készítünk, felforraljuk, a főtt zölddiókat 
belehelyezzük. Ízesítjük szegfűszeggel, citromlével. 
Két-három percnyi főzés után állni hagyjuk 6-8 óráig, 
hogy íze érlelődjön. Ez idő után a befőttet újból 
felforraljuk, és ezt háromszor megismételjük. Végül 
üvegbe töltjük, bedunsztoljuk. 

10. Orosz dióbefőtt 3. változat 

Hozzávalók:  
100 db apró zölddió  
1,25 kg cukor  
1 kávéskanál citromsav-oldat 

A dióbefőtt készítésének akkor jött el az ideje, amikor 
a zölddiók tejes állapotúak, Vagyis kívülről puhák, 
belülről zselések. Ilyen állapotban a diók nagyon 
keserűek, ezért először kb. egy hónapig hideg vízben 
kell áztatni, időnként cserélve a vizet. Az áztatási 
idő elteltével meghámozzuk, megmossuk, és híg meszes 
vízben (1 evőkanál oltottmész 1 liter vízben) másnapig 
érleljük. 

De hogy a zölddió végleg elveszítse keserűségét, 
kétszer-háromszor is felfőzzük és lehűtjük, a vizet 
mindannyiszor kicseréljük. Utána félbevágjuk a diókat, 
most kezdődik a tulajdonképpeni befőttkészítés. Először 
negyedkiló cukorból és egy liter vízből főzünk 
szirupot, és abban 2-3 órán át áztatjuk a féldiókat. 
Aztán a második szirupban, ami egy kiló cukorból és egy 
liter vízből készül, készre főzzük a befőttet. A 
citromsav-oldatot csak közvetlenül a főzés vége előtt 
tesszük a szirupba. 

Hogy a befőtt igazán jó legyen, főzés után még néhány 
óráig állni hagyjuk, hogy teljesen kihűljön, és csak 
utána töltjük üvegekbe. 

11. Orosz dióbefőtt 4. változat (a legegyszerűbb 
dióbefőtt, mandzsúriai dióból ugyanígy készül) 

Hozzávalók:  
100 db zölddió  
1 kg cukor  
0,5 l víz  
2-3 rúd vanília 



A zölddiók bőrét lehúzzuk. Vízben 5-6-szor felforraljuk 
10-15 percre, a vizet mindig cserélve. Hideg vízzel 
néhányszor leöblítjük. Öt-hat órára vízben ázni 
hagyjuk. A cukorból szirupot készítünk, és 
belehelyezzük a diókat. Készre főzzük. A főzés végén 
tesszük be a vaníliát. Hagyományos orosz ételekhez 
(harcsó, szacivi) és padlizsánhoz adjuk. 

12. Azeri dióbefőtt 

Hozzávalók:  
1 kg tiszta zölddió  
1,5 kg cukor  
3 gramm citromsav  
3 gramm szegfűszeg vagy kardamom-mag 

Olyan korai állapotú zölddiót használjunk, aminek a 
színe még világos, belsejében még nem fejlődött ki a 
csonthéj. 

A tiszta zölddiót három napig áztassuk hideg vízben, 
ezalatt naponta kétszer-háromszor cseréljük a vizet. 
Utána két-három napig meszes vízben áztassuk, és 
naponta négyszer-ötször keverjük meg. A meszes víz 
félkiló oltottmész és három liter víz keveréke, 3-4 
óráig hagyjuk állni, mielőtt használnánk. 

Az áztatott diókat meg kell mosni, néhány helyen meg 
kell szurkálni, és hideg vízben még három napig 
áztatni. Ezalatt is cserélni kell a vizet, naponta 
kétszer-háromszor. 

A tulajdonképpeni befőttkészítés előfőzéssel kezdődik. 
Forró sziruppal öntsük fel a diókat, és 20-25 percig 
főzzük. Kétszer, akár háromszor is fel kell főzni, 4-6 
óránként. Amikor a főzést befejeztük, citromsavat 
oldunk a befőttben, és fűszermagvakkal ízesítjük. 
Mielőtt üvegekbe töltenénk, ilyen állapotban legalább 
húsz napig hagyjuk érlelődni. 

13. Grúz dióbefőtt 



Hozzávalók:  
100 db zölddió  
félkiló oltott 
mész  
1 evőkanál 
timsó  
2,25 kg cukor  
2 kávéskanál 
fahéjpor  
10 db 
szegfűszeg  
vanília 

A zölddiókat 
hámozzuk meg. 
Kesztyűben 
dolgozzunk, 
különben ujjaink feltűnően feketék lesznek. A "jó" 
zölddiók vágásfelülete három színárnyalatot mutat. 

A meghámozott diókat három napig vízbe áztatjuk, úgy, 
hogy a víz a diókat teljesen ellepje. A vizet naponta 
háromszor cseréljük. 

A negyedik napon a diókat folyóvíz alatt lemossuk, és 
mindegyiket átszúrjuk villával. 

Oltott mésszel borítjuk le a diókat. A mészre hideg 
vizet öntünk, hogy oldott maradjon. Négy napig hagyjuk 
a diókat mészben állni, közben a vizet cserélgetjük az 
oltott mészen, naponta háromszor. 

Az ötödik napon vesszük ki a diókat a mészből. Forró 
vízbe tesszük, negyedóráig főzzük, utána leöntjük a 
dióról a vizet. 

Tiszta lábasba vizet öntünk, beleszórjuk a timsót, 
felforraljuk. Ebben az oldatban negyedórán át főzzük a 
diókat. 

Főzés után leöntjük a vizet. A diókat másik, forró 
vizes lábasba tesszük át, abban is főzzük öt percig, 
majd leöntjük róluk a vizet. 



Másik lábaskában forró vízben feloldunk negyedkiló 
cukrot, beletesszük a diókat, félórán át főzzük, majd a 
diókról leöntjük a vizet. 

Üstbe nyolc pohár vizet öntünk, bele a maradék 2 kg 
cukrot, felforraljuk, belerakjuk a diót. Szegfűszeggel, 
fahéjjal fűszerezzük, és lassú tűzön készre főzzük. Ha 
a víz elfő a dióról, pótoljuk. Ez a művelet 7-9 óráig 
tart. 

A kész diók ragyogó feketék lesznek, mintha lakkozva 
lennének. A vaníliát csak a legvégén adjuk hozzá. 

13. Dióbefőtt aszalt zölddióból 

Hozzávalók:  
1 kg zöld dió  
1 kg cukor  
5 g citromsav 

Az egészen fiatal zölddiókat néhány napig egy rétegben 
kiterítve a napon aszaljuk. 

A citromsavat egy liter vízben oldjuk fel. A zölddiók 
külső, zöld rétegét késsel levágjuk, a belső fehér 
részig. A fehér diókat azonnal citromsavas vízbe 
tesszük, hogy színüket megtartsák. 

Néhány perc után a diót kiszedjük, a vizet 
felforraljuk, és a forró vízbe 7-10 percre 
visszatesszük a diót. Utána gyorsan lehűtjük. 

A cukorból szirupot főzünk. Beletesszük a diót, és 8-10 
órán át állni hagyjuk. Végül már csak egy 40-60 perces 
főzés következik. 

Dióbefőtt a tányéron: 



 



  

Egy német dióbefőtt-recept: FEKETE DIÓ ZÖLDDIÓBÓL 

Különleges csemege. Befőtt jellegű, de húsételekhez 
ehető készítmény. Egy év kell hozzá, hogy elkészüljön.  

 

Egy széles szájú üvegbe helyezzük a kép szerinti 
fejlettségű, villával megszurkált zölddiókat, és 
felöntjük vízzel. Két héten át naponta kétszer vizet 
cserélünk rajta. Ezalatt a zölddiók megfeketednek. Két 
hét után a már fekete diókat felforraljuk, és sós 
vízben 10 percig főzzük.  



 

Amikor kihűlt, a diót cukorsziruppal öntjük fel. A 
cukorszirup úgy készül, hogy 1 kg cukrot félliter 
vízben feloldunk, vízzel kiegészítjük 1 literre, és 10 
percig buborékosan forraljuk. 

Öt napig áztatjuk a diót a cukorszirupban, közben a 
szirupot naponta leöntjük róla, felforraljuk, majd 
kihűlés után visszatöltjük.  

 



Amikor az öt nap letelt, a készítményt egyben forraljuk 
fel, utána kisebb üvegekbe osztjuk szét. Fűszerként 
néhány szem szegfűborsot és némi fahéjat adunk az 
üvegekbe. 

A képen hat kisüveg látható, a recept közlője szerint 
másfél liternyi kiindulási dió-alapanyagból lesz ennyi. 
Szorosan le kell kötni, és legalább egy évig állni 
hagyni.  

 

Németországban ipari méretű kínálata is van a 
dióbefőttnek. Szirupban eltett zöldiót például a német 
Gaia cég is kínál, fekete dió néven: 





 
 



 

Selma Esatoglu antik török dióbefőtt-receptje írásban 
és képen: 



 

Hozzávalók:  
15-20 zölddió  
1 kg cukor  
1 kávéskanálnyi citromlé, érett citromból  
10 db szegfűszeg 

A zölddiókat mint az almát hámozzuk meg. (Mindig 
kesztyűben dolgozzunk!) Tegyük annyi vízbe, amennyi 
ellepi. A vizet négynaponként cseréljük. 



 

Fazékban, annyi vízben, amennyi ellepi, forraljuk 10-15 
percig. Öntsük le a vizet, majd hideg vízzel feltöltve 
ismételjük meg a forralást. A főtt diókat úgy szedjük 
ki a vízből, hogy átszúrjuk egy tűvel. Újból fazékba 
tesszük, felöntjük, majd három nap múlva vizet 
cserélünk rajta. Minden új vízben felforraljuk. Újabb 
három nap után leöntjük a dióról a vizet. 

A cukrot 6 csésze vízben forró vízben oldjuk fel, a 
szirupot felforraljuk. Ízlés szerinti karamellás 
árnyalatot adhatunk a dióbefőttnek. Citromlével, 
szegfűszeggel ízesítjük, öt perc múlva levesszük a 
tűzről. Tíz perc után melegen üvegekbe töltjük. Az 
üvegeket lezárjuk, és - szájukkal lefelé fordítva - 
hagyjuk teljesen kihűlni. 



A hagyományos török dióbefőtt rendeltetése a váratlan 
vendégek gyors megkínálása volt, addig is, amíg a 
vendégváró kávé le nem fől. Az erősen édes dióbefőttre 
jól fog esni a forró, keserű, zaccos török kávé. 

A török vendégfogadási kultúrának - látjuk - része a 
dióbefőtt. Idén már lekéstük a zölddió-szedési szezont, 
ezért váratlan vendégeinket készen vásárolt török 
dióbefőttel traktáljuk. 



 



 

Amíg a neszkávénk fel nem oldódik. (Vendégünk nem fog, 
házi dióbefőttet várt volna egy diósgazdától, és igazi 
török kávét. Nem baj, hamarabb megy el.) 

Végül egy hazai konzervipari recept: ZÖLD DIÓ BEFŐTT 

Amikor a gyümölcs kemény burka még nem alakult ki, és 
még fatűvel könnyen átszúrható, kell a zölddiót 
leszedni és három napon át tiszta vízben, a vizet 
cserélve érlelni, mígnem megfeketedik. Majd a dióba 
szegfűszeget szúrnak, 35 Ref %-os cukoroldatban 
előfőzik és egy napig pihentetik. A dióról leöntött 
levet még két napon át felfőzik az eredeti 
cukortartalomra és ráöntve a dióra húzatják benne. Majd 
a 30 Ref %-os levet ráöntve az üvegekbe rakott dióra, 
amelyet citromkarikával díszítettek, hőkezelik.  



 

Egy jótanács, ami az összes dióbefőtt felszolgálásához 
érvényes: Legyünk nagyon óvatosak, és mindig a 
legrosszabb abroszunkat terítsük föl. Ha rövidtávú 
terveinkben nincs egy új abrosz vásárlása előirányozva. 
Mert a dióbefőtt megfesti az abroszt. 

Diólekvár 

A Herbária gyártja, kínálja. 61 % zölddió és almavelő, 
39 % cukor. Ez összesen 100 %. Ami ezen felül még benne 
van, (ivóvíz, pektin, citromsav, K-szorbát, Na-benzoát) 
az már mind bónusz, ráadás. Azért már nem kell 
fizetni!  



 

DIÓOLAJ 

Vázlat:  
Mi az érték a dióolajban?  
A dióolaj jellemzése  
A dióolaj és az étkezési kultúra  
Receptek dióolajjal  
A dióolaj gyógyászati használata  
Egyéb, nem étkezési használat  
A pekándió olajáról 

A Pallas Lexikon az alábbiakat mondja a 
dióolajról. 

(A dióolajat) „...előállítva jóízű, 
zöldes, illattalan, de hamar 
megavasodik; úgy használják, mint a 
mákolajat, vagy mint jóízű étolajat. 
Mivel hamarabb szárad, mint a lenmagolaj, 
olajfestményekhez firnisznek használják.” 

Ismereteink ma már lényegesen bővebbek. 

Először is manapság már tudjuk, hogy a kozmetikai ipar 
által dióolaj néven árult olaj nem dióolaj. Hanem olyan 



olcsóbb olaj, amiben zöld dióburkot, diókopáncsot 
főztek ki. 

Az igazi dióolaj pedig a dióbél olaja. 

Nem mai találmány. A klasszikus görög 
korban, i.e. 400 körül már használtak 
dióolajat. Később pedig a Római 
Birodalomban is. 

Az amerikai kontinensen pedig a 
feketedió és más diótermő fák olaja 
az őslakos indiánok mindennapos 
étkezési nyersanyaga volt. 

A dióolaj divatossá csak a legutóbbi 
néhány évszázadban vált, ez a 
franciák érdeme. Addig 
Franciaországban is csak a "szegény 
ember zsírja"-ként emlegették. Pedig ismerték korábban 
is. Párizsban már a 12. és a 13. században is 
használták sültekhez és salátákhoz, és olajlámpába is 
öntötték. 

A hagyományos francia dióolajkészítés a préseléses 
eljárás. De van más módja is a darált, őrölt dióbélből 
a dióolaj kinyerésének. Főzéssel. Ez volt a primitív 
népek dióolajnyerési eljárása. Ilyenkor a húsleveshez 
hasonlóan a "leves" felszínén gyűlik össze a dióolaj, 
amit lemertek, kihűtve eltettek, és később főzéshez 
használtak. 

Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható. 

Mi az érték a dióolajban? 

Az olajsav-összetétele. Nézzük csak! 



Egy mértékadó kaliforniai 
vizsgálat szerint a 
dióolajban van:  
Telített zsírsav 10 % 

 palmitinsav 7 % 
 sztearinsav 3 % 
 arahidonsav 0,06 % 

 
Egyszeresen telítetlen 
zsírsav 14 % 

 oleinsav 14 % 
 gadoleinsav 0,12 % 

 
Többszörösen telítetlen 
zsírsav 76 % 

 linolsav 61 % 
 linolénsav 15 % 

 
Koleszterin nincs a 
dióolajban, fitoszterol 
0,07 %. Transz-zsír 
egyáltalán nem fordul elő benne. 

Egy másik vizsgálat hasonló eredménnyel járt: 

 telített zsírsavak 8,5 % 
 telítetlen zsírsavak 15,5 % 
 többszörösen telítetlen zsírsavak 71,0 %. 

Egy német elemzés szerint: 

 telített zsírsavak 6 % 
 olajsav 24 % 
 linolsav 55 % 
 alfa-linolénsav 9 % 
 gamma-linolénsav 6 % 

100 g dióolajban 32 mg E-vitamin van, A és B-vitamin-
tartalma is jelentős. Az E-vitamin nemcsak az emberre 



hat, hanem magára dióolajra is, mivel avasodását 
késlelteti. 

A dióolaj ásványi anyagai közül a jódtartalmát szokták 
kiemelni. 

Természetesen, ahány vizsgálati minta, annyi vizsgálati 
eredmény, de az eredmények hasonlósága nagyfokú. 

Végül egy francia vizsgálat, többel már nem fogom 
tisztelt Kollégámat untatni. Csak azt szeretném 
mutatni, hogy néhány százaléknyi eltérés lehetséges a 
különböző eredményekben. 

 olajsav 18,6 % 
 linolsav 58,6 % 
 linolénsav 12,7 % 

Azt hiszem, alapul vehetjük a 
kaliforniai vizsgálatot, és 
levonhatjuk a következő 
következtetéseket. 

Általában a zsíroknak, olajoknak 
az emberi egészségre gyakorolt 
hatását azon szokták lemérni, 
hogy összetételükben milyen 
arányú a telítetlen és a 
többszörösen telítetlen 
zsírsavak aránya, és amennyiben 
ez minél nagyobb, a vizsgált 
olaj annál egészségesebb. Ebből 
a szempontból a dióolaj 
kiemelkedő jelentőségű, igen 
egészséges. 

A többszörösen telítetlen zsírsavakat omega-6 és omega-
3 típusúakra szokták osztani, a dió olajsavai az omega-
3 típusba tartoznak. Táplálkozástudománnyal foglalkozók 
az emberi szervezetbe jutó többszörösen telítetlen 
zsírsavak legkedvezőbb arányát úgy állapították meg, 
hogy az omega-6 és az omega-3 típusúak aránya 4:1 
legyen. 

A legtöbb növényi olaj többszörösen telítetlen 
zsírsavai zömében omega-6 típusúak. Amerikai 



vizsgálatok szerint (európai vizsgálatokat nem ismerek) 
az amerikai étkezésben használt növényi olajokban az 
omega-6 és az omega-3 típusú többszörösen telítetlen 
zsírsavak aránya 14:1 - 20:1. 

A dióolaj tehát kiválóan alkalmas a fenti arányok 
megváltoztatására, ha más növényi olajokkal egyidőben, 
vagy váltakozva használjuk. Kiváló egészségforrás, 
feljavítja más növényi olajok egészségvédő hatását! 

Egészségi szempontból ez a dióolaj fő értéke. 

Ha más növényi olajokkal hasonlítjuk össze a dióolajat, 
az összehasonlítás egyértelműen a dióolaj javára dől 
el, ha a növényi olaj ízét, vagy akár egészségességét 
nézzük. Még a kiemelkedően egészségesnek tartott, 
ritkasága miatt igen drága marokkói argán-dió olajnál 
is kb. 10 %-ponttal nagyobb arányban tartalmaz a 
dióolaj telítetlen és többszörösen telítetlen 
olajsavakat. 

A különböző növényi olajok olajsavösszetétele, tessék 
választani: 

Növényi olaj Többszörösen telítetlen Egyszeresen telítetlen Telített

Dióolaj 76 14 10 

Kukoricaolaj 59 26 14 

Földimogyoróolaj 38 39 23 

Repceolaj 31 58 11 

Szőlőmagolaj 78 11 11 

Szójaolaj 64 21 15 

Búzacsíraolaj 61 27 12 

Olivaolaj 09 76 15 

Napraforgóolaj 66 23 11 

Nagy olajtartalmú napraforgó 09 83 08 

 



Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható. 

A dióolaj jellemzése 

Világossárga, halvány zöldessárga, 
vagy aranysárga színű, kellemes 
dióaromájú (illatú és ízű) olaj. 
Ízlésünknek megfelelően egyaránt 
jellemezhetjük gazdag vagy egyszerű 
ízűnek. Intenzív, jellemző illatú. 

Száradó olaj. Folyékony állagát 
hidegben is megtartja, mintegy -18 
C°-ig, amikortól disznózsír-
állagúvá válik, és -27,5-30 C° 
körül szilárdul meg. Fajsúlya 
folyékonyan 0,925-0,928 g/cm3. 

Tiszta, szín-, vagy (ízlés szerint) 
szűz dióolajnak (huile vierge de 



noix) azt a dióolajat nevezik a franciák, amely 
garantáltan mechanikus prés alatt készült, és az első 
préselés terméke. Mentes minden vegyi beavatkozástól és 
finomítástól. 

Ez a legértékesebb dióolaj. Finomra tört, csak enyhén 
melegített dióbélből. Világos színű, illatos olaj. 

A dióolajat egyébként finomítani is szokták. 

A finomítás kizárólag vizes mosással, ülepítéssel, 
szűréssel és centrifugálással történik. Az egész 
eljárás során a hőmérséklet nem haladhatja meg az 50 
C°-ot. Ha ezt sikerül betartani, a dióolajban minden 
eredetileg meglévő hatóanyag - vitaminok, lecitin, - 
épségben marad, a kettős kötések nem hasadnak fel. 

A dióolaj csak rövid ideig tartható el 
szobahőmérsékleten, mert olaja könnyen oxidálódik, 
vagyis avasodik. Hűtőben tartsuk, vagy gyorsan 
használjuk el! Dióolaj a hűtőszekrényben:  



Nemcsak a hőmérséklet, a fény is avasítja a dióolajat. 
Sötétben kell tartani. 

Általában azt ajánlják, hogy hűtőben legfeljebb 6 
hónapig tartsuk el, de szakértőtől olvastam már 2 éves 
eltartási időt is. De semmiképpen ne törekedjünk a 
hosszú idejű eltartásra, mert a dióolaj nem hasonlít a 
borra, amelyik annál jobb, minél idősebb. 

És ha szabad egy vásárlási tanácsot megkockáztatni, 
vegyük figyelembe, hogy a dióolaj - kis forgalma miatt 
- valószínűleg a kereskedőnél is töltött már jelentős 
időt. Tehát igyekezzünk elhasználni, ha megvettük. 

És még egy tanács: Soha ne vegyünk olyan dióolajat, 
amit a kereskedő nem a hűtőben tartott. 



Ha pedig az otthoni hűtőnkben tartott dióolajról azt 
vesszük észre, hogy dermedni kezd, felhasználás előtt 
1-2 órára helyezzük szobahőmérsékletre, ekkor 
visszanyeri folyékony állagát. 

Nem fogyok ki a tanácsokból. Van olyan vélemény, hogy a 
dióolaj eltarthatóságát növeli, ha néhány szem sót 
szórunk az üvegbe. (Néhány francia diósgazda ezt már a 
préselés után megteszi.) Nos, ezzel kapcsolatban az a 
véleményem, hogy a só egyáltalán nem növeli az 
eltarthatóságot, csak ronthat az olajon. 

Ami pedig az ízét illeti, ha tiszta, más növényi 
olajjal nem kevert dióolajunk van, nyugodtan 
keverhetjük magunk, semlegesebb ízű olajokkal, ha 
dióaromáját túl erősnek tartjuk. Viszont nem árt 
tudnunk, hogy a dióolaj semleges olajokkal való 
keverését sokszor már az olajgyártók végzik el. Erre 
akkor gyanakodhatunk, ha a vásárolt dióolaj árát túl 
alacsonynak találjuk, vagy akkor, ha az olajosüveg 
címkéjén a dió, dióbél mellett nem diólevelet látunk, 
hanem olajfa-levelet. 

A dióolaj végül édességek alapanyaga is lehet, 
tanácsolom, ezt is próbáljuk ki. 

Kár, hogy a lap aljára értem, mert annyi jó tanácsom 
lenne még! A maradék hely kell a dióolaj-képeknek.  



 

   

 





  

 



 



  

 



 



  

 





  

Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható. 

A dióolaj és az étkezési kultúra 

(Felhasználási javaslat) 

Tisztelt ínyenc Kollégám, evett már olyan 
tükörtojást, amit dióolajon sütöttek? Ez 
olyan, mint a fából vaskarika, mert a 
dióolajat nem szabad sütni. Vagy mégis? 

A vidéki francia konyha hagyományos receptje a 
dióolajon sült tükörtojás. Nem melegítik előre az 
olajat, hanem hidegen öntik a serpenyőbe, és addig a 



két percig, amíg a tojásfehérje alul megszilárdul, az 
olaj se károsodik. De az íze sokkal jobb. 

A hagyományosan 
kifinomult étkezési 
kultúrával rendelkező 
francia kultúrkörben a 
dióolajat már az 1700-as 
évektől kezdve 
beépítették az étkezési 
kultúrába. A dióolajnak 
határozott, jellemző, 
mégis selymesen finom íze 
van. 

A dióolaj-fogyasztás az 
étkezési kultúra magasabb 

szintje. Fogyasztásának a 
franciák a mesterei, a francia 
konyhára jellemzőek a dióolajjal 
készült saláták, ételek. Ők 
nemcsak hidegen, salátákhoz, 
hanem sütéshez is használták, és 
vaj helyett is. Francia diótermő 
vidékeken sokkal több dióolajat 
használtak a konyhában, mint 
egyéb növényi olajokat. Például 
1730-ban a konyhában felhasznált zsiradék negyedrésze 
volt disznózsír és háromnegyed része dióolaj. 

A francia dietétikusok, gasztronómusok felső fokon 
beszélnek a dióolajról. Az elegáns francia éttermek is 
állandó repertoáron - de jó, hogy francia szót találtam 
ebbe a francia szövegbe! - tartják. 

Sütésre kár használni, arra drága ez a nemes olaj. Ha 
mégis sütünk vele, ne hevítsük nagyon. Hideg ételekhez 
kiváló. Különösen jó ízt, frissességet, üdeséget ad a 
fejes salátának és az endíviának. Mint fűszer, a 
hüvelyesek ízét is javítja. 

A francia konyhában hagyományosan használatos minden 
salátaféle - fejes saláta, endívia, cikória, 
galambbegysaláta, gyermekláncfű-saláta - valamint 
burgonyasaláta készítéséhez, továbbá nyersen 



fogyasztott zöldségekhez: paradicsom, uborka, zeller, 
sárgarépa, kukorica, spárga, sőt babhoz, szójához is. 

A dióolajnak jellegzetes dióíze van. Ezért fűszernek is 
tekinthető, ami igen sok étel 
ízét javítja. 

Más, semleges ízű olajokkal is 
keverhetjük, ez esetben a dióíz 
lágyabbá válik, a 
jellegtelenebb olajok pedig 
rafinált ízt nyernek. 

Salátákban legtöbbször 
gyümölcsecettel vagy borecettel 
együtt használatos. "A 
gyümölcsecet aszkétikus ízét 
lendületbe hozza, és a 
salátának fényűző jelleget ad." 
- mondja egy francia 
gasztronómus. 

A dióolaj íze jól illik a 
kéksajtokhoz, gombákhoz is. 

Kiemeli a fehér húsú nemes 
halak, a homár, a languszta 
ízét, valamint a nemesebb 
kagyló- és rákfélékét. De ilyen 
célra csak keveset adagoljunk, 
nem szabad, hogy elnyomja a 

tenger illatát. 

A francia konyhában külön felhasználási 
területe a dióolajnak a langyos 
zöldségfélékhez történő felhasználás. 
Ilyenek az articsóka, a brokkoli, a spárga. 
A zöldbab is. Ezek a langyos zöldségfélék 
nálunk nem ismeretesek, a hagyományos 
francia konyha termékei. Úgy készülnek, 
hogy a kész zöldséglevesből kiveszik a 
zöldségeket, és külön fogásként tálalják, 
dióolajjal megöntve. (Ennek a fogásnak a 

francia neve le tiré, így hiába keressük a szótárban, 
vidéki tájnyelvi szó.) 



Az élelmiszeripar is használja a dióolajat, hideg 
salátákhoz. 

Más nemzetek konyháiban is az elegáns, a színvonalas 
gasztronómiát jelképezi a 
dióolaj használata. 

A németországi táplálkozási 
tanácsadó (DEBInet) a fiatal 
anyák E-vitamin-
szükségletének kielégítésére 
a dióolajat ajánlja. 

A németek elsősorban 
gyökérzöldségekhez és 
hüvelyesekhez ajánlják, 
hideg salátákba. Emellett 
arra biztatnak, hogy bátran 
kipróbálhatjuk a dióolajat müzlibe, valamint különböző 
burgonyával, spárgával, articsókával, apró 
kukoricacsővel vagy más zöldségfélékkel készült hideg 

salátákba is. 

Németországban is a különféle salátákban 
gyümölcsecetekkel és citromlével együtt 
javasolják alkalmazni a dióolajat. A 
gyümölcsecetek ízét édesebbé varázsolja, a 
salátáknak teltebb ízt ad. 

Dióolajjal sokféle szószt, 
mártást lehet készíteni. Ez 
is nagy felhasználási 
területe. 

És jól ízesíti a roston sült 
húsokat is. Nem a sütéshez, 

hanem az utólagos ízesítéshez kell 
használni, sültek esetében. 

Ha mégis sütünk a dióolajjal, 
amitől egyébként óva intek, például serpenyőben sütünk, 
arra ügyeljünk, hogy magasabb hőmérsékleten a dióolaj 
veszít jellegzetes aromájából, sütés közben pedig a 
dióolaj finomítatlan változata alacsonyabb hőfokon kezd 
füstölni, mint más olajok. 



Füstölni 220 (+-10) C°-on kezd, 320 (+-10) C°-on pedig 
lángra lobban. 

 

Hogy kiknek ajánlható különösen a dióolaj? Mindenkinek, 
akinek energiára van szüksége. Sportolóknak, 
testépítőknek és másoknak. A gyenge fizikumúaknak.  





  

Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható. 

Receptek dióolajjal 

Vázlat:  
Almával, dióval töltött 
gyöngytyúk  
Babsaláta diós vinegrettel  
Cikóriasaláta dióolajjal  
Csirke vegyes salátával, 
vinegrettel  
Erdei gomba dióolajjal  
Galambbegysaláta előétel  
Kacsaszelet dióval, dióolajjal  
Krumpli diómártással  
Lencse dióolajjal  
Libamáj előételnek  
Marhahússaláta dióolajjal  
Ördögi almák  



Párolt zeller  
Pikniksaláta igényeseknek  
Süllőfilé  
Sült fácán  
Tészta dióolajos pesztóval  
Toulouse-i fokhagymamártás  
Vegyes saláta dióolajjal  
Vinegrett  
Vinegrett 2  
Vinegrett ínyenceknek  
Marinált csirkeszeletek  
Dióecet 

ALMÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT 
GYÖNGYTYÚK 

Hozzávalók:  
1 db 1-1,3 kg-os gyöngytyúk 
leperzselve, kibelezve  
8 db Golden alma  
20 db feles dióbél  
1 evőkanál dióolaj  
1 evőkanál libazsír vagy 
kacsazsír  
1 szelet sós szalonna  
2 dl almabor  
só, bors 

A gyöngytyúkot kívül-belül 
sózzuk-borsozzuk meg. Az 
almákat vágjuk négy részre, 
hámozzuk meg, magvazzuk ki. 

Teflonos vagy más, nem 
odaégős edényben melegítsük meg a dióolajat és a zsírt, 
és abban fonnyasszuk meg az almát, anélkül, hogy 
elszíneződne. Sózzuk, borsozzuk, tegyük félre. 

Egy salátás tálban keverjünk össze annyi almanegyedet a 
dióbelekkel, amennyi a gyöngytyúkba belefér, és ezzel 
töltsük meg a gyöngytyúkot. Tűzzük össze egy 
fapálcikával. Helyezzük tepsire, borítsuk rá a 
szalonnaszeletet, és előmelegített sütőben 20 percig 
süssük. 



Kivesszük. A maradék almanegyedekkel körberakjuk, 
megöntjük almaborral, és 15 percre visszatesszük a 
sütőbe. Kivéve kb. 20 perc alatt langyosra hűl. Azután 
daraboljuk és szervírozzuk. 

BABSALÁTA DIÓS VINEGRETTEL 

Hozzávalók 6 személyre:  
25 dkg fehér bab  
1 apró vörös paprika  
1 evőkanál étolaj  
2 evőkanál mogyoróhagyma, felvagdalva  
1 evőkanál fokhagyma, apróra vágva  
25 dkg mángold, darabokra vágva  
40 dkg főtt zöldbab (konzerv is lehet)  
3 közepes nagyságú paradicsom, kockákra vagdalva  
12 dkg sárgarépa, kockákra vágva  
12 dkg kecskesajt 

A vinegretthez:  
3 evőkanál gyümölcsecet  
3/4 kávéskanál só  
1 evőkanál fokhagyma, eldörzsölve  
1/2 csésze dióolaj 

A fehér babot annyi vízben, hogy ellepje, főzzük meg. 
Egy órányi mérsékelt tűzön történt főzés után öntsük le 
róla a vizet, tegyük hozzá a pirospaprikát, öntsük föl 
megint vízzel, és főzzük még egy óráig, takarékon. 
Végül öntsük le róla a vizet. 

Amíg fő, elkészítjük a vinegrettet. A gyümölcsecetet, 
sót, fokhagymát, dióolajat - akár géppel - egyenletesre 
keverjük. 

Egy nagyobb lábasban melegítsük meg az olajat. A 
mogyoróhagymát és a fokhagymát 2-3 percig pároljuk 
benne. Adjuk hozzá a mángoldot, a sárgarépát és a 
zöldbabot, és - kevergetve - addig pároljuk, amíg jól 
át nem forrósodik. Ekkor vegyük le a tűzről, és töltsük 
át egy nagyobb tálba. Keverjük hozzá a főtt babot és a 
paradicsomkockákat. Öntsük meg a vinegrettel, kavarjuk 
meg, és tálaláskor díszítsük a kecskesajttal. 



CIKÓRIASALÁTA DIÓOLAJJAL 

A dióolaj megszeretteti a cikóriát 
azokkal, akik nem ismerik. 

Hozzávalók 4 személyre:  
12 dkg főtt bacon-szalonna, apró 
darabokra vágva  
5 dkg tisztított, csíkokra vágott cikória  
2 fej fodros saláta, megmosva, felvágva  
5 dkg pirított fenyőmag  
1 dl dióolaj  
0,6 dl borecet  
só  
őrölt fekete bors 

A szalonnadarabokat egy serpenyőben pirítsuk ropogósra. 
Vegyük le a tűzről, szedjük háztartási törlőpapírra, 
hogy lehetőleg az összes zsírját felszívja. A szalonnát 
tegyük félre. 

Egy salátás tálban a cikóriát, a salátát, a fenyőmagot, 
a dióolajat és a borecetet keverjük össze. Ízlés 
szerint sózzuk, borsozzuk. Osszuk ki tányérokra. 

A salátára szórjuk a sült szalonna 
darabokat. 

CSIRKE VEGYES SALÁTÁVAL, VINEGRETTEL  
(amerikai recept) 

Hozzávalók 4 személyre:  
4 db kicsontozott, lebőrözött fél 
csirkemell (kb. 1/2 kg)  
1-2 evőkanál étolaj  
1 evőkanál őrölt bors  
2/3 dl dióolaj  
2 evőkanál gyümölcsecet  
2 kávéskanál juharszirup  
1/4 kávéskanál só  
1 liter vegyes saláta- és egyéb zöldségféle  
2 dl málna vagy egyéb bogyós gyümölcs  
1/4 csésze durvára vagdalt dióbél 



Öblítsük le a csirkemell-darabokat, és rázzuk le róluk 
a vizet. Kenjük meg gyengén étolajjal, és szórjunk 
mindkét oldalukra őrölt borsot. 

Helyezzük a csirkeszeleteket sütőrácsra, 3-4 percig 
"fonnyasszuk" a sütőben, félidőben megforgatva a 
szeleteket. Ezután grillezzük 7-8 percig, addig, amíg a 
hús már nem lesz rózsaszín. Ugyanennyi ideig grillezzük 
a másik oldalát is. 

Közben készítsünk vinegrettet. Keverjük össze a 
dióolajat, a gyümölcsecetet, a juharszirupot, sót, és 
adjunk hozzá borsot is. Tegyük félre. 

A saláta- és zöldségféléket osszuk ki négy tányérra. Ha 
szükségesnek gondoljuk, sózzuk meg a csirkeszeleteket, 
majd szeleteljük vékonyra, és rendezzük el a 
zöldségeken. A tetejére tegyük a málnaszemeket és a 
dióbelet. Végül öntsük rá a vinegrettet. 

ERDEI GOMBA DIÓOLAJJAL 

Hozzávalók 4 személyre:  
40-50 dkg erdei gomba, vagy 
felerészben apró termesztett 
csiperke  
2 mogyoróhagyma, vagdalva  
2-3 gerezd fokhagyma  
2-3 evőkanál vagdalt petrezselyem  
3 evőkanál dióolaj  
só, bors 

Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra. 

Tisztítsuk meg a gombát a rátapadt füvektől, 
levelektől, stb. Vegyük ki a szárát. Keféljük le a 
száráról és a kalapjáról a homok- és talajszemcséket. 
Mossuk meg a gombákat, de ne álljanak sokáig vízben, 
nehogy vizet szívjanak fel. Csepegtessük le egy 
szűrőedényben. 

A mogyoróhagymákat és a fokhagymákat tisztítsuk meg, és 
vágjuk apróra. Vagdossuk össze a petrezselymet is, és 
egy edényben keverjük el a mogyoróhagymával, a 
fokhagymával és a dióolajjal. 



A nagyobb gombákat vágjuk kisebb darabokra. A gombát 
öntsük a dióolajos keverékbe, és tegyük a sütőbe. Lazán 
terítsünk rá alufóliát. 20-25 percnyi sütésre, 
párolásra a gombák megpuhulnak. Ekkor levesszük a 
fóliát, és további sütéssel hagyjuk a gomba levét 
elfőni. Ez 10-15 percig tart. 

Rögtön, melegen tálaljuk. 

GALAMBBEGYSALÁTA ELŐÉTEL 

Hozzávalók 4 személyre:  
20 dkg fehér sajt  
20 dkg galambbegysaláta  
20 dkg apró kenyérszelet  
feles dióbél  
borecet  
dióolaj  
só, bors 

A galambbegysalátát mossuk meg és szárítsuk le. Rakjuk 
levelenként egy salátástálra. A kenyérszeleteket - 
kisebb darabokra vágva - helyezzük a salátalevelekre. A 
sajtot vágjuk kis négyzetekre, és helyezzük a kenyérre. 
Díszítsük bőven feles dióbéllel. Öntsük meg kevés 
borecettel és dióolajjal. Ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk. 

Ha tartalmasabb salátát akarunk, a kenyérszeletekre 
vékony sült húsos szalonnaszeletkéket 
tehetünk. 

KACSASZELET DIÓVAL, DIÓOLAJJAL 

Hozzávalók 4 személyre:  
4 kis szelet kacsahús  
12 dkg durvára vagdalt dióbél  
3 evőkanál méz  
2 dl sűrű tyúkhúsleves  
50 dkg igen nagy szemű fehér szőlő  
1 evőkanál földimogyoró olaj  
2 evőkanál dióolaj  
3 dkg vaj  
2 evőkanál almaborecet  
só, bors 



Még előző este vagdossuk be hosszában-keresztben a 
kacsa bőrét. Helyezzük a szeleteket bőrös felükkel 
lefelé egy tálra, és kenjük be a földimogyoró-olajjal. 
Sózzuk, borsozzuk. Tegyük be a hűtőbe másnapig. 

Másnap az elkészítés előtt legalább egy órával vegyük 
ki a kacsahúst a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűre 
melegedjen. 

A szőlőt mossuk meg, a négy legszebb szemet tegyük 
félre, díszítésnek. Hagyjuk a szőlőt megszáradni. 
Igényes vendégek esetén a szőlőszemekből a magot egy 
tűvel piszkáljuk ki, a szemek alapi nyílásán át. 

Az elektromos sütőbe tegyünk egy tálat, és melegítsük 
meg. Amikor meleg, kesztyűvel vegyük ki, és helyezzük 
bele a kacsaszeleteket, a bőrükkel lefelé. A sütőben 
grillezzük 6-7 percig, fordítsuk meg, és a bőrös 
oldalukat is grillezzük 3 percig. 

Vegyük ki a tálat a sütőből, és a méz 2/3 részét 
ecseteljük a bőrös kacsahúsra. A dióbelet szórjuk a 
mézes kacsahúsra, ügyeljünk rá, hogy a húson 
megragadjon. Locsoljuk meg a maradék mézzel. Helyezzük 
újra a sütőbe, grillezzük tovább, de közben állandóan 
figyeljük, és amikor a diós borítás pirul, kapcsoljuk 
le a grillezést. Borítsuk le a tálat, és hagyjuk 
további 10 percig pihenni a melegben. 

A kisült zsíros szaftot öntsük ki egy tálba, adjuk 
hozzá a borecetet és a tyúkhúslevest, és forralva 
sűrítsük, majd a tűzről levéve öntsük hozzá a 
dióolajat. 

A szőlőszemeket vajon pároljuk meg, közben kissé 
borsozzuk. 

A sült kacsaszeleteket vágjuk fel, helyezzük meleg 
tányérokra, és osszuk a tányérokra az aranyszínűre 
pirult szőlőszemeket. Ha akarjuk, hagymás zsíron 
pirított krumplipürét is adhatunk melléje. Díszítsük a 
tányérokat a nyers szőlőszemekkel, a mártásból pedig 
csak egy keveset öntsünk a tányérokra, a többit 
mártásos csészében helyezzük az asztalra. 



KRUMPLI DIÓMÁRTÁSSAL  
Hozzávalók:  
4 db közepes krumpli  
2 gerezd fokhagyma  
8 dkg dióbél  
3 evőkanál dióolaj  
petrezselyem, só, bors 

Főzzük meg héjában a burgonyát. 

Készítsük el a mártást: Hámozzuk meg a 
fokhagymát, és a dióbéllel, valamint a 
petrezselyemmel együtt mixeljük el. Öntsük 
hozzá a dióolajat, sózzuk és borsozzuk. 

Töltsük a mártást a meghámozott főtt krumplira, és 
körb
en 
dísz
ítsü
k 
salá
tale
véll
el. 

LENC
SE 
DIÓO
LAJJ
AL 
(aus
ztrá
l 
rece
pt) 

Hozz
ával
ók 4 személyre:  
0,5 kg lencse  
1 közepes hagyma  
0,6 dl dióolaj  
ízlés szerinti fűszer 



Egy nagyobb lábasba öntsünk 1,5 l vizet. Tegyük bele a 
lencsét, a megpucolt hagymát egészben, és öntsünk hozzá 
0,1 dl dióolajat. Ízlés szerint még fűszerezhetjük. 
Fedő alatt főzzük 30 percig, utána pedig fedő nélkül, 
amíg a lencse meg nem puhul. 

Ha a lencse megfőtt, vegyük ki a hagymát, és szűrjük le 
a lencsét, de igen kevés víz maradjon rajta. Öntsük ki 
egy tálba, csorgassuk rá a maradék dióolajat. Sózzuk 
meg, és ízlés szerint piros paprikával vagy borssal is 
ízesíthetjük. 

A lencsét magában is ehetjük, de ha köretként 
fogyasztjuk, akkor 10 személyre is elég. A maradékot 
hűtőben eltehetjük, és később is megmelegíthetjük. 

Megjegyzés: A lencsének vannak gyorsabban és nehezebben 
puhuló változatai. A recept szerinti idő a könnyebben 
puhuló lencsére vonatkozik. 

LIBAMÁJ ELŐÉTELNEK 

Hozzávalók 4 személyre:  
kb. 30 dkg libamáj  
2 fej zöldsaláta  
2 dkg fenyőmag  
4 evőkanál dióolaj  
2 evőkanál gyümölcsecet  
só, bors 

A megmosott salátát vágjuk nagyobb darabokra, keverjük 
el a dióolajjal, a gyümölcsecettel és a pirított 
fenyőmaggal, majd osszuk négy tányérra. 

A kellően hideg libamájat vágjuk vékony szeletekre, és 
osszuk szét a salátára. 

Pirított kenyérbelet adjunk mellé. 

MARHAHÚSSALÁTA DIÓOLAJJAL 

Hozzávalók 6 személyre:  
70-80 dkg hátszín  
1/2 csésze dióolaj  
1/2 csésze olivaolaj  
3 evőkanál citromlé  



1 evőkanál gyümölcsecet  
1/2 teáskanál vagdalt mogyoróhagyma  
1 teáskanál cukor  
1/4 teáskanál bors  
só  
6 csésze vagdalt salátaféle  
2 mangó, nagy darabokra vágva  
15 dg pisztácia  
1 sárga kaliforniai paprika  
1 piros kaliforniai paprika  
2 avokádó, darabokra vagdalva  
15 dkg parmezán sajt, darabokra törve 

Keverjük össze az olajokat, a citromlevet, a 
gyümölcsecetet, a mogyoróhagymát, a cukrot, sót, borsot 
egy kisebb tálban. Jól keverjük el, ez lesz az öntet. 

A hátszínt közepesen magas hőfokon süssük, grillezzük 
ízlésünk szerinti állapotúra. Ez kb. 15 perc. Kivéve 
vágjuk vékony szeletekre. 

A salátaleveleket, a mangót, a pisztáciát, a paprikát, 
avokádót és sajtot keverjük össze, és osszuk 6 
tányérra. 

A hússzeleteket is osszuk a 6 tányérra. Az öntetet 
külön szervírozzuk. 

ÖRDÖGI ALMÁK 

Hozzávalók 4 személyre:  
4 db Golden alma  
20 dkg friss kecskesajt  
2 db endívia  
8 dkg dióbél  
1 rózsaszín árnyalatú grape-fruit  
1 citrom  
4 evőkanál lágy túró  
1 csipet szerecsendió  
1 evőkanál dióolaj  
só, bors 

Az almák legalját vágjuk le, annyira, hogy szilárdan 
megálljanak. A felső 1/3-uknál vágjuk le a kalapjukat. 
A vágott felületeket dörzsöljük be citrommal, hogy ne 
barnuljanak. Az almák belsejét, magházát vágjuk ki, de 



arra ügyeljünk, hogy az alma húsából belül körben 
maradjon a héjon. A kivágott almahúst vágjuk vékony 
szeletekre, öntsük meg citromlével. 

Hámozzuk meg a grépet, és vágjuk negyedekre egy 
salátástál fölött, hogy a kicsorgó levét is felfogjuk. 
A kecskesajtot morzsoljuk szét villával. 

A salátástálban vegyítsük össze az almaszeleteket, a 
kecskesajtot, a túró és a diót. Ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk, adjuk hozzá a dióolajat és a szerecsendiót. 

Az almákat töltsük meg ezzel a töltelékkel, és 
díszítsük endíviával. Tálalás előtt 20 
percig hűtsük. 

PÁROLT ZELLER 

Hozzávalók 6 személyre:  
1 kg zellerszár, a zöldjével  
1 citrom leve  
1 fürt sötét szőlő  
2 evőkanál dióolaj  
0,2 dl feketeribizli-ecet  
20 db feles dióbél  
2 dl vörösbor  
2,5 dl dióbor  
só, bors 

Vágjuk le a zeller zöldjét, és mossuk meg folyóvíz 
alatt. Csöpögtessük le. Hámozzuk meg, és vágjuk apró 
kockákra a zellert. Öntsük rá a citromlevet. 

Bogyózzuk le a szőlőfürtöt, és a szőlőszemek 3/4 részét 
mártsuk forró vízbe néhány másodpercre. Húzzuk le a 
héjukat. 

A zellert pároljuk meg, hideg vízben kezdve a főzést. 
Amikor forr, jéghideg vízbe rakjuk át, hűtsük le. 

Egy vaslábasban - célszerűen kínai wokban - öntsük 
össze a dióbort, a gyümölcsecetet, a dióolajat, a 
vörösbort. Adjunk bele 12 dióbelet, valamint a 
zellerkockákat. Pároljuk együtt az egészet 35 percig, 
rendszeresen rázogatva, keverve. Ezután adjuk hozzá a 



nyers és a hámozott szőlőszemeket is, és főzzük további 
25 percig. Sózzuk, borsozzuk. 

Egy mély tálba öntsük ki. Díszítsük a zeller zöldjével 
és a maradék dióbéllel. 

A párolt zellert leginkább sült húsok 
mellé adjuk. 

PIKNIKSALÁTA IGÉNYESEKNEK 

Hozzávalók személyenként:  
1 fej finom, friss saláta  
12 dkg vékonyra vágott füstölt sonka  
6 dkg érett lágy sajt  
2 szelet pirított kenyér  
4-6 db apró paradicsom, félbevágva  
2 teáskanál gyümölcsecet  
3 dkg metélőhagyma  
dióolaj  
só, bors 

A salátának a négy legnagyobb 
levelét egészben vágjuk le, 
mossuk meg, és tegyük félre. A 
többi levelét is szedjük le 
egyenként, és az apró torzsáját 
tegyük félre a végére, 
díszítésnek. 

A leveleket szűrőedényben 
alaposan mossuk meg folyó 
vízben úgy, hogy a szűrőedényt 
nagyobb edénybe lógatjuk, és állandóan mozgatjuk, 
miközben a salátára folyik a víz. Ha a nagyobb edény 
megtelt vízzel, öntsük ki, és még kétszer ismételjük 
meg. 

Ezután csöpögtessük le a salátaleveleket, majd 
papírtörlővel itassuk fel a levelekről a maradék vizet. 
Ez azért fontos, hogy a későbbiekben az öntet 
megtapadjon a leveleken. Ezután a leveleket kézzel 
tépjük falatnyi darabokra. 



A vékony sonkaszeleteket vágjuk 2-2,5 cm-es 
kockákra. 

A kenyérszeleteket pirítsuk meg, majd 
pirítás után vágjuk le a héját. Minden 
kenyérszeletet 8 darabkára vágjunk. 

A sajtot vágjuk vagy törjük apróbb darabokra. 

Mossuk meg és szárítsuk le az apró 
paradicsomokat, és vágjuk félbe. 

Mossuk meg, szárítsuk meg a metélőhagymát. 
Vagdossuk olyan apróra, amennyire csak tudjuk. 

A salátát két rétegben 
készítjük el. Akkora edénybe 
készítsük, amekkorából nem esik ki, 
amikor keverjük. Jobb, ha 
személyenkénti adagokat készítünk. 

Béleljük ki az edényt a félretett 4 
külső salátalevéllel. Rakjuk rá a 
szaggatott levelek felét, és szórjuk 
meg gyümölcsecettel. Rakjuk rá a 
sonkadarabok felét, majd 8 
kenyérdarabkát, a sajt felét. És a 
felezett paradicsomok felét is. 

Ízlés szerint szórjunk rá borsot, és szórjuk meg a 
metélőhagyma felével. 

Ezután következik a második réteg, pontosan úgy, mint 
az első. A tetejét díszítsük a salátatorzsával. 
Lefedetlenül tegyük a hűtőbe. Akkor fedjük le, amikor 
kivesszük, hogy ne csapódjon rá pára. 

Amikor szervírozzuk, a dióolajat szép kis kancsóban 
tesszük az asztal közepére, hogy a pikniksalátát 
mindenki ízlés szerint ízesíthesse. 

SÜLLŐFILÉ 

Hozzávalók:  
50 dkg süllőfilé  
12 dkg dióbél  
1 citrom  



3 evőkanál liszt  
1 tojás  
1 fej saláta  
1 nagy sárga kaliforniai paprika  
1 narancs  
3 evőkanál gyümölcsecet  
6 evőkanál dióolaj  
csipetnyi cukor  
4 dkg vaj  
1/2 köteg citromfű  
só, bors 

A dióbél felét apróra, másik felét durvábbra vagdaljuk. 

A halat megmossuk, leszárítjuk, daraboljuk. A citrom 
levével behintjük, sóval, borssal megszórjuk. A 
halszeleteket megforgatjuk a lisztben, majd a felhabart 
tojásban, végül a finomra vagdalt dióbélben. 

A salátát megmossuk, kisebb darabokra vágjuk. A 
paprikát megmossuk, szeleteljük, a salátához keverjük. 

A narancsot megmossuk, a héját lereszeljük. A levét 
kifacsarjuk, hozzákeverjük az ecetet, a dióolajat, és 
kevés cukorral, sóval, borssal öntetet keverünk belőle. 
A reszelt narancshéjat is hozzáadjuk. 

A vajat felmelegítjük. A süllőszeletek mindkét oldalát 
6-8 perc alatt aranybarnára sütjük. 

A citromfüvet levagdaljuk. Az öntettel, a durvára 
vagdalt dióbéllel együtt a salátára öntjük, és 
elkeverjük. 

A salátát tányérokra osztjuk, és a süllőszeleteket is a 
tányérokra rendezzük. 

SÜLT FÁCÁN 

Hozzávalók 4 személyre:  
4 szelet fácánmell, csont 
nélkül  
1 evőkanál dióolaj  
1,5 csirkehúsleves (lehet 
leveskockából)  
2 narancs  



8 dkg feles vagy negyedes dióbél  
4 evőkanál liszt (kevés sóval, borssal ízesítve)  
1,5 dkg vaj  
só,bors 

A dióbelet pirítsuk egy percig, majd vegyük ki a 
serpenyőből és tegyük félre. 

Reszeljük le az egyik narancs héját, és keverjük a 
lisztbe. Préseljük ki a levét, és tegyük félre. A másik 
narancsot vágjuk gerezdekre, a körítéshez. Ennek is 
fogjuk fel a levét, és öntsük a narancsléhez. 

Bundázzuk be a húst a liszttel, és a dióolajon közepes 
lángon süssük meg mindkét oldalát. Ez kb. 3 perc. Aztán 
vegyük ki az edényből, de tartsuk melegen. 

Öntsük a sütőolajhoz a húslevest és a narancslevet, és 
forraljuk fel. Ha a sütésből maradt valami az edény 
alján, azt közben vakarjuk fel. Ha forr, vegyük 
takaréklángra, tegyük bele a húst, és pároljuk öt 
percig. Ezután vegyük ki a húst, tartsuk melegen, a 
mártást pedig öntsük egy tiszta edénybe. Főzzük tovább, 
amíg enyhén szirupos nem lesz. Tegyük takarékra, és 
adjuk hozzá a vajat. 

A fácánmellet a szósszal tálaljuk, a narancsgerezdekkel 
és a dióbéllel díszítve. Köretnek zöldségfélék, 
zöldborsó, gomba ajánlott, ízlés szerint. 

TÉSZTA DIÓOLAJOS 
PESZTÓVAL 

Hozzávalók 4 
személyre:  
50 dkg jó minőségű 
tészta  
3 evőkanál fenyőmag  
2 gerezd fokhagyma  
2 köteg rucola-saláta  
3 evőkanál dióolaj  
3 evőkanál reszelt 
parmezán sajt  
fűszeres só  
bors 



A tésztát sós vízben 12- 14 percig főzzük. 

A fenyőmagot olaj nélkül, magában megpirítjuk. 

A megpucolt fokhagymagerezdeket szétpaszírozzuk. 

A salátát megmossuk, a vizet lerázzuk róla. A 
fokhagymával és a dióolajjal pürévé mixeljük. 

A reszelt sajtot a tésztához keverjük. Sóval, borssal 
ízesítjük. 

A tésztát négy tányérra mérjük, és dióolajos pesztót 
adunk hozzá. 

TOULOUSE-I FOKHAGYMAMÁRTÁS 

Hozzávalók:  
8 dkg dióbél  
2 egész fej fokhagyma  
2,5 dl dióolaj  
1 evőkanál apróra vágott 
petrezselyem 

Mozsárban - ajánlott a márvány-
mozsár - megtörjük, eldolgozzuk a 
dióbelet és a tisztított fokhagymát. 
A munka folyamán 2-3 evőkanál hideg vizet adunk hozzá, 
hogy egyenletes krémszerűvé dolgozhassuk. Adjunk hozzá 
sót, borsot, elkeverve a mozsártörővel, és lassan 
öntsük hozzá a dióolajat, hogy egyneművé keveredjen. 

Végül adjuk hozzá a petrezselymet is. Mártásos 
csészében tálaljuk. 

Húsokhoz, például grillezett pecsenyekacsához vagy sült 
marhahúshoz kiváló. 

VEGYES SALÁTA DIÓOLAJJAL 

Hozzávalók 4 személyre:  
60 dkg, a szezonnak 
megfelelő vegyes zöldség  
6 evőkanál dióolaj  
6 evőkanál egyéb étolaj  
4 evőkanál gyümölcsecet  



6 evőkanállal a vegyes zöldségek felvagdalásából 
származó zöldségléből, ha kevesebb, kiegészítve vízzel 
6 evőkanálnyira  
1 kisebb fej, apróra vagdalt vöröshagyma  
1 közepes, héjában főtt burgonya, meghámozva, darabokra 
vágva  
só, bors 

Amíg a burgonya fő, az olajat, ecetet, zöldséglevet, 
vöröshagymát robotgéppel egyenletes állagú folyadékká 
keverjük. A még forró burgonyadarabokat is 
beledolgozzuk, elpürésítjük. Az így kapott langyos 
öntetet az összevágott vegyes salátára öntjük, és még 
langyosan tálaljuk. 

VINEGRETT  
Jacques és Laurent Pourcel 
receptje 

Hozzávalók:  
1 evőkanál mustár  
1,5 dl dióolaj  
3 dl étolaj  
0,5 dl fehér borecet  
0,5 dl piros borecet  
egy csipet fehér bors  
3 csapott kávéskanál só 

A hozzávalókat egy tálban keverjük egyneműre, végül 
öntsünk, keverjünk hozzá 0,6 dl meleg 
vizet. 

VINEGRETT 2  
(francia recept) 

Hozzávalók 6 személyre:  
só, őrölt bors  
1 evőkanál borecet  
1 tojás sárgája  
1-2 kávéskanál mustár  
1/4 csésze olivaolaj  
1 evőkanál dióolaj 

Egy tálban alaposan keverjük össze a borecetet, a 
tojássárgát, a mustárt sóval, borssal. 



Keverés közben előbb az olivaolajat öntsük vékonyan a 
vinegrettbe, majd a dióolajat. 

Felhasználásig tároljuk hűtőben. Bármilyen típusú 
salátára jó. 

VINEGRETT ÍNYENCEKNEK 

Hozzávalók:  
1 evőkanál borecet, vörösborból  
2 kávéskanál élénkvörös színű édes 
gyümölcssűrítmény (gránátalma, áfonya, 
stb.)  
1/4 kávéskanál őrölt bors  
csipetnyi só  
1/3 csésze dióolaj 

A hozzávalókat úgy keverjük össze, hogy a dióolaj 
maradjon utolsónak. Az olajat lassan keverjük bele. 

Mintegy fél csésze vinegrettet kapunk, ami édesebb 
saláták dresszírozására lesz jó. 

VÉGÜL: HOGYAN MARINÁLJUNK 
CSIRKESZELETEKET? 

Természetesen, dióolajjal. 

50 dkg csirkehúst vagy más szárnyas 
húsát vágjuk vékony szeletekre. 
Helyezzük egy tálra, és öntsünk rá 
2 dl olivaolajat, 2 dl dióolajat, 1 dl gyümölcsecetet. 

Egy napig tartsuk hűtőben. Utána süthetjük, köríthetjük 
ízlésünk szerint. 

És mit csináljon az, akinek nincs dióolaja? 

Ilyen is van? Lehet. Nos, egyedül az ő 
kedvéért elárulom, hogy nem kell a fenti 
receptek mintájára a dióolajat 
gyümölcsecettel vegyesen használni, 
készíthető dióecet is. 

DIÓECET 



Melegítsünk fel egy liter gyümölcsecetet 40 C°-ra, és 
öntsünk bele 25 dkg durvára vagdalt dióbelet. Hűtsük 
le, majd adjunk hozzá öt szegfűszeget és egy darab 
fahéjat. Lezárva, sötét, hűvös helyen hagyjuk az ízeket 
összeérni, két héten át. Végül szűrjük le, például 
ritka szövésű szöveten. 

Megkapja a dióízt a gyümölcsecet. 

A felsorolt receptek mind külföldi receptek voltak. De 
már van hozzájuk hazai gyártású dióolaj. 

 

Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható. 

A dióolaj gyógyászati használata 



A dióolaj gyógyászati 
ismeretei olyan 
széleskörűek, hogy nem 
fértek egy fejezetbe. 
Itt a szervezeten belüli 
hatása olvasható, a 
külsőleges használat 
pedig majd később, 
a gyógynövény-

fejezetben. 

A dióolajat a gyógyszerészek 
latinos hangzású neveken 
emlegetik. Talán, hogy más ne 
értse. (Oleum nuceum juglandis, 
Oleum nucis juglandis, Oleum 
juglandis) Tisztelt Kollégám, 
most már mi is tudjuk ezeket a 
bűvszavakat, nem lehet minket 
velük megszédíteni. 

A dióolaj linolsav-tartalmának 
immunrendszer-erősítő hatást 
tulajdonítanak, ahogy a németek 
mondják, lendületet ad a 
hormonháztartásnak. Belélegezve 
aromaterápiára is jó. 

A dióbél egészségmegőrző, szív- és érrendszeri 
betegségeket megelőző hatása fokozottan érvényesül a 
dióolajban. Csökkenti a koleszterinszintet, a 
vérrögképződést, a trombózisveszélyt. 

A bélgörcs ellen is jó a dióolaj, hasmenés ellen is. 
Mintegy 15 g dióolaj bevétele eredményt hoz. 

Alzheimer-kórt késleltető hatást is tulajdonítanak a 
dióolajnak, valamint lázcsillapító hatást is. 

Mivel a dióolaj egészségvédő hatása az utóbbi időben az 
érdeklődés előterébe került, sokan csodaszert látnak 
benne, amitől én is óva intek, meg a szakértők is óva 
intenek. Ne várjunk tőle csodát, módjával fogyasszuk, 
és bízzunk egészségvédő hatásában. 



A módjával azt 
jelenti, hogy 
preventív 
jelleggel, az 
érelmeszesedés 
megelőzésére 
nagyon jó, ha 
az étrendünkbe 
iktatunk napi 
2-3 
kávéskanálnyit
. Dióolajos 
receptet én is 
közlök, de 
manapság már 
magyar és 
idegen nyelven igen sok olvasható. 

A friss dióolajnak féregűző hatása van, bélparaziták, 
bélférgek ellen is jó. 

Mivel a dióolaj gyorsan avasodik, és az avas dióolaj 
már nem jó ízű, étkezésre már nem használhatjuk. De jó 
lehet még - kis adagban - hashajtónak. 

A középkorban is hittek a dióolaj gyógyerejében. 
Piemontban szokás volt olajmécsessel menni a karácsonyi 
misére, és az olajmécsesbe ilyenkor dióolajat öntöttek. 
A dióolaj lángja a szentmisén állítólag megvédett a 
szembetegségektől. 

Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható. 

Egyéb, nem étkezési használat 

Azt már tudjuk, hogy a dióolajból az 
ókori Egyiptomban balzsamot 
készítettek, múmiák balzsamozására. 
Nézzük meg, a múmiák bőrét a balzsam 
olyan szépen őrizte meg, mintha ma is 
élnének. 

Erre figyelt fel a kozmetikai ipar, a 
bőr szépségének megőrzésére, mondhatni konzerválására. 
A dióolaj lágyítja a száraz bőrt. Tessék megfigyelni a 
jól kozmetikázott hölgyeket! Mintha élnének. 



Dióolajból készült ukrán szappan:  

 

Ma is használják a dióolajat krémek 
alapanyagaként, és külön öröm, hogy E-
vitamin-tartalma is jó hatású a bőrre. 

Tisztelt Kolléganőm, a folyékony szappan se 
mai találmány. A szépasszonyok 
Franciaországban már a 13. században is 
dióolajból készült folyékony szappannal 
mosakodtak. 

A dióolajat jelentős vitamintartalma miatt 
is hajsamponok gyártására is használják, és 
szappan-alapanyag is. (Lust: A növények 
könyve, Uphof: A gazdasági növények 
lexikona) 



Napozóolajként pedig több mint 100 éve gyártják 
Ausztriában a Tiroler Nussöl nevű készítményt. De 
szerintem ne vegyünk olyant. Bármelyik dióolaj 
ugyanolyan jó. Arcra vagy más bőrfelületre kenve gyors, 
egyenletes barnulást biztosít napozáskor. 

És mivel kezelték a világhírű torinói leplet? 
Természetesen, dióolajjal, a 16. 
században. 

A 19. században a francia templomokban a 
dióolaj volt a szentelt olaj. 

A dióolajból száradó olaj készíthető, 
művészi festékek oldószereként 
használatos. Hidegben nem sűrűsödik be, 
ezért festők számára jól használható. 
Aranyos árnyalatokhoz, finom színekhez 
különösen. A festészetben használatos 
mázakhoz, lakkokhoz kiváló. A dióolajnak 
azolajfestészeti technikában játszott 
szerepéről később részletesebben lesz szó. 

De nemcsak festészet van a világon, van egyéb művészet 
is, például a zene, konkrétan a hegedülés. 

Gondolkodott-e már azon tisztelt zeneszerető Kollégám, 
mi olyan szép a hegedűmuzsikában? Igaza van, maga a 
hegedű. Mert dióolajjal van kezelve. A kezelés menete 
képekben:  

   

    



  

 

Szép a gitár hangja is. Ahhoz, hogy tökéletesen 
szóljon, gitárfelújításkor a legfinomabb polírozást, az 
úgynevezett francia polírozást kell alkalmazni. 
Dióolajjal. Előbb alaposan előkészítjük a felületet, 
simára csiszoljuk a régi festéket, majd denaturált 
szeszben oldott sellakkal (benne egy csepp természetes 
gumival) dörzsöljük át, és most jön a lényeg, néhány 
csepp dióolajjal töröljük át. Ahogy a képek mutatják:  

    

      

Ha a zene éteri magasságából visszaértünk a földre, jól 
esik leülni. Például egy dióolajjal kezelt padra:  



 

Dióolajjal fatárgyak kezelhetők, konzerválhatók, sőt, 
bútorok polírozására is használják. Faáruk dióolajos 
kezelése:  



  

Dióolajjal kezelt konyhaeszközök:  



 

A pekándió fájából készült, művészi igényű tálak is, 
amelyeket később még fogok mutatni, sokkal szebben 
néznek ki, ha dióolajjal (de nem a pekándió olajával, 
hanem a miénkkel) kezelték le.  



  

  

Faanyagokat elsősorban 
azért kell olajokkal 
kezelni, hogy felületük 
ne porosodjon, idővel ne 
váljon szürkévé. Ha nem 
olajoznánk be új 
állapotban, a fatárgyat 
a későbbiekben nem 
lehetne új állapotúra 
tisztítani, mert hiába 
takarítjuk, a por nem 
csak a felületre száll, 
hanem a pórusokba is 
beleül. A pórusokat kell 
először olajjal 
telíteni, ebben a 
munkában a dióolaj van 
nagy segítségünkre. 

A faiparban azt írják a 
dióolaj javára, hogy a 



legjobb egyéb olajokhoz hasonlóan, vagy még jobban 
szárad. A lenolajjal, valamint a lenolaj-kencékkel 
szemben az a nagy előnye, hogy száradására nem kell 
napokat, rosszabb esetben heteket várni. A dióolaj 
jellemzően jól száradó olaj. 

A másik nagy előnye a lenolaj előtt, hogy nem "égeti" a 
faanyagot, vagyis a száradás során a faanyag színei nem 
változnak, természetes színárnyalatai érvényesülnek 
jobban. 

Egyéb anyagokkal, viaszokkal keverve kiváló kence 
(firnájsz) készíthető dióolajból, ilyen készítmények 
készen kaphatók. Bár a dióolaj és a lenolaj ára 
hasonló, a két olajból készült kencék közül a 
dióolajkence ára magasabb. A dióolajat 
balzsamterpentinnel, narancshéj-olajjal is keverni 
szokták. 

Hátránya a dióolajnak, hogy melegítésre az olaj kötései 
elbomlanak, de ez a hátrány más olajokra is 
kimutatható. 

Nagy előnye, hogy mivel 
alapvetően étkezési olaj, 
használata során semmilyen 
egészségi károsodástól nem 
kell tartani, a dióolajjal 
kezelt faanyagok se károsak. 
Ezért a gyerekek számára 
készített fajátékokat 
dióolajjal célszerű kezelni. 
Tisztelt kisgyerekes 
Kollégám tudja a legjobban, 
hogy a kicsik mindent a 
szájukba vesznek, mindent 
megnyalnak. A dióolajtól 
semmi bajuk se lesz, de ez 
nem mondható el más felületkezelő anyagokról. 

Persze, a dióolajos kezelés hatása is korlátozott. 
Idővel az olaj elbomlik, ezért a kezelést ajánlatos 
több év elteltével megismételni. Amikor a kisgyerek már 
nagyobb, és a második gyerek kezdi a fajátékok 
szájbavételét. 



A német faipar manapság is használja a dióolajat, 
faanyagok telítésére. Miért pont a dióolajat? Mert a 
természetes anyagok közül a legjobb erre a célra. Újból 
a természetes anyagok felé fordult a figyelem. Ha az 
embert körülvevő bútorokat újból deszkákból készítik 
vegyszerrel összeragasztott faforgács helyett, a 
bútorgyár már nem teheti meg, hogy a felületkezelést 
gyári lakkokkal végezze el, a legjobb felületkezelő 
természetes anyagokat kell elővennie. Ezek között a 
dióolaj áll az első helyen. A dióolaj teszi lehetővé, 
jogy a fa természetes szépségében mutatkozzon meg. 

Kérem tisztelt asztalos Kollégámat, tanulmányozza a 
témával kapcsolatos német nyelvű internetes fórumokat. 

Mahagóni és egyéb, rendkívül drága bútoraink rendszeres 
kezelése eddig elmaradt. De hála a lendületes kínai 
gazdasági fejlődésnek, ma már kaphatók a faanyagok 
kezelésére szolgáló kínai dióolajak. Ilyeneket 
keressünk a háztartási boltban:  



  

Franciaországban régebben dióolaj-lámpásokat 
is használtak, a lámpában elsősorban, de nem 
kizárólag a megfeketedett, megavasodott 
olajat égették el. Hosszú évszázadokon át, 
gyakorlatilag az egész középkorban dióolaj-
lámpákkal világítottak Franciaországnak 
azokon a vidékein, ahova a déli olivaolaj 
nem jutott el. A dióolaj-lámpa fénye mintegy 



700 éven át világította Franciaországot, az 1200-as 
évektől kezdve a közelmúltig. 

A francia parasztok a dióolaj utolsó cseppjét se 
öntötték ki, akármennyire is avas volt, a háziállatok 
takarmányába öntötték. 

Kínában a dióolaj a lakk, a tus készítésének alapanyaga 
is volt, és a térképrajzolásra használt tinta is 
részben dióolajból készült. 

Tájékoztató reklám: Dióolaj nálam kapható. 

A pekándió olajáról 

A pekándió olaja is kiváló étkezési 
olaj. Íze lágy, mentes minden 
keserűségtől. Illata jellegzetesen 
olajos, kissé édes. Íze kiválóan 
házasítja a gyümölcsös és a krémes 
ízeket. 

Európában csak a huszadik század 
közepén kezdték megismerni, 
népszerűségét a pekándió-torta 
európai sikere alapozta meg. Sajnos, 
Európában csak nagyon korlátozottan 
kapható. 

Felhasználható zöldsalátákhoz, 
vinegrettbe, grillezett húsok és 
halak körítésébe, és sokféle 
süteménybe. A sütemények tésztájában 
megnöveli a többi alapanyag élvezeti 
értékét, javítja a süteménytészták 
állagát. 

Különösen jól illik a pekándió-olaj 
íze a sárgabarackhoz, almához, a 
déligyümölcsökhöz. A zöldségfélék 
közül pedig a csemegekukoricához, tökhöz, 
édesburgonyához. A sajtok közül a kéksajtok és a brie 
ízével illik össze. 

Kerülni kell a pekándió-olaj melegítését, tárolni csak 
hűtőben szabad. 



Gyógyhatása hasonló a mi diónk olajához, antioxidáns 
tulajdonságú, és csökkenti a vér koleszterin-szintjét, 
olajában omega-9 olajsavak is vannak. Cinktartalma 
magas, ami szintén antioxidáns hatású, és az 
immunrendszert segíti. Magnézium-tartalma is magas. A-
vitamin tartalma a szemek, a fogak, a csontok számára 
fontos, E-vitaminja a termékenységre jó hatású, B1-
vitaminja a szervezet energiagazdálkodását segíti, és 
fontos az idegek és az izmok működéséhez. 

A pekándió-olaj készítése azonos a közönséges dió 
olajának készítésével. Az őszi dióéréskor kézi vagy 
gépi szüret után a pekándiót tisztítják, megszárítják, 
megtörik, és az olaj kinyerését mechanikus prés vagy 
csiga nyomásával végzik. 

BEVEZETÉS A DIÓ ROKONSÁGI VISZONYAIBA 

Mottó:  
"Bonyolult, mint egy dió belseje"  
(koreai közmondás) 

Vázlat:  
Kis nyelvészkedés  
A dió távolabbi rokonsága  
A diófélék családjáról általában  

Útjelző a diófák erdejében 

Melyik hát ez a 
csodanövény, amely 
amellett, hogy bőségesen 
táplál minket, 
fejlődésünkre és az 
egészségünk megőrzésére is 
ilyen jó hatású? 

Egyértelmű, a diófa termése, a dió, 
ami a hagyományos kertészeti beosztás 
szerint a héjas gyümölcsök közé 
tartozik, ennek bele a dióbél. 

Számunkra, magyarok számára ez egyértelmű, nálunk csak 
egyféle dió terem, a diófélékből a legjobb, a Juglans 
regia, a „királyi dió”, amit magyarul méltatlanul 
hívunk „közönséges dió”-nak. Az elnevezést azonban a 
világ nagyobb részén pontosítani kell, hogy tudjuk, 
miről beszélünk. 



Kis nyelvészkedés 

Mottó:  
"A szó, a szó, minő silány egy jószág!  
Zörgő dióhéj, száraz babhüvely."  
(Sík Sándor) 

Mióta mondjuk a diót magyar nyelven diónak? Amióta 
megismertük. Mert az Ural-vidéki északi erdőségekben, 
amikor finnugor nyelvtestvéreink nagy családjában 
éltünk, nem ismertük. Az északi erdőkben nem termett 
dió, más finnugor nyelveknek más szavuk van rá mint 
nekünk, ők is később ismerték meg. Finnül pähkinä 
(ejtsd: pehkine), a szintén ősi nyelvrokon észteknél 
pähkel (pehkel), pähklid. A dió szó tehát bár ősi 
szavunk, nem finnugor eredetű. 

Hanem milyen? Ha tudománytalan kívánnék lenni, - és 
miért ne lehetnék az, nem vagyok én tudós, mert mint 
Petőfitől tudjuk, "a tudósok mind szegények", - én 
ősmagyar szónak mondanám a diót, aminek neve a "dejó" 
nevű hungarikumból, a diópótlóból ered. Mikor ősmagyar 
őseink először kóstolhatták meg a diót, egyként 
kiálthattak fel: "De jó!" Szerintem. 

Több hazai nyelvész szerint a dió szó csuvasos jellegű 
ótörök jövevényszó. Ha a nyelvészek úgy mondják, 
fogadjuk el. Azt mondják, a magyarság a 3. században 
ismerte meg a diót, akkor vette át nevét a csuvasoktól, 
amikor az uralmenti erdős vidékekről délebbre 
vándorolva török népekkel is találkozott. Mindenesetre 
a 3. és a 9. század között volt hatszáz évünk, hogy 
különböző török típusú népek közelében, velük 
érintkezve begyakoroljuk a dió nevét. Középtürk nyelven 
jagak volt a neve (a j-t dzs-nek ejtve), mongur-ul 
pedig - fonetikusan - dzsiag, a dió török rokonsága 
tehát valószínűnek látszik. A török nyelvek közül ezen 
kívül az ujguroknál maradt meg a középtürk elnevezés, 
jagak, amit már nem dzs-vel, hanem j-vel ejtenek, 
átírásban y-nal írnak: yaggak. 

És még tudományosabban: Egy nyelvészeti tanulmányban 
dr. Detre Csaba a hunok nyelvét próbálta megfejteni 
fennmaradt ógörög és óörmény iratokból, amelyekben 
feljegyzésre került a hunok néhány szava. Persze, sok a 
bizonytalanság, mert az ógörög és az óörmény írástudók 



nem voltak mai szinten képzett nyelvészek. A hun 
nyelvnek nem volt írásbelisége. Az ógörögök és az 
óörmények ahogy hallották, fonetikusan írták le, de az 
ő nyelveik nem fejezték ki pontosan a hun hangzást. 

Szóval, ennyi fenntartás után a diót körülbelül így 
mondhatták a hunok: dzsijágh, csijágh. Szinte pontosan 
úgy, mint ma is a mongurok, ez a töröknek számító 
altáji nép. 

Ezek már rokoníthatók a magyar 
dióhoz. A régi magyarok a hunokhoz 
hasonlóan nevezhették a diót. 

Itthon, a Kárpát-medencében a 
letelepült magyarság a települések 
egész sorát nevezte el a diófáról, 
ezek a nevek mind rímelnek a hun, a 
középtürk elnevezésre. Amint azt 
Kiszely Istvántól tudjuk, a dió 
hazai első írásos említése 1015-ből 
a pécsváradi alapítólevélből 
származik. A középkori oklevelekben 
pedig "dyo", "gyia", "gyio", "dia", 
"gia", "gyofa" és "gyabukar" néven 
fordul elő. A XIV. század előtti 
írásokban s egyes nyelvjárásokban a 
gyió alak az uralkodó. A dió helyett 
manapság is - régiesen - hallani 
gyiót is. 

A dió, gyió alapszó -d, -gy képzővel diós települések 
nevét, pl. a Somogy megyei Gyugy község nevét, vagy a 
Magas Tátránál lévő, jelenleg Dudnice nevű helység 
nevét adta. Az erdélyi Algyógy is ebbe a körbe 
tartozik, és annyira diófás, hogy diófajtanemesítés is 
folyik ott. 

Ha elfogadjuk a dió szó hun, középtürk, török 
rokonságát, hihetnénk, hogy a mai török nyelveken is 
hasonlóan mondják. 

De nem. A török nyelvekben is változott azóta, manapság 
a törökben ceviz a dió neve (dzs-vel ejtve a c-t). Hát, 
jól eltávolodott. A dió nem alma, tehát messze is eshet 
a fájától. Gyakoroljuk hát be törökül!  



Más török nyelvekben megint más. Azeri török nyelven 
goz-nak, qoz-nak mondják a diót, ez a szó a Kaukázus 
vidékén és a Közel-Keleten a legkülönbözőbb népeknél 

felbukkan. A grúzok nigvzit-nek, nigozinak, 

 az örmények ungouyz-nak (ynkuyz-nak) mondják, 
máshol angus-nak. (Az előbbi a nyugati örmény nyelv, a 
másik valószínűleg a keleti nyelv kifejezése.) Így 

írják az örmények a diót:  A Közel-Keleten 
találkozni még máshol is a qoz, khoz nevekkel, ezek egy 

változata a héber egoz.  

Dehát a dió terminológiája nem ilyen egyszerű, mint 
nálunk, vagy finnugor és török társainknál. 

Talán az a leghelyesebb, ha a többi európai nyelvet az 
ógörögöktől kiindulva történetileg tekintjük át. 

Az ógörögök (fonetikusan) Karüa-nak mondták a diót, 
amit a legtöbb nyelven Carya-nak írnak, és ez a neve a 
Juglans nemzetség közeli rokonainak, a Carya 
nemzetségbe tartozó dióféléknek. A mai görög nyelvben 
karydi a dió neve, vagy görög betűkkel . Az 



ógörögök utaltak a dió nevében a származására, 
Theophrasztosz, a botanikusok őse már perzsa diónak 
nevezte. És nevezték a klasszikus görög időkben az 
istenek makkjaként, valamint Zeusz gesztenyéjeként 

("Diosz balanosz" - fonetikusan). 

Ha pontosan akarjuk kifejezni magunkat, 
egzaktan a dió neve Linné óta latinul 
Juglans regia, amit minden nyelven 
megértenek. Kivéve a hébert, ahol így 
írják:  

A dió eredeti latin neve nux volt, és egyéb 
héjas terméseket is jelentett, konkrétan a 
dióra a nux juglandes nevet használták. A 
magot jelentő nucleus-t is a nux szóból 

vezetik le, eredeti értelme kb. ilyen volt: „a héj 
gyümölcse”. 

A Juglans a Jovis glans-ból alakult ki a latin nyelvben 
összevonással, vagyis Jupiter makkjának (más 
fordításban diójának) mondták. „Jupiternek szentelt 
dió”-nak is fordítják. A kifejezés abból az 
elgondolásból ered, hogy régen, amikor az emberek a 
földön még makkon éltek, az istenek már a diót ették, 
ezért a dió az "istenek makkja". Dióéréskor a dió a 
magasból hull alá, mintha maga Jupiter isten küldte 
volna az embereknek. Látható, a diónak milyen komoly 
respektje volt a rómaiaknál. A Juglans nevet állítólag 
Vitellius alkalmazta először. De az első, latin nyelvű 
agronómiai szakkönyv szerzője, Marcus Terentius Varro 
már hozzátoldotta a dió latin nevéhez a görög jelzőt 
("juglans mix graeca"), jelezve a dió eredetét. 

Az európai nyelvek túlnyomó részében, a szláv, a latin 
és a germán nyelvekben szinte mindenütt jelzős 
szerkezettel utalnak a dió - feltételezett - eredetére, 
ahonnan az egyes népek megismerték. Erre szükség is 
van, mert nem mindenhol egyértelmű, hogy a dió diót 
jelent. 

A diót elsősorban a mogyorótól kell megkülönböztetni, 
mert sok nyelvben ugyanúgy mondják, és a többi 
héjastól, mert a világ nagy részén azokkal is keverik. 
Pedig a különbség szemmellátható.  



 

Például a franciáknál a dió 
noix, ugyanakkor kicsinyítős 
szerkezettel noisette-nek 
nevezik a mogyorót. Még nehezebb 
a helyzet az olaszoknál, ahol a 
dió noce, többes száma noci 
dióféléket, héjas termésű 
gyümölcsöket jelent, mogyorótól 
a gesztenyéig. Egyes számban is 
ha egyértelműsíteni akarjuk, meg 
kell mutatni, mert más diófélét 
is jelent. 



És itt érkeztünk el a legnagyobb 
dilemmához, a szláv nyelvek és az 
egérirtás összefüggéséhez. V.I. 
Dalja orosz értelmező szótára 
szerint a dió orosz neve, az oreh 
eredetileg csak mogyorót 
jelentett. (Ez érthető is, az 
orosz erdőkben nem termett dió, 
csak később terjedt el náluk, 

ógörög közvetítéssel.) Lengyelül pedig a mogyoró 
(orzech laskowy) az "erdei dió". 

A lengyel és az orosz egereket ezért nem lehet magyar 
módon irtani. Magyarországon ugyanis ha sok az egér, 
kitesznek az egérluk elé egy borotvapengét, az egyik 
oldalára egy diót, a másikra egy mogyorót. Az egér 
jobbra-balra mozgatja a fejét: "Dió-mogyoró-dió-
mogyoró." És közben elvágja a nyakát. Na, ezt a lengyel 
egérrel nem lehet eljátszani, nem érti a viccet, az 
orosz meg pláne nem. Az oroszoknak van ugyan külön 
szavuk a mogyoróra (lescsina), de ők is keverik, 
mondják erdei diónak is (lesznoj oreh), a dió neve elé 
pedig szinte mindig kiteszik a görög jelzőt (greckij 
oreh).  



A jelzős szerkezet, a greckij 
oreh, vagy pontosabban oreh 
greckij már teljesen korrekt. 
Korrekt abból a szempontból 
is, hogy követi Varro 
említett pontosítását, és 
korrekt abból a szempontból 
is, hogy a megismerés szrinti 
eredetet jelzi. Az oroszok 
kezdetben az ógörög hajós 
kereskedőktől vásárolták nagy 
mennyiségben. A lengyel 
szerkezet, az orzech wloski 
más jelzőt, olasz dió 
elnevezést hord. 

A dió mellékneve kulturális 
határvonalat jelez Európa 
keleti felén. A csehek, 
szlovákok, fehéroroszok 
olaszként nevezik, (vlašské 



ořechy, vlašsky orech és - fonetikusan - valoszki 
areh). 

Ha a melléknevektől eltekintünk, a szláv nyelvek 
mindegyikén, a bolgár és a délszláv (horvát, szerb, 
macedón) nyelvekben is az oreh különböző variációival 
találkozunk (orah, orih, orev, stb.). Ukránul gorih. 

Ez a szótő jelenik meg a litván (már nem szláv, hanem 
balti nyelv) riešutas szóban is, (mellesleg ők is görög 
diónak mondják: graikiški riešutai), és azt hiszem, nem 
tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy a másik balti 
nyelv, a lett valrieksts-ben is szláv szótő van. 

A finneknél se él meg a diófa. Mégis van rá szavuk, a 
pähkinä (ejtsd: pehkine). És hasonlóan más nyelvekhez, 
ők is úgy hívják, ahonnan megismerték, német diónak 
mondják (saksanpähkinä, saksanpähkinät). A szintén ősi 
nyelvrokon észteknél pähkel (pehkel), pähklid, de ők 
már nem német diónak, hanem görög diónak tekintik 
(kreeka pähkel). Két ősi testvérnépünket így választja 
el a kulturális határ. 

A latin nux él tovább az 
újlatin nyelvekben: 
olaszul noce, 
(Szicíliában nuci), 
spanyolul nuez, 
portugálul noz, gallego 
(galíciai) nyelven noce, 
katalánul nou, románul 
nucă, franciául noix. 

A noix a latin nux-ból 
nucis-on át 1155-re vált 
francia szóvá, noiz 
néven, és az 1200-as évek 
óta írják noix-nak. 
Okcitán nyelven pedig a 
latin nux a nose, notz és 
noga alakokat vette fel. 

Amerika spanyol 
nyelvterületén származási 
ok miatt kasztíliai 
diónak nevezik (nuez de 



castilla), kivéve Mexikót, ahol inkább a nagy dió (nuez 
grande) elnevezés használatos. 

Az újlatinok közül egyedül a kantábriaiak szótöve más, 
cuco-nak és cucu-nak mondják a diót. Ez a szótő azonos 

a francia coque (dióhéj) 
szóval. 

Németül a héjas gyümölcsöket 
Nuss-nak, többesben Nüsse-
nek mondják. Ha pontosítják 
- ilyen véleménnyel is 
találkozni - a diót jelentő 
Walnuss-t nem Nüsse-k közé, 
hanem a Steinfrüchte 
(héjasok, csonthéjasok) közé 
sorolják. 

A többi Nuss-tól a svájci németek egzaktan különítik el 
a diót, Baumnuss-nak, fadiónak nevezve. 

A német Walnuss a korábbi „welsche Nuss”-ból ered 
(egybe is írják: Welschnuss), aminek jelentése a korai 
német nyelvben külföldi (olasz, francia) dió. Ma is ez 
a dió német népies neve, a Welschnuss, a hivatalos 
Walnuss mellett. 

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



 

Dánul valnod (ö-nek ejtendő, ferdén áthúzott o-val 
írva, de ezt a karaktert a számítógépem nem fogadja 
el), a diófa pedig nopdetre. Norvég nyelven valnott, 
(szintén áthúzott ö-vel), svédül valnöt, fája 
valnöttred. És ami a legérdekesebb, még északabbra, 
ahol egyáltalán nincs nemcsak diófa, de semmilyen más 
fa se, Izlandon is van neve a diónak: valhneta. 

Az angol walnut szó eredete minden bizonnyal a némethez 
hasonló, teuton eredetű, de számomra meglepően az 
amerikaiak azt írják, hogy a szó francia szóalkotás, 
eredeti formája „gaul nut”, vagyis gall dió. 
Lehetséges, ha belegondolunk, mert az 1300-as évek 
végéig nem dőlt el, hogy az angolok angolul beszélnek-



e, vagy franciául, esetleg latinul. A 11. században már 
walsh nutte, 1050-ben walhhnutu fordult elő 
feljegyzéseikben. De találkozni az óangol wealhhnutu 
szóval is. A középkorban írták még walnot-nak is. 1358-
ban walnottes-ként szerepel. Chaucer írásaiban - 
tetszik emlékezni, ő írta a Canterbury meséket is - 
ugyanebből az időből great nuts, walnottes, walsnotes 
olvasható. Az angol nyelv írásbelisége nagyrészt 
Chaucernek köszönhető, azóta walnut a dió. 

Angol nyelvterületen a nut 
minden olyan termést jelent, 
aminek héja van, a 
földimogyorótól (peanut) a 
gesztenyéig (chestnut). Ezen 
belül a dió a walnut. Itt is 
pontosítani szokták, mert 
Amerikában a dió egyéb rokonai 
is élnek, amelyek diótermése 
többségében ehető, és amelyeket 
termesztenek is. Azok is 
walnut-ok. 

A következő megkülönböztetés 
tehát a dió származása, eredete 
szerint történik. 

Az igazi diót Amerikában angol 
diónak (english walnut) 
nevezik, azon a néven, ahonnan 
hozzájuk érkezett. 

Az english walnut kifejezés megtévesztő. Angliában 
régebben se termett sok dió, onnan nem sok kerülhetett 
az Újvilágba. 

Az angolok, ha a diót pontosítani akarják, szintén - 
feltételezett - származási hely szerint perzsa diónak 
(persian walnut) mondják. 

És legyünk egy kicsit büszkék, Kanadában a Carpathian 
walnut (Kárpáti dió) elnevezés használatos. A 
Kárpátokhoz nekünk is van némi közünk. 

Melyek azok az európai nyelvek, nem illeszkednek a nagy 
szláv, latin, germán áradatba? Az egyedülálló, 



különleges nyelvek, mint például az albán. Albánul a 
dió neve arra. 

És van egy nagyon érdekes pirreneusi nyelv, a baszkoké, 
amely nem tartozik az európainak nevezett nyelvek közé, 
hanem teljesen egyedülálló. Egyedülálló atekintetben 
is, hogy a diófára legalább hatféle elnevezésük van: 
Intzaurrtze, intzaurratze, intxaurrondo, elzaurrondo, 
intxaurr, etzagurr, exaburr, amelyek fonetikusan 
ejtendők, kivéve a -tz- és a -tx- hangokat, ezeket 
egyszerűen c-nek kell mondani. 

Ne feledkezzünk meg a 
kelta nyelvekről se, 
velsziül a diót 
ffrengignek mondják. Nem 
tévedés, két f-fel. Ír 
nyelven pedig gallchnó-
nak. (Etimológiailag a 
chnó a dió, a gall pedig 
tényleg gallt jelent, 
vagyis a szóképzés az 
angollal azonos.) 

Ázsiában, a dió 
szülőföldjén is 
változatos 
elnevezésekkel 
találkozni. A dió 
legszűkebb 
szülőhazájában, Iránban 
gerdu (gherdu, gerdou), 
amit gerdoo-nak is 
írnak. Arab betűkkel így 
írják Iránban a 

diót:  

Kasmírban a dió helyi 
neve dun vagy dún (doon-nak írva). Indiában 
szanszkritül aksota, akshota, akshotaka, egyéb indiai 
nyelveken akharota, akharotu, akrot, akarot, akhroot, 
akhor a dió neve. Cigányul is akhor. Indonéziában - 
fonetikusan - kacang. Nepálban így írják: Hindi 

nyelven pedig így:   



A Távol-Keleten Kínában hu tao ren, röviden csak hu 
tao, mert a hu tao mu a diófa faanyagát jelenti. A hu 
szótag helyett gyakran he szótagot használnak, és a 

szótagokat latin betűs átírásban egybe is 
szokták írni. 

A kínai név egy kis magyarázatot igényel. 
Kínában rengeteg növény neve kezdődik hu-

val. A hu a kétezer évvel ezelőtti ázsiai hunokat 
jelenti, vagyis a civilizált Kína szemében barbár 
külföldi népeket. Az a sok haszonnövény, amit az akkori 
kínaiak külföldről ismertek meg, rendszerint a hu 
előnevet kapta. A tao pedig őszibarackot jelent 
kínaiul. Kétezer éve még hiányoztak a mai, nemes 
őszibarackfajták, az őszibarack érésig apró, 
diónagyságú, zöld színű volt. Ma már terjed Kínában a 
ho tao elnevezés a dióra, ami magvas őszibarackot 
jelent. 

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

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





  

Végül, hogy a természetes nyelvekből kifogytunk, 
említsük meg röviden, hogy az eszperantóban a dió neve 
juglando. 

Még hogy kifogytunk volna? Több nyelven ismerik a diót, 
mint azt el tudnánk képzelni. Például itt van ez a nem 
tudom, milyen nyelvű írás. Csak az a biztos, hogy diót 
jelent.  

 

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

 



Van még egy, számunkra ismeretlen nyelv.  

 

És még egy. Csak az a biztos, hogy ezen a nyelven is a 

dióról írnak.  

Érdekelne engem is, melyek ezek a nyelvek. Ezért itt 
egy pályázatot hirdetek. Aki először közli velem a 
fenti nyelvek helyes megfejtését, azt meghívom egy 
pohár - dehogy pohár, korsó! - sörre.  



 

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

diót:  Vagy így:  A diófa arab nyelvű leírása 
pedig így kezdődik:  



 

Nem baj, ha nem tudjuk még elolvasni. Majd a 
világvallások világháborúja, az iszlám magyarországi 
elterjedése után. Akkor úgyis kötelező olvasmány lesz, 
mert Mohamednek is köze van a diófához, nemcsak 
Zeusznak vagy Jupiternek, Salamon királynak vagy Páduai 
Szent Antalnak. 

Most már, hogy tudjuk, széles e világon hogyan hívják 
kedvencünket, a diót, meg kell válaszolnunk, hogy a 
többtucatnyi elnevezésből melyik az igazi, amelyik 
leginkább jellemző a dióra. 

Válaszolok is, szerintem a szláv elnevezések. Próbáljuk 
csak kiejteni a különböző oreh, stb. neveket, rögtön a 
diótöréskor reccsenő dióhéjat fogjuk hallani. 
Hangutánzó szóról van szó. Szerintem.  





  

Nos hát, tisztelt Kollégám, mindezek ismeretében már 
csak azt kell tudnunk, hogy nem mind dió, amit diónak 
mondanak. Nem dió a kesudió, a paradió, az indiai 
mosódió. És a többi. A kókuszdió se. 

Mi most, ebben a stúdiumban csak az igazi diókkal 
foglalkozunk, a diófélék családjának tagjaival. Közös 
jellemzőjük, hogy valódi csonthéjas diótermésük van, 
amelyen belül dióbél található, külső felületét pedig 
burok (kopáncs) borítja. A burok az apró diójú 
dióféléken röpítőszárnnyá alakult. 

Kezdjünk hát a diófélék tanulmányozásába! 



Hogy miért tanulmányozzuk a dióféle fákat? 

Mert az eddig olvasottak 
alapján eldöntöttük, 
szükségünk van dióra. 
Saját dióra, mert a 
zöldségesnél nem kaptunk 
dióbelet, a piacon is csak 
szezonálisan árulják, és 
amit a hipermarketek 
dióbél címén árulnak, nos, 
annak a minőségéről jobb 
nem beszélni. Inkább 
elveszi az ember kedvét a 
diófogyasztástól, minthogy 
az igényeinket 
kielégítené. 

Ültetni akarunk egy 
diófát. Sajátot, aminek 
termése garantáltan jó 
minőségű, hiszen magunk 
szedtük össze magunknak, 
nem penészes, mert 
gondosan leszárítottuk, és diótöréskor tiszta, 
megmosott kézzel válogattuk. 

És semmivel se pótolható az az élmény, amikor az 
érőfélben lévő diót magunk szakítjuk le a fáról, és a 
dióbélről még a vékony hártyát is lehúzva kóstoljuk 
meg! Ilyen finomat sehol se kapni! 

Ültessünk hát egy diófát! 

Igenám, de milyet? 

Papírhéjút! Vörösbelűt! Feketediót! Inkább legyen 
pekándió! 

Igények, ötletek vannak, de hogyan valósítsuk meg? 

A Képeskönyv hátralevő része nagyrészt erről szól. 

Milyen diófát ültessünk? Közönségeset? Az olyan 
közönséges! Feketediót? Amerikában az a divat, és ami 
ott divat, azt követnünk kell! 



Vagy legyen egy különlegességünk, amit mindenki 
csodálni fog, mert közel-távol nincs még egy hasonló? 
Legyen egy vajdió? Egy szívdió? Pekándió? Japán dió? 
Kínai csőrös dió? 

Vagy legyen mindegyikből egy, mert hét diófára való 
helyünk is van a kertben? 

Akkor már az előkertbe is ültessünk diófát, dísznek, 
olyant, amilyent még nem láttak a mi utcánkban! 
Ültessünk kettőt! Egy tobozdiót és egy szárnyas diót! 

A következő fejezeteket ennek a kérdéskörnek a 
körbejárására szánom. Meg kell ismernünk, milyen 

di
óf
él
ék 
jö
he
tn
ek 
sz
ám
ít
ás
ba
. 

A 
fe
ketedió például Amerikában a 
miénkhez hasonló éghajlaton 
díszlik. A japán diónak is 
hasonló az éghajlati igénye. 
A vajdió hidegebbet is 
kibír. A szívdió is. De 

mindegyiken túltesz a mandzsúriai dió. A pekándiónak 
vannak hidegebb és melegebb éghajlatot igénylő 
változatai. 

A pekándió otthonos volt Európában is, a jégkorszakok 
előtt. Most, két jégkorszak közti interglaciális 
szünetben, amiben élünk, terjesszük el megint itt is, 
nálunk! 



Hogy miket mondok! Újabb jégkorszak jön? Dehogy! Éppen 
nemrégiben találták ki, hogy a mai klímánk nemhogy 
lehűlne, ellenkezőleg, megkezdődött a globális 
felmelegedés. Ebben az esetben próbálkozzunk meg a 
kínai csőrös dióval, az úgyis a meleget szereti. 

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

 

Végül, van a diófélék botanikai 
tanulmányozásának olyan haszna is, 
hogy művelődünk általa. Mert, 
tisztelt Kollégám, valljuk be egymás 
között őszintén, hogy mielőtt a 
dióféle fákat elkezdtük volna 
tanulmányozni, fogalmunk se volt, 



egész életünket leélhettük volna annak ismerete nélkül, 
kik azok az Engelhardiák vagy az Alfaroák. Pedig azok 
is diófélék. A könyv botanikai fejezeteinek átnézése 
után a tanult emberek lenézésével tekinthetünk azokra, 
akik még ezt se tudják. 

Mert ha nem tanulmányozzuk a dióféle fákat, teljesen 
olyanok leszünk, mint a Magyar Természettudományi 
Múzeum látogatói. Milyenek ők? Tudatlanok. Azért mennek 
oda. 

Dehát, sajnos, a diófélékről ott se fognak sokat 
megtudni. Látnak néhány szem diót, étkezési dió néven. 
"Hát, így is lehet mondani," mondta id. Csipkés 
András, de senki más nem hívja így, csak a múzeum. 
Igaz, nem is feladata a Természettudományi Múzeumnak a 
Kárpát-medence élővilága bemutatása során a dióról, a 
diófáról szólni, pedig őshonos fája a Kárpát-
medencének. (Az összehasonlításként kitett feketedió-
szemeknél is sokkal szebbeket lehet Előszálláson is 
találni, közterületen.) No, mindegy.  



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

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



 

Szóval, ezért is tanulmányoznunk kell a dióféle fákat, 
nehogy olyanok legyünk, mint a múzeumlátogatók 
múzeumlátogatás után. Tudatlanok. 

Tisztelt fővilágosító Kollégám, látja, milyen sok még a 
mi munkánk, mire mindnyájan fölvilágosodunk? 

Tisztelt Kollégám, a diót a botanikusok már igen 
sokszor leírták, lerajzolták. Régebbi leírásai ma már 
kultúrtörténeti értékek. Mint ez a francia, illusztrált 
leírás is. Olvassunk bele! Magyar szót is találunk 
benne.  



 



 



 

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



 

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





  

Elizabeth Twinning 1849-ben készítette diós rajzát.  





Hát, igen, amikor mi szabadságharcunkat buktuk, 
szerencsésebb népek tagjai már unalmukban a diót 
rajzolgatták. 

Melyik rajz a legrégebbi? Talán ez az 1763-as holland.  



 

De ma már ez a százéves amerikai rajz is archív.  



 

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



 

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





  

A dió távolabbi 
rokonsága 

Mottó:  
„vannak diók meg tölgyek”  
(Szent-Gály Kata:  
Tsudálatos böltsesége  
az Kertész Testvérnek) 

A dió botanikai leírásának 
története a botanika története 
is. A botanika atyjának nevezett 
Theophrasztosz i.e. 300 körül 
írt először tudományos céllal a 
diófáról: "Az utak szélén nő, és 



semmitől se fél - sem a mennydörgéstől, sem a széltől, 
sem az esőtől, sem a hőségtől." 

Az időszámítás első századában Dioszkoridesz botanikai 
tudományos munkáiban tárgyalja a diót. Galénosz - a 
közismert görög orvos, gyógyszerész (131-202) - írja le 
először a diólevél orvosi használatát. 

Találkozunk a dióval Cicero, Plinius, Vergilius, 
Hippokratesz írásait olvasva is. Az ókori irodalmárokat 
nagyon megfogta a dióbél és az emberi agy nagyfokú 
hasonlatossága. Platon teljesen komolyan állította, 
hogy a növények gondolkozni tudnak. 

(Sven Hedin svéd tudós és utazó meg volt róla győződve, 
hogy a letépett zölddió sír.) 

A közelmúlt évtizedeiben és évszázadaiban a diót és 
közeli rokonait igen sokszor és igen sokan leírták. Az 
eltérések nemcsak a fajok között, hanem a termőhelytől 
függően is jelentősek. 

A diófélék botanikai rendszerezésének hatalmas munkája 
nem fejeződött be napjainkra se. A régebbi tudományos 
nevek helyett sok esetben újabbakat alkalmaznak, 
esetenként a rendszertani besorolás is változik. Vannak 
olyan tudományos nevek, amelyeket a botanikus 
társadalom hivatalosan még nem ismert el, de már 
alkalmazzák. 

A molekuláris biológia fejlődése, a DNS tanulmányozása 
új szempontokat tárt fel, új lehetőségeket nyitott meg 
a diófélék rendszerezésében. Pontosabbá vált a dió-
fajok rokonsági kapcsolata szorosságának, távoliságának 
vizsgálata, és a dió-nemzetségek viszonyának 
tisztázása. 

Ezért a diófélék leírása hosszabbra sikeredett, mint 
terveztem. De nem baj. Nem árt, ha tudunk ezt-azt a 
rokonokról is. 

A jelenleg használatos botanikai rendszerezésben így 
helyezkedik el a dió: 

Plantae Növények  
-- Tracheobionta Edényes növények  



---- Spermatophyta Magvas növények  
------ Magnoliophyta Virágos növények  
-------- Magnoliopsida Kétszikűek  
---------- Hamamelididae Varázsdió alkatúak 

A Hamamelididae osztálycsoportba elsősorban, de nem 
kizárólag fás szárú növények tartoznak, és közös 
jellemzőjük, de legalábbis gyakori köztük, hogy a hím- 
és a nővirágok különállóak, vagyis egyivarúak. Az is 
jellemző, hogy többségében szélporozta virágúak, 
virágzatuk sziromlevelei sokszor nem feltűnőek. 

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

Betulaceae (Nyírfélék)  
Betula lutea  

 

Cannabaceae (Kenderfélék)  
Cannabis sativa (Kender-hímivarú)  



 

 
(Kender-nőivarú)  

 



 
Humulus lupulus (Komló)  

 

Casuarinaceae (Kazuárfafélék)  
Casuarina equisetifolia  



 

Cecropiaceae  
Cecropia sp.  

 

Cercidiphyllaceae  
Cercidiphyllum japonicum  



 

Fagaceae (Bükkfélék)  
Castanea sativa (Szelídgesztenye)  



 

 
Fagus sylvatica (Bükk)  



 

 
Quercus alba (Tölgy)  



 

Hamamelidaceae  
Hamamelis vernalis  



 

 
Hamamelis virginiana  

 



 
Virága  

 

Juglandaceae 

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

   

    

    



    

    

    

    

    

    

Moraceae  
Morus alba (Eperfa)  



 

Myricaceae  
Myrica pensylvanica  



 

Platanaceae (Platánfélék)  
Platanus orientalis (Keleti platán)  



 

Ulmaceae (Szilfélék)  
Ulmus rubra (Szilfa)  



 

Urticaceae (Csalánfélék)  
Urtica dioica (Csalán)  



 

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



 

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

A diófélék családjáról általában 

A távolabbi rokonok meglátogatása után 
gyerünk haza saját családunkhoz, a 
diófélékhez: 

--------Juglandales ------------Diófélék 
rendje  



--------Juglandaceae -----------Diófélék családja 

A diófélék az összes többi növénytől jól 
elkülöníthetők, egy sor biológiai és küllemi 
jellegzetességben (vegetatív és virágzási 
karakterekben) egyedülállók. 

A diófélék családján belül 9 nemzetség van, összesen 
kb. 70 fajjal, amelyeknek nem mindegyikét írták még le 
botanikailag. 

A fajokon belül jelentékeny a változatosság, a 
különböző típusok, fajták és egyedek kereszteződéséből 
eredő változékonyság, és fajok közti hibridek is 
vannak. A nemzetségek:  
--------Alfaroa ----------------7 fajjal  
--------Annamocarya ------------1  
--------Carya -----------------19  
--------Cyclocarya -------------1  
--------Engelhardia -----------11  
--------Juglans ---------------20  
--------Oreomunnea -------------2  
--------Platycarya -------------1  
--------Pterocarya -------------6 

A legújabb, molekuláris biológiai vizsgálatok 
tisztázták a dió-nemzetségek egymás közti rokonsági 
viszonyait, ami a XVI. Nemzetközi Botanikai 
Kongresszuson került ismertetésre. Megpróbálom 



érzékeltetni:  

A molekuláris biológia tehát felülírta a korábbi, 
pusztán a külső megjelenési, morfológiai jegyek alapján 
történt rendszerezést. 

A Juglans fajoknak tehát nem a termés szempontjából 
hasonló Carya-diók a legközelebbi rokonai, hanem az 
apró dióméretű szárnyasdiók és az egy szem Cyclocarya. 

Legújabban már azt olvasni, hogy a diófélék családján 
belül két nemzetség-csoport különíthatő el, az 
Engelhardioideae és a Juglandoideae. Az előbbihez a 
fenti családfából az első három nemzetség tartozik 
(Engelhardia, Alfaroa, Oreomunnea), valamint a 
Platycarya. A másodikhoz az összes többi.  



 

Az Engelhardioidae-csoport nezetségei trópusi dióknak 
mondhatók, a többi dióféle mérsékelt égövi, nagy 
általánosságban. 

A két csoportot elkülönítő jegy, hogy az E. 
nemzetségcsoport fáinak rügyei jellemzően pikkely 
nélküliek, a J. nemzetségcsoporté rügypikkelyesek. 

Az Orosz Tudományos Akadémia biológiai enciklopédiája 
így ábrázolja a dió-nemzetségek elhelyezkedését a 
világon, folyamatos vonallal kerítve a Juglans 
nemzetséget, szaggatottal a Caryát, pontozottal az 
Engelhardiát, függőleges vonalakkal a szárnyasdiókat. 
Pontos, megbízható a térkép, bár a kisebb nemzetségek 
hiányoznak.  



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

A dió és néhány rokonának rajza:  



 

A diófélék családtagjai lombhullató fák. Lombhullató 
tulajdonságukat az Egyenlítő-vidéki, trópusi őserdőkben 
is megtartották, az indonéz szigeteken ugyanúgy 
(Engelhardia fajok), mint Délamerikában (Juglans 
neotropica). Törzsük erőteljes, fájuk keményfa. 
Esetenként bokrok, ami úgy értendő, hogy tövüktől 
elágazódóan növő bokorfák. A fák erős növekedésűek, sok 



fajuk tipikusan hosszú életű. Tuskójuk (föld alatti 
tönkjük) rövid, gyökérzetük mély és szerteágazó. 

A Juglans-diók fajai legalább 10, legfeljebb 40 méter 
magasságúra nőnek. Koronájuk kerek. Ágaik erősek. 

Leveleik szélesek, szárnyasan összetettek. A levelek 
nagysága a nemzetségen belül 20-90 cm. A levelek 
többségében alternálók, vagyis a hajtás két oldalán 
felváltva erednek. Néhány párosával szembenálló levelű 
fajuk is van (Alfaroa, Oreomunnea fajok). A levelek 
pálhalevél nélküliek. 

Az összetett leveleket alkotó levélkék száma 5-25. A 
levélkék a fajok többségénél fűrészesen fogazottak, a 
családon belül ritka a közönséges dióhoz hasonló 
épszélű levélke. 

A levél fonákján mikroszkopikus gyantapettyek, 
mirigypikkelyek találhatók. A levélkék szárnyasan 
erezettek. Az érközi felületen kalcium-oxalát 
kristályok találhatók. 

A levelek - megdörzsölve - 
jellemzően aromás illatúak. 

A rügyek - nagy 
általánosságban - barnák, 
szőrösek. Rügypikkelyesek, 
vagy anélküliek. A vesszők 
csúcsrügyei közel gömbölyű 
alaktól oválison át a 
megnyúlt, kihegyesedő 
alakig fordulnak elő. 

A diófélék családtagjai 
zömmel a vesszők 
csúcsrügyeiből fejlesztenek 
csak nővirágot, ezen kívül 
a vesszőkön hajtásrügyek és 
barkarügyek vannak, 
amelyekből csak hímivarú 
barkák fejlődnek, és azok 
rövid idejű virágzás után elhalnak. A rügyek ilyen 
felosztása azonban nem abszolút. Túl azon, hogy a 
csúcsrügyek vegyes, hajtás- és virágrügyek, amelyek a 



fiatal korában virágot nem, csak hajtást fejlesztenek, 
a vessző oldalán lévő hajtásrügyek esetenként vegyes, 
hajtás- és virágrügyként viselkednek. Ezt a jelenséget 
nevezik a diótermesztésben oldalrügyességnek. 

Az oldalrügyesség mértéke, vagyis hogy a csúcsrügyön 
kívül milyen arányban fordulnak elő oldalrügyön is 
termést hozó rügyek, több tényezőtől függ, részben 
genetikai megalapozottságtól, részben környezeti 
feltételektől. 

Egyes diófajokban gyakrabban fordulnak elő oldalrügyön 
is termő egyedek, mint más diófajokban. Ebből a 
szempontból a közönséges dión kívül a feketedió, a 
pekándió és a fehér hikoridió emelkedik ki. 

Az oldalrügyességre hajlamosító környezeti tényezőket a 
jó, egyenletes vízellátottságban, a jó 
tápanyagellátottságban kell keresni. Ha annyi víz és 
tápanyag áll a fák rendelkezésére, amennyi a tárgyévi 
növekedésen és a termés kinevelésén túl is többlet-
energiát ad a fának, akkor a tápanyagtöbblet az 
oldalrügyek jobb kinevelésére, nagyobb oldalrügyességre 
ösztönzi a fát. 

A víz- és tápanyagellátottság hiánya pedig ellenkezőleg 
hat. Ha a dióféle fák a tárgyévi termés kineveléséhez 
nem rendelkeznek elég vízzel és tápanyaggal, akkor azt 
nemcsak a tárgyévi termés sínyli meg, hanem a 
rügyfejlődés, a következő évi termés is. Erre vezethető 
vissza a diótermő haszonfák - főleg a közönséges dió, 
de leginkább a pekándió - alternáló, évenként változó 
terméshozása. 

A diófélék nem tartoznak a növényvilág legfejlettebbnek 
mondott családjai közé, mert az utóbbi kb. 60 millió 
évben nagy arányban elterjedt rovar-beporzással szemben 
megmaradtak szél-beporzásúaknak, ami egyáltalán nem 
hatékony, mert a pollenszemek millióit kell útnak 
indítani ahhoz, hogy véletlenszerű szórással 
eltaláljanak egy távolabbi apró nővirág-bibét. 

Ritka kivételként rovarbeporzás is előfordul a családon 
belül (Platycarya). 



Virágaik egyivarúak, sziromtalanok, zöldesek, aprók, 
barka-alakzatúak (és egy toboz-alakzatú is van), külön 
hím- és nővirágú barkákkal. A virágok gyakran aromásak. 
A nővirágoknál a barkatengely (füzérnek is mondják) 
olyan rövid is lehet, hogy jellemzően csak egy virágot 
tart. 

A fák egylakiak, vagyis minden fán hím- és nővirág 
egyaránt található. Azt már a magyarországi közönséges 
dió állomány megfigyeléséből is tudjuk, hogy az 
egylakiság nem abszolút. A természetes úton, magról 
kelt diófák között előfordulnak olyan egyedek, amelyek 
inkább nőjellegűek, hímvirágú barkát keveset hoznak, és 
olyanok is, amelyek dús barkavirágzást produkálnak, 
viszont alig teremnek, vagyis hímjellegűek. Szélsőséges 
esetben ez a jelenség odáig is elmegy, hogy 
beszélhetünk nőivarú és hímivarú diófa-egyedekről. Úgy 
látszik, ez a jellegzetesség más diófajoknál is 
előfordul, ezért fogalmaznak úgy a botanikusok, hogy a 
diófélék családjának tagjai egylakiak, ritkán 
kétlakiak. 

A hímivarú barkák az előző évi hajtásokon (tárgyévi 
vesszőkön) lévő rügyekből fejlődnek, rügyeik tisztán 
barkarügyek. A porzós virágoknak három fedőlevelük van 
és négy csészelevelük. 3-5-50-100, vagy esetleg több 
porzóvirág fejlődik egy barkatengelyen. 

A nővirágok az azévi hajtásokon nyílnak, a hajtások 
végén, ami azt jelenti, hogy a vesszők csúcsrügyei 
vegyes rügyek, hajtás- és nővirág-kezdeménnyel, és a 
hajtás megindulása után jelenik meg a nővirág. A 
nővirágok barkatengelye 1-5 vagy több nővirágot tart. A 
virágoknak három fedőlevelük és rendszerint kétfelé 
álló bibetolluk van, a bibe színe sokszor piros, máskor 
sárga, sárgászöld. Virágzás után a hajtás tovább is 
nőhet, bár általában a hajtás végén marad a 
terméskezdemény, majd a termés. 

Termésük egyes (nem összetett), bőrszerű 
kopáncsburokban lévő csonthéjas termés. Természetesen 
minden diófajnak jellegzetes önálló vonásai vannak. 
Beporzás után a magház kerekded-ovális zöld terméssé 
alakul, amelynek legkülső rétege zöld, húsos kopáncs. 
Éréskor a zöld kopáncs megbarnul, több fajnál megreped, 
részben vagy egészben leválik, és láthatóvá válik a 



kemény héjú diótermés, ami jellegzetesen ráncos belet 
tartalmaz. Sok fajnak apró diótermése van, 
röpítőszárnyakkal ellátva. 

Néhány dióféle fafaj termése: szürke dió (1), pekándió 
(2), kínai hikori (3), Cyclocarya paliurus (4), 
kaukázusi szárnyasdió (5), Engelhardia (6), tobozdió 
(7).  

 

A diótermések terjesztésére 
kétféle módszert dolgoztak 
ki a diófélék családtagjai. 
Az Alfaroa, az Annamocarya, 
a Carya és a Juglans 
nemzetségek tagjai 
nagyméretű, burkos diót 



teremnek, amit az emlős állatok és a madarak szívesen 
fogyasztanak. Így e négy nemzetség fajainak természetes 
terjesztését elsősorban az állatok végzik. 

Az apró diótermésű fajok viszont a dióburokból 
röpítőszárnyakat fejlesztettek, és terjedésüket a 
szélre bízták. A diótermés mindkét változatnál hasonló, 
ha a méretektől eltekintünk. 

Ez a kétféle terjesztés mód gyors diónemzetség-
meghatározást tesz lehetővé a diófélék családján belül. 

Útjelző a diófák erdejében 

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

1. Ha a diótermés centiméteres nagyságrendű, 
kopáncsos diókból áll, akkor négy nemzetségből 
válogathatunk: 

 1/1. Ha a kopáncs a diótermésen 4-9 
borda mentén 4-9 lebenyre hasad 
éréskor, akkor kínai csőrös dióval 
(Annamocarya) van dolgunk. 

 1/2. Ha a kopáncs 4 lebenyre hasad 
éréskor, akkor hikoridió, pekándió 
(Carya-faj) került elénk. 

 1/3. Ha a kopáncs éréskor szabálytalan 
foltokban hasad, vagy egyáltalán nem válik 
le a csonthéjról, akkor a mi közönséges 
diónkról és közvetlen rokonairól, a 
Juglansokról beszélhetünk. 

 1/4. Ha a diótermés hosszúkás-hengeres, 2-4 cm-es, 
és mindezt Közép-Amerikában látjuk, egészen 
biztos, hogy Alfaroa fajú diót látunk. 

2. Ha a diótermés apró, mm-es nagyságrendű, 
röpítőszárnyas, széllel terjedő, akkor már 
csak öt diónemzetség maradt, amelyekben már 
nem nehéz az eligazodás. 

 2/1. Ha az apró, kétszárnyú diócskák 



toboztermésben teremnek, a meghatározott 
dió neve tobozdió (Platycarya). 

 2/2. Ha a két szárny köralakban körülveszi 
a diót, Cyclocarya-nak nevezik. 

 2/3. Ha a kétszárnyú dióterméskék 
aránytalanul hosszú termésfüzérben 
lógnak, azok a szárnyasdiónak 
nevezettPterocarya-k. 

 2/4. Ha a terméskét három röpítőszárny 
röpíti, amelyekből a középső hosszabb, az 
ázsiai Engelhardia diók jellegzetességére 
találtunk rá. 

 2/5. Végül ha a három röpítőszárnyas diócskát 
Mexikóban és délebbre, Közép-Amerikában 
találjuk, biztosak lehetünk benne, hogy az egy 
Oreomunnea nemzetségbe tartozó dió. 

A családba mintegy 70 diófaj 
tartozik, kis család. A fajok 
száma nem végleges, a fellelt 
dióféle fák azonosítása, 
besorolása napjainkban is 
folyik, állandó a 
rendszerezésük. 

A diófélék leginkább szubtrópusi 
és mérsékelt égövi eredetűek (az 
északi féltekéről), bár sok 
fajuk a trópusi területekre 
terjedt át, ott talált 
élőhelyet. A déli féltekén csak 
telepítés következtében 
találhatók, két kivétel az 
argentin dió és az Andok diója, 
amelyek délamerikaiak. 

Legtöbbjük vízigényes, a nedves, 
nyirkos talajokon érzi jól magát melegebb vagy hűvösebb 
éghajlaton egyaránt. Legkedvezőbbek számukra a jó 
vízgazdálkodású, mélyrétegű hordaléktalajok, a 
vízfolyások mente, de sok fajuk - csapadékkal jól 
ellátott - hegyoldalakra specializálódott. A 
hegyoldalakon gyökérzetüknek komoly talajmegkötő, 
erózió-csökkentő hatása van. Több fajuk szárazabb 
körülmények közé adaptálódott. 



Természetes élőhelyük a lombhullató vegyes erdők, 
amelyekben csak elvétve alkotnak többséget, többnyire 
kisebb számú elegyét adják a vegyes erdőnek. Nyíltabb 
terepen, ahol szabadabb hely nyílik növekedésüknek, 
terebélyes koronát fejlesztenek. Általában 
fénykedvelők, az árnyékot nehezebben 
tolerálják. 

A diófajok mai természetes 
előfordulási területe Észak-, Közép- 
és Dél-Amerika, Ázsia, és csak igen 
kis részben Európa. A diófélék 
családjának mai természetes 
elterjedését mutatja a jobboldali 
térkép, amit egy nagy tudású spanyol botanikus 
készített. Nagyon pontos a térkép, mindössze két helyen 
szorul pontosításra. Kéretik kisatírozni Brazília 
területének 95 %-át, és India déli felét. A többi 
stimmel. 

A diófélék családjának tagjai, ezen belül a jelenlegi 
dió-nemzetségek - úgy tudom - Ázsiában alakultak ki. 
Azt nem tudom, hogy időben mikor, csak az biztos, hogy 
a Kréta korban. A Kréta kor hosszú, 70 millió éves 
időszak volt, 137 millió évvel ezelőtt kezdődött, 67 
millió évvel ezelőtt ért véget. 

Durván a Kréta kor közepére teszik a növényvilág mai 
jellemző típusainak, az egyszikűeknek és a 
kétszikűeknek, öszefoglalóan a zárvatermőknek a 
megjelenését, egyben a széleskörű kifejlődését. 
Megjelenésük előtt a fenyőfélék uralkodtak. 

A diófélék családja a többi kétszikű növénycsaláddal 
közel azonos korú, nem idősebb, nem fiatalabb 
lényegesen. Különböző paleobotanikusok 73-89-98 millió 
évekkel ezelőttre becsülik a diófélék csládjának 
megjelenését a Földön. 

Az eddig megtalált legősibb diópollent 135 
millió évesnek mondják, ha ez így igaz. 

Az időben és térben elszórtan előkerült 
dió-leletek még nem teszik lehetővé a 
diófélék őstörténetének megírását. (Jobbra 



apró diótermésű diófaj kövülete, valószínűleg 
Cyclocarya-dió.) 

A dió-nemzetségek különválása legkésőbb 65 millió évvel 
ezelőtt, vagyis már a harmadidőszak kezdetén 
megtörtént. A családon belül a hikoridiók (Carya 
nemzetség) csoportja 70 millió éve különült el a család 
többi tagjától, vagyis ez az elkülönülés a Kréta kor 
legvégére esett. 54-65 millió éves hikorilevél-
fosszília Észak-Dakotából, a levél majdnem azonos egy 
mai hikorilevéllel.  

 

 

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



 

Nézzük csak meg ezt a megkövesedett farönköt!  



 

Harmadidőszaki diófarönk Texasból, Lee megyéből, 
Giddings községből. Pontosan nem azonosították be, 
melyik diófajé, csak annyit határoztak meg, hogy a 
családon belül a fentebb említett Engelhardioideae 
nemzetségcsoportba tartozott. Vagyis trópusi dióféle 
volt, jobb híján az Engelhardioxylon nevet kapta a 
paleobotanikusoktól. 

A színe már nem nyújt támpontot, kívül cserszínű, belül 
bézs. Ez már nem a faanyag színe, hanem az azt átitató, 
megkövesedett anyagé, amire kívülről az időjárás is 
hatott. 



 

Bár Texasban nem ritkák a hasonló korú megkövesedett 
rönkök, ezt a példányt szépsége miatt ezerötszáz 
dollárra értékelték. 

Harmadidőszaki ásatásokban ugyanúgy találtak diólevelet 
és diótermést Grönlandon, mint Szibériában, az Ob 
medencéjében, mint azt H. Ölez doktori értekezéséből 
tudjuk. 

A dió-fajok fejlődése a Paleocén időszakban, mintegy 10 
millió éves időtartam alatt gyorsult fel, ekkor jött 
létre egy sor új faj. Ezután a fejlődés lelassult, a 
változékonyság csökkent. Mindenesetre ez nem volt olyan 
régen, 57-67 millió évvel ezelőtt, a dió-fajok - 
nemzetségeken belül - közeli rokonok, igen nagy a 
hasonlatosságuk és az egymás iránti affinitásuk. 

Még a külön nemzetségek között is sok a hasonlóság. 
Például a magról kelt, néhány leveles diócsemetékről 
még azt is nehéz megállapítani, hogy melyik nemzetségbe 
tartoznak, nem beszélve a faji azonosításról. Carya 
vagy Juglans csemetét látunk?  



 

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



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



 



  

Korban ideillő, vagyis ugyancsak Paleocén 
időszaki a jobboldali képen látható 
diólevél is. Még nem azonosítható be, 
hogy melyik diófaj levele, de nem is maga 
a levél érdekes, hanem a levélnyél 
közelében látható aknázó rovarrágás. 

Vagyis a diófa ellenségei is ősidők óta 
pusztítják a diófákat, de a diófák 
túlélték a támadásokat. 

A rovarrágás nyoma kinagyítva:  



 

A jobbra látható megkövült dió 
viszont európai, elzászi ásatásból 
való. Csak annyit tudok róla, hogy 
harmadidőszaki, dehát az egy igen 
tág határ, 2 millió évvel 
ezelőttől 70 millió évvel korábbig 
terjed. De az biztos, hogy már 
Juglans dióról beszélhetünk, a 
lelet a paleobotanikában a Juglans 
berbomensis nevet kapta. A ma élő diók közül leginkább 
az északamerikai szürke dióra (vagy vajdióra) hasonlít. 

A harmadidőszaki német barnaszén-telepek is 
szolgáltattak dióleleteket. 

54-65 millió éves a következő, fajilag teljesen 
azonosított megkövült diólevél. Már nemcsak sejtjük, 
bizonyosak vagyunk benne, hogy a mai Juglans cinereával 
(szürke dió vagy vajdió) teljesen azonos fajról van szó 
a Paleocén idejéből. Az Egyesült Államokból, Észak-
Dakotából származik a lelet.  



 

A diófajok Ázsiából terjedtek át nagy számban Észak-
Amerikába, egy részük tovább, Közép- és Dél-Amerikába a 
Kréta-kor végétől az Eocén-kor közepéig, amely idő 
alatt szárazföldi összeköttetés volt a Bering-szoros 
helyén. Ez időből származó leletek Szibériából is 
nagyszámú dió-maradványt mutatnak ki. Ez az 
összeköttetés mintegy 30 millió éven át fennállott, és 
ez a magyarázata a diófélék nagyarányú amerikai 
elterjedtségének. 

Valamikor, a Kréta-kor vége felé a diófélék jóval 
elterjedtebbek voltak, mint ma. Akkor - a nagyszámú 
fenyő mellett - tölgyekből, juharokból, diófélékből és 

magnóliákból álltak főleg az erdők. 

50 millió évvel ezelőttről a Carya 
nemzetség kezdetleges tagjainak 
maradványait ugyanúgy megtalálták az 
amerikai, mint az ázsiai, európai 
ásatásokból. 

A baloldali kép 40 millió éves diót 
mutat, amerikai, oregoni eocén-kori 
kőzetrétegben (a képen jobbra). Nem 
tudni, közelebbről melyik diófaj 
termését, de biztosan a Juglans 
nemzetségbe tartozót. 

Természetesen a fejlődés Amerikában 



sem állt meg, sok diófaj amerikai bennszülött, sőt, az 
egész Alfaroa és Oreomunnea nemzetség csak ott fordul 
elő. Hogy milyen jelentős volt ez a növényvándorlás, az 
abból is látszik, hogy a növények mintegy 15 
osztályának tagjai a diókkal együtt ez alatt a 30 
millió év alatt terjedtek át Amerikába, ahol aztán 
önállóan fejlődtek tovább. Extrém példa, hogy a ma csak 
Délkelet-Ázsiában (Fülöp-szigetek, Jáva, Dél-Kína) élő 
Engelhardia diónemzetség tagjainak pollenjét is 
kimutatták Amerikában, az e korból származó leletekben. 
Ezzel együtt mind a hat, ázsiai diónemzetség pollenje 
is kimutatható volt. 

És milyen sokáig éltek 
ott az Amerikából mára 
már eltűnt diófajok! 
Szárnyasdió (szerintem 
inkább Cyclocarya) még 
2-5 millió évvel 
ezelőtt, a Pliocén 
korban is élt a mai 
Alabama területén. 
Kövületének képe 
bizonyítja. 
(Szárnyasdiónak a 
leletet tanulmányozó 
őslénytankutató nevezte el.) 

A diófélék családjának tagjai többségükben impozáns, 
hangulatos, nagyra növő fák, kevés közöttük a cserje 
méretű. Termőhelyük ökológiai rendszerének szerves 
részét képezik. Dióik az erdei állatok (mókusok, stb.) 
fontos tápanyagforrásai. Lombjukat Észak-Amerikában a 
szarvasok legelik, egyben búvóhelyet is biztosítanak 

számukra. 

A dió-fajokra általában jellemző, hogy 
leveleik más növényekre mérgező, 
növekedésgátló hatású vegyszert 
tartalmaznak, a juglont. A közönséges 
dión kívül például a fekete dióról, a 
vajdióról, a japán dióról, a mandzsúriai 
dióról, a fehér hikoridióról és a 
kaukázusi szárnyasdióról írnak mint erős 
juglontermelőkről. 



Ha már a diófélék kémiai anyagai kerültek szóba, egy 
érdekes összefüggést mutattak ki a botanikusok a 
különböző diófajok diójában található olajsavakkal 
kapcsolatban. 

Amíg a mi diónk és a többi mérsékelt övi diófajok 
olajsavai között a telített olajsavak aránya nagyon 
alacsony (palmitinsav 3 %), addig a trópusi éghajlaton 
termő diófajokban viszonylag magas. Ezt azzal 
magyarázzák, hogy a csírázó diónövény számára az a 
kedvező, ha a tápanyagul szolgáló olajokat folyékony 
állapotban kapja. Amíg a trópusokon a palmitinsavas 
olajkeverék is folyékony, a mi éghajlatunk alatt a 
tavaszi csírázáskor csak a linolsav és a linolénsav az, 
illetve +13 C° fölött az olajsav 
is. 

Ezzel magyarázható a mi diónk - és 
a többi, mérsékelt égövi dió - 
kiemelkedően jó egészségvédő 
hatása. Elsősorban telítetlen, 
többszörösen telítetlen olajokat 
termelnek, raktároznak, amelyeknek 
olvadáspontja alacsony. 

Az újabb vizsgálatok eredményeként 
a hagyományos, elfogadott - 
általam is ismertetett - 
rendszertani beosztáshoz képest új 
beosztási javaslat is született. A 
Juglans nemzetség tagjait Cardiocaryon, Dioscaryon 
(Juglans), Rhysocaryon és Trachycaryon szekciókba 
javasolják osztani. Például a fekete dió és a 
kaliforniai fekete dió a Rhysocaryon csoportba 
tartozna, a szürke (vagy vaj-) dió pedig a 
Trachycaryonba. 

Eszerint a felosztás szerint: 

Juglans szekció:  
Juglans regia 

Rhysocaryon szekció:  
Juglans nigra - Fekete dió  
Juglans californica - Dél-Kaliforniai 
fekete dió  



Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai fekete dió  
Juglans major - Arizonai fekete dió  
Juglans microcarpa - Texasi fekete dió 

Trachycaryon szekció:  
Juglans cinerea - Szürke dió, 
vajdió 

Cardiocaryon szekció:  
Juglans ailantifolia - Japán 
dió  
Juglans ailantifolia var. 
cordiformis - Szívdió  
Juglans cathayensis - Kínai dió  
Juglans manchurica - Mandzsúriai 
dió 

Úgy tudom, ez a felosztás még 
nem lépett életbe. 

A Juglans nemzetség tagjai az 
ember számára hasznos, értékes, 
kedves növények. Tizenöt diófaj 
és ezek egy sor fajtája, 
változata alkotja a Juglans nemzetséget, amelyek Kelet-
Ázsiában, Ázsia középső és nyugati részétől Délkelet-
Európáig húzódó sávban, valamint Észak- és Dél-
Amerikában őshonosak. 

Három Juglans-dió természetes élőhelye a volt 
Szovjetunió területén: Azerbajdzsánban, Kirgizisztánban 
a közönséges dió, az Amur vidékén a mandzsúriai dió, 
Szahalinon a japán dió őshonos.  



 

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

A mi diónk:  



 

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

A JUGLANS NEMZETSÉG DIÓI 



Vázlat: 

 
Juglans ailantifolia - Japán dió  
J. ailantifolia var. cordiformis - 
Szívdió  
Japán dió mikroszkóp alatt  
Juglans australis - Argentin dió  
Juglans boliviana - Bolíviai dió  
Juglans californica - Kaliforniai 
dió  
Juglans cathayensis - Kínai dió  
Juglans cinerea - Szürke dió, 
vajdió  
Lancasteri dió  
Juglans hindsii - Észak-
Kaliforniai fekete dió  
Juglans hirsuta  
Juglans hopeiensis - Kínai 
gyógydió  
Juglans jamaicensis - Nyugat-
Indiai dió  
Juglans major - Arizonai dió  
Juglans mandshurica - Mandzsúriai 
dió  
Juglans microcarpa - Kicsi dió, Texasi (fekete) dió  
Juglans mollis - Mexikói dió  
Juglans neotropica - Sötét dió, Andok diója  
Juglans nigra - Feketedió 1. rész  
Juglans nigra - Feketedió 2. rész  
Juglans nigra - Feketedió 3. rész  
Hibriddió  
Juglans olanchana - Középamerikai dió  
Juglans regia - Közönséges dió  
Juglans sigillata - Jünnani dió  
Juglans venezuelensis - Venezuelai dió 

A Juglans-diók a mi diónk testvérei. Ázsiában, Észak-, 
Közép- és Dél-Amerikában élnek. 

Nem könnyű köztük az eligazodás, mert sokféle 
(tudományos és köznapi) néven ismertek. Többségüket még 
néhány évtizede, sőt, néhány éve is egészen máshogy 
hívták, és sokan még most is régi neveiken nevezik. A 
növényrendszertanosok világszerte intenzíven dolgoznak. 



A Juglans nemzetség diófái lombhullató fák, szárnyasan 
összetett levelekkel, a levélkék széle sima vagy 
fogazott. A Juglans-diókra jellemző, hogy fabelük 
rekeszes. 

Külön hím- és nőivarú virágaik ugyanazon a fán nőnek 
(egylakiak), a hímvirágú barkák lecsüngők, a nővirágok 
a hajtás végén végállók. Barkarügyenként jellemzően 1-2 
barka fejlődik. Csonthéjas termésüket kívülről kopáncs 
borítja, a csonthéjon belül az endocarpium ráncos, 
redőzött. 

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



 

A Juglans nemzetség a földtörténeti harmadidőszakban 
különült el a család többi nemzetségétől. 



Keresztezik is őket, és maguktól is kereszteződnek. 
Magam jelenleg a következő Juglans fajokat ismerem: 

Juglans ailantifolia - Japán dió 

Régebben J. sieboldiana-nak 
nevezték. (Változata a var. 
cordiformis, szívdió). 
Ailanthifolia-nak is írják, 
de h nélkül gyakoribb. Még 
korábbi nevei: J. 
allardiana, J. lavallei, J. 
mirabunda, J. 

sachalinensis. 

Latin neve a bálványfára (Ailanthus) utal, levelük 
egyforma kinézete miatt. Egyéb köznapi nevei: Ailanthus 
(bálványfa) levelű dió, szívdió. Japán neve onigurumi, 
de írják két szóban is: oni gurumi, és ugyanígy hívják 
a mandzsúriai diót is. Japánban is, Kínában is mondják 
vad diónak is (wild walnut), de ez a név félreértésre 
is okot adhat, a jünnani diót is így nevezik a kínaiak, 
angol fordításban. 

A japán dió Japánon kívül az Oroszországhoz tartozó 
Szahalin szigetén is honos és a Kurili-szigetek déli 
részén, nevesen Kunasiron is. Kínában pedig Liaoning 
tartomány hegyeiben. 

A japán diót 1860 körül Towerhouse honosította meg az 
Egyesült Államokban, termesztési céllal. Egy 1891-es 
rajza:  



 

Botanikai rajzok Japánból:  



  

A japán diófa a japán flóra jellemző tagja. Természetes 
élőhelyét a vizenyős patakvölgyek, mocsarak képezik, a 
hegyoldalaknak csak az alsó részein él meg. A tűlevelű 
fákkal vegyes lombos erdők lakója, ahol elszórtan vagy 



kisebb csoportokban található. Termését ma is sokszor 
az erdőkből szedik össze.  





  

A Juglans-diók közül a japán dió tűri legjobban a téli 
hideget. Ugyanolyan jól, mint a mandzsúriai dió. 

Terebélyes, 15-25 m-esre megnövő fa. Törzsátmérője 50 
cm is lehet. Japándió-fák Japánban:  



 



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



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



Csúcsrügye és hajtásrügye télen:  



  

Csúcsrügye rügybomláskor:  



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

Fiatal hajtása:  



 



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



  

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



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



 

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



  



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



 



A hím- és nővirágok jellemzően egy időben nyílnak, a 
japán dió öntermékeny. 

Termése tizesével-huszasával fejlődik, lecsüngő 
fürtökben. Októberben érik. 

Diója 4-5 cm-es, zöld, szőrös, ragadós burokba zárt, 
rücskös felszínű, ovális, tojásdad barna dió. A 
csonthéjon két hosszanti varrat van.  



Októberi hangulat Japánban:  





  

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



 

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



  

Közelebbről:  



Állítólag nemcsak a dióbele ehető, hanem fiatal 
hajtásaiból (virágaiból?) is készítenek ennivalót. 

A japán diót gyógynövényként is számon tartják, 
hámszövet-összehúzó és emésztőrendszert karbantartó 
tulajdonságát emelik ki. Főleg a fa kérge használatos 
gyógyászatra. 



 

  

A burok juglontartalma egyes rovarokra és halakra 
mérgező, a régi japánok halfogásra használták, a juglon 
hatására megfulladt halakat a víz színéről szedték 
össze. 

A fa leveleinek is jelentős juglontartalma van. A 
levélből a juglon eső hatására is kimosódik, és a fa 
alatt élő növényeket károsítja. Abban a kérdésben, hogy 
milyen növényeket károsít a japán dió által kibocsátott 
juglon, leszögezhetjük, hogy a károsító hatás teljesen 
azonos a közönséges dióéval és a feketedióéval. 

A japán dió zöld burkából és fakérgéből barna színű 
festékanyag készíthető. A kéreg csersavban is gazdag, 
bőrcserzésre is használatos. 



  



 

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

 

Európai arborétumokban is megtalálható. Finnország, 
Helsinki:  





  

Svédország, Lund:  



 

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



 

  

Itt japán dióból készült japán bárszékek és asztal 
láthatók, továbbá japán dióból készült bútorokkal 
berendezett sintoista házi szentély, kimonóval. 

Gyöngyházporos lakkal díszített japán dióhéj:  



 

A japán diót alanyként is használják a közönséges 
dióhoz, a J. regiához. Hibridizálódik is a közönséges 
dióval. A hibridek létjogosultsága - a japán dió fürtös 
természetéből kiindulva - nagy termőképességű diófajták 
létrehozása lehet. 

A szürke dióval (J. cinerea) létrehozott hibridje a 
Juglans x bixbyi, a közönséges dióval pedig a Juglans x 
notha. Különösen az előbbi nagyobb diókat terem, mint 
az alapfaj. 

A japán dió botanikai változata: 

Juglans ailantifolia var. 
cordiformis - Szívdió 

Mondják hibridnek is, nem 
változatnak, bár az uralkodó 
álláspont szerint önállósult 
mutáció, de semmiképpen sem 
önálló faj. 



A szívdiót japánul himeguruminak mondják, angol neve 
pedig heartnut. 

Az egyik legészakibb japán szigetről, Tezo szigetéről 
származik, ezért téli hidegtűrése kiváló. 

Jellemzői túlnyomórészt azonosak az alapfajéval, a 
japán diónál imént leírtak a szívdióra is érvényesek. 
Szép fa, a Juglans diók közül leginkább ez tekinthető 
díszfának. 

Élőhely-igénye is azonos. Az USA-ban 
és Kanada Ontario tartományában 
propagálják termesztését. Elsősorban 
faanyagnak, de potenciális 
dióterméséért is. 

Bár a szívdió eredetileg Japánban 
született változat, Kanadában és az 
Egyesült Államok északkeleti 

szegletében kedvelt diófélévé vált, mert jól bírja az 
északi klímát. 

A monda szerint az amerikai-japán háború idején került 
a szívdió Japánból a Niagara vidékére. A Japánban 
őrzött amerikai hadifoglyok közül néhányan a mezei 
kényszermunka során egy szívdió-fa közelébe kerültek, 
és jó sokat ettek diójából. Egyiküknek annyira 
megízlett, hogy mindkét bakancsát szívdióval rakta 
tele, és mezítláb vonult vissza, a fogságba. Amikor 
végül hazatérhettek, ez a két bakancsnyi szívdió került 
a Niagara közelében elültetésre, és erre alapult a a 
Grimo faiskola szívdió-szaporítása. 

A szívdió alkata jellemzően különbözik a többi Juglans-
dióétól. A szívdió-fák rövid törzsűek, alacsony 
koronájúak, mintegy 15 m magasak, kevés ággal. Mint egy 
kisebb almafa, olyan az alkatuk, azzal a különbséggel, 
hogy megjelenésük egzotikus hatású. 

Terebélyesek, a korona szélessége 20-30 m is lehet, 
telepítve 10 vagy 12 m-re ültetik egymástól. Igen 
festői látványt nyújtanak. (Japán festő ecsetjére méltó 
japán dió.) 



A változat erősen téli fagytűrő. Egy moszkvai botanikai 
kert megfigyelése szerint -42 C°-on kipusztultak a 
szívdió fák, de egy másik alkalommal a -36 C°-ot jól 
elviselték, utána jó termést hoztak. 

A változat kérge világosszürke, a vajdióéhoz hasonló. 
Friss hajtásai sárgás kérgűek, a vesszők színe pirosba 
hajlik. 

Rügyei:  

 

Egy japán művészi fotó:  



Rügybomlás után:  





 
 



11-17, finoman fogazott levélkéből álló összetett 
levele van, amely hosszabb, mint a vajdióé, olyan, mint 
az alapfajé. A levelek dekoratívak, egzotikus hatásúak. 
A levelek az ősz közepén hullanak, de nem színeződnek 
annyira, mint a feketedió levelei. 

Sajátos a szívdió őszi lombhullása. Az elsárgult 
levélkék hullanak le a levéltengelyről, ami később is a 
fán marad. 

Hím- és nővirágzata:  





  

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



  



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

 

  



Szeptemberben érik. Kopáncsos és kopáncstalan diója 
éréskor:  

 

Szívdió-alakváltozatok:  



Jellegzetes, szív formájú, 
mintegy 4 cm-es, simahéjú diót 
terem, amit vékony kopáncs 
borít. Száraz kopáncsa a mi 
diónkéval ellentétben „tiszta”, 

nem színezi a kezet. Egyébként ugyanúgy 
tartalmaz festőanyagot, mint a többi 
diófajé, a nedves burok fog. 

Ha megszáradt, a dióról kézzel könnyen le lehet 
hántani. Diója kézzel, kézi szerszámmal (késpengével, 
kalapáccsal, stb.) könnyen törhető, de ezt a 
megállapítást ne tessék szó szerint venni, mert a 
közönséges dió törhetőségét nem éri el. De a japán 
diónál törhetőbb.  

 

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



A dióbél állaga lágy. Íze kellemes, jobb, mint a japán 
dióé vagy a feketedióé, és kisebb a fanyar 
csersavtartalma, mint a közönséges dió egyes fajtáiban. 
Nem bántja a száj nyálkahártyáját. Inkább a vajdió 
ízére hasonlít, de annak csípőssége nélkül. A dióbél 
egy évig is eltartható, de akkor már megjelenik ízében 
a csípősség. 

Dióbele többszörösen telített olajokban még a mi 
diónknál is gazdagabb. 

Dióbeléből ugyanolyan étkezési olaj készíthető, mint a 
japán dióból. A dióbél olaja lassabban avasodik, mint 
más dióké. 

Dióbele nyersen, magában 
fogyasztva desszertként is 
igen kellemes ízű, de kiváló 
süteményeket is készítenek 
belőle. Kandírozva vagy 
kevés vajon pirítva még 
sokkal jobb ízű. 

Jellemző, szív alakú héját 
dísztárgyak, ékszerek készítésére használják, a héj 
őrleményéből finom csiszolóanyag készül.  



  

   

 

Fája gyenge, porózus puhafa, világosbarna színű, 
szíjácsa világosabb. Faanyagát belső felületekre 
készítik ki, falburkolatnak, stb. Olcsóbb, mint a 
közönséges vagy a fekete dió fája. 

Ritkán előfordul, hogy tavasszal a fa törzsét 
megcsapolják, édes nedvéből diószirupot készítenek.  



 

A fa kérge gyógyhatású, ugyanúgy, mint a japán 
alapfajé. 

A dióburokból és a fakéregből barna festék készíthető. 
A kéreg tanninban is gazdag. 

A szívdiót szürke dióval (vajdió) keresztezve egy sor 
hibridfajtát hoztak létre, amelyeket később említek. 
Ezek sorába tartozik az orosz botanikusok 
által lancasteridiónak nevezett hibrid is. 

Japán dió mikroszkóp alatt 

Ha a japán diót közelebbről vizsgáljuk, azt 
állapíthatjuk meg, hogy felépítése, szövetei, sejtjei 
szinte azonosak a közönséges dióéval. Közeli rokonok. 

Példaként a levélnyél szerkezete egyre nagyobb 
nagyításban, meglepően hasonlít a közönséges 
dió hasonló képeire.  



 



 



 



 





  

Juglans australis - Argentin dió 

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



 

Argentina északnyugati tartományaiban és Bolívia déli 
részén, az Andokban él, erdőkben. Ritka koronájú, 
határozottan egyenes, hengeres törzsű, magasra növő fa. 

Levele hosszúkás, fűrészes, és - figyeljük meg - egy 
levélen belül a levélkék egyszerre kerek és hegyes 
csúcsúak is.  



 



 

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



 

Fáját kiváló, finom minőségű faanyagként tartják 
számon. Vörösbarna színű, csíkozott anyaga van, a 
szíjács színe eltér a geszt színétől. Kemény, nehéz fa. 
Sűrűsége 0,55-0,70 g/cm3, faanyagát mégis diffúz-



porózusnak minősítik. Edény-nyalábai szabálytalanok, 
nem követnek sémát. Rostjai vastag falúak. 

Faanyagát gitárkészítésreis keresik. 

Tavaszi hajtása:  

 

Nyári lombja diókkal:  



Bár minden gond nélkül, könnyen termeszthető, 
termesztéséről nem tudok. 

Ha hinni lehet az argentinoknak, - én hajlok rá, - az 
argentin dió rendkívül jól használható a közönséges dió 
alanyaként. Egy Chandler és egy Tulare fajtájú dió, 
argentin vad alanyon ("kreol dión"):  



 



Juglans boliviana - Bolíviai dió 

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





 

 

Juglans californica - Kaliforniai dió 

Mondják Dél-Kaliforniai 
feketediónak is. Változata a 
var. californica és a var. 
hindsii, (észak-kaliforniai 
feketedió), amit J. hindsii 
néven tárgyalok. 

A két változat között alkati 
különbség van, a hindsii 
fája magasabb, a californica 

inkább bokor-jellegű. A hindsii diójának mérete 
nagyobb. A hindsii az elterjedés északabbi területein 
jellemző, a californica pedig délebbre.  



A faj kaliforniai bennszülött. Mendocino megyétől a San 
Joaquin völgyön és a Sierra Nevada alacsonyabb dombjain 
át, Los Angeles medencéjén keresztül le San Diego 
megyéig fordul elő. 

Legszebb eredeti állománya a kaliforniai San Jose 
dombokon van, és még 7 jelentősebb erdőfoltban van 
természetesen jelen. Hawaiin ültetett állománya van. 
Arizonai, újmexikói és mexikói állományai a valahai 
indián lakosság telepítő, terjesztő tevékenységének 
eredményei.  



Kérge:  



A mediterrán 
klímához 
alkalmazkodott
, az enyhe, 
nedves teleket 
igényli, a 
forró, száraz 
nyarakat 
elviseli. 

Az ilyen 
klímájú 
vidékeken 
völgyekben, 
patakmedrekben
, vízfolyások 
mentén, dombok 
északi oldalán, alluviális teraszokon fordul elő. 



Jó víztartó képességű talajt, például öntéstalajt 
igényel, elsősorban agyagot, ami legalább 1 m mély 
termőréteget biztosít. 

Termőhelyén legfeljebb 1000 m magasságig fordul elő, de 
inkább a mélyfekvésű vidékek növénye. 

Lombhullató fa, vagy néha bokor. Általában 5 m magasra 
nő, de 15 m-t is elérhet. Gömbkoronát nevel. Ritkás, 
szavanna jellegű erdőkben él, amelyeknek fő erdőalkotó 
fája, főleg tölgyfélékkel alkot elegyet, de 
monospecifikus is lehet. 

Tavaszi hajtása:  

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



Gyökérrendszere kiterjedt, gyakran erős főgyökere is 
van. 

Levelei kellemes aromás illatot adnak, 4-7 cm-esek. Már 
január-februárban megjelennek levelei, és márciusban 
teljes lombozata ki van fejlődve. Szárazabb, melegebb 
fekvésben előbb, nedvesebb, hűvösebb fekvésben később 
lombosodik. 

Levélnyelei a hajtáson:  



Levele:  



Egy levélke a levélzetből:  



 

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



Nővirága piros bibéjű.  



Terméskezdemények a nővirágokból:  



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

A diótermés zölden:  





 
 



Lombja ősszel is dekoratív.  



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



Diója vastag héjú, ehető, 
ízletes, már az indiánok is 
fogyasztották. Termését főzik, 
süteménybe sütik. Kereskedelmi 
forgalomba nem kerül, annyi 
nincs belőle. 

A következő képen a kaliforniai 
dió és a közönséges dió héjának 
összehasonlítása látható. (A dióbél összehasonlítását 
kaliforniai mókusok már elvégezték.)  



 

 

 



Dióbelének olaját művészi festékek hígítójának 
használják, szappan is készül belőle. Dióhéjából indián 
kockajátékot készítenek, kérgéből pedig kosarat. 

Pollenje allergiát okozhat 
(mint ilyen, egyetlen a 
diófélék között), dióbele 
pedig élelmiszerallergiát. 

Ha magról szaporítjuk, azonnal 
elültethető, mert nincs 
szüksége nyugalmi időszakra, 
általában 4 hét múlva kel ki. 
Természetes állományában 
hektáranként 2000 magonc is 
begyűjthető tavasszal. A faj 
fő terjesztője a nyugati szürke mókus, amely nagy 
távolságra is elviszi dióját. 

Vegetatív úton is szaporítható, gyakran sarjad 
gyökeréről vagy a tövéről. A sarjak levághatók, 
átültethetők. 

A faj újkori terjesztését 1850-ben kezdték meg, a 
mexikói határőrség kezdett nagyobb telepítésébe Los 
Angeles-től északra.  



 

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



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



Problémát okoz, hogy a Phytophtora gombákra 
kiemelkedően fogékony. Ezért Phytophtorával fertőzött 
területen nem szabad ültetni. 

20-30 éves korában általános a törzs belső korhadása, 
amit a termeszek és a farontó lepkék hernyói idéznek 
elő. Egészségesnek tűnő példányai váratlanul pusztulnak 
el emiatt. 

Gyakran használják más diófélék alanyaként. Kaliforniai 
dió alanyra oltott közönséges dió:  



 

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

Speciális, érdekes faanyagáról később részletesen 
szólok.  



 

Juglans cathayensis - Kínai dió 

Dode írta le a fajt, tudományos nevét az ő munkája 
nyomán alkalmazzák. B. Hayata 1916-ban Juglans 
formosana-nak nevezte. 

A kínai dió japán neve yamagurumi, ami japánul hegyi 
diót jelent. 

Van, aki így képzeli el a kínai diót, de ez nem az, 
csak a karikatúrája.  

  

A kínai dió nem azonos a mandzsúriai dióval, amit 
szintén hívtak J. cathayensis-nek. 



Kína középső részének lakója, de Tajvanon is honos. 
Talajban nem válogat, a homokos ugyanolyan jó számára, 
mint az agyagos. Fontos viszont, hogy a talaj 
mélyrétegű és nedves legyen. 

Fája erőteljes növekedésű, 20 m magasra nő. Levele is 
nagy, 80 cm hosszú is lehet. 

A csúcsrügy bomlását Michael Pascoe fényképezte le.  

Fiatal hajtását pedig Cu Yung Ho.  



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

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



Porzós barkái nagyok, 20-30 cm-esek.  



  

Pollenszeme:  



 

Termő hajtása és érés előtt lévő fürtjei:  



 

  

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



 

  

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



 

Diói bár vastag héjúak, könnyen törhetők, bele egészben 
nyerhető ki. Hátránya, hogy alacsony a bél aránya. A 
dióbél krémes, kókuszdió-színű. 

Dióbele ehető, de kereskedelmi forgalomba nem kerül, 
csak helyileg fogyasztják, nyersen, ételekben, 
édességekben. Gyakori szokás, hogy törés előtt héjában 
pörkölik. Pörkölve színe aranysárga. Sózva kellemes 
csemege.  

 

A dióbélből étolaj préselhető, ami gyorsan avasodik. 

Ugyanolyan juglontermelő, mint más Juglans-diók. A 
kínai diót díszfaként is ültetik. Példa rá egy kanadai 
felvétel:  



Szaporítása, termesztési igényei szóról szóra azonosak 
a közönséges diónál leírtakkal. Egyedüli eltérés, hogy 
fiatal csemetéje jó néven veszi, ha az első télen, 
esetleg a másodikon is, fagyvédelmet kap. 

Olyan vélemény is olvasható, hogy a kínai dió J. 
sinensis néven 1820-ban került Európába. Valamint, hogy 
nem önálló diófaj, hanem a közönséges dió és a 
mandzsúriai dió hibridje. Az első megállapítás igaz 
lehet, a másodikat erősen kétlem. Aki ilyet ír, az nem 
botanikus. 

Juglans cinerea - Szürke dió, vajdió 

Latin nevében a 
cinerea hamuszürkét 
jelent, utalva a kéreg 
színére. Ugyancsak 
szürke diónak (noyer 
cendré) nevezik 
Kanadában, Quebec-ben. 



Vajdiónak is hívják, én is így hívom (angolul 
butternut). A vajdió elnevezés az őslakos indiánok 
gyakorlatából ered, amikor a a dió beléből őrléssel 
"vajat" készítettek. 

Egyéb nevei: citrom dió (lemon nut), fehér dió (white 
walnut), olajdió (oilnut), hosszú dió (longue noix). 

A vajdió származási helye Észak-Amerika középső és 
keleti része. Kanada keleti tartományaiban és az 
Egyesült Államok északkeleti szegletében honos.  





  

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



 

Vegyes állományú lombhullató erdőkben fordul elő 
természetesen, elszórtan vagy kisebb csoportokban. 

A faj a korai oligocén időszakban önállósult Észak-
Amerikában. Előfordul Ázsiában is, aminek oka az 
oligocén időszak közepén kialakult tartós meleg 
éghajlat, amikor szárazföldi úton terjedhetett át. 

Megkövült diótermése a felső pliocén korból, amikor 
Franciaország területén is élt:  



Vajdió-kövületek egy cseh múzeum anyagában:  



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



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



  

Vajdió fa télen:  



 

Csemetéje fiatalon még a szakértők számára is 
megkülönböztethetetlen a feketediótól. Az évek 
múlásával a fa kérge jelenti az első jegyet, aminek 
alapján elkülöníthető. Sokkal több évig marad sima, 
mint a feketedióé. Tízéves koráig is. 

Kérge szürke, fiatalon sima, pirosas repedésekkel, 
később sötétebb színű, barázdált, bordázott, lapos 
gerincekkel, amelyek négyszögletű, gyémánt alakú 
mintázatot mutatnak. 

Törzse, kérge egyre idősödően:  



  



 

 

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



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



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



 

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



Hajtása:  



 

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

Lecsüngő vesszőin terem.  



  

Rügyei vaskosak, kevés, világos színű, bolyhos 
rügypikkellyel borítottak. A levélnyél helye háromívű, 
majompofára emlékeztető rajzolatot ad. 



Tavaszi rügybomlása, kihajtása néhány képen:  

 



 



Különös téli ismertetőjele ennek a 
diófajnak, hogy a lehullott levélnyél 
csatlakozási helye felett lévő bolyhok 
szemöldök-szerűek. 

Levelei 7-, de inkább 11-17 fűrészesen 
csipkézett, hosszúkás, hegyes, 5-8 cm 
hosszú levélkéből álló, szárnyasan 
összetett levelek, amelyekből a csúcsi 
levélke erősebben fejlett. Az egész levél 
mintegy 40-80 cm-es. 

A levélkék felszíne sötétzöld, és mindkét oldalon, de 
különösen a fonákon szőrös. A levélkék levélkenyél 
nélkül ülnek a levéltengelyen (kivéve a csúcsi 
levélkét), alapjukon kerekdedek.  



 

Levele és törzse:  



Levele:  



A levélnyelet, a levélgerincet ragadós szőrök 
borítják.  



 

Lombja:  



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

 

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



  

 



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

 

A nővirágok és a barkák ugyanazon a fán eltérő időben 
nyílnak. Egy kanadai leírás szerint a vajdió jellemzően 
nőelőző virágzású. 

Termése megnyúlt-ovális alakú, érdes felszínű, hegyes 
végű diótermés, vékony, hajlékony száron függ. Burka 6 
cm-es, sárgászöld, éretten barnás színű, vastag, 
ovális, csúcsos, ragadós. Egyesével vagy csoportosan, 
kettes-ötös csomókban fejlődik. Jól terem.  



 

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

 

A dióburok a dión marad.  



 

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



 

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

 

Balra vajdió, jobbra feketedió diója.  

 

Általában még a híresen nehezen törhető fekete diónál 
is bonyolultabb törni. A vajdió-törőnek a következőkre 
van szüksége: egy jó diótörő szerkezetre, egy hegyes 



végű szerszámra, amivel a bél kipiszkálható, végül 
pedig nagy türelemre. 

Dióhéja:  

Jó hír viszont, hogy ha van vajdiónk, nem 
kell feltétlenül megtörnünk. Terméséből 
szeletek fűrészelhetők (mint a 
feketedióéból is), amelyek természetes 
ékszerek alapanyagai. 

A dióbél aránya alacsony, általában 20 %. 

Bele fakó színű, ehető, tápláló, olajos, édeskés és 
rendkívül ízletes. A „vajdió” elnevezés tökéletesen 
kifejezi ízletességét, határozott aromás zamatú. Ízét a 
pekándió ízéhez hasonlónak szokták jellemezni. 



A vajdió olajsavai a levegőn viszonylag hamar 
megavasodnak. Dióbele hűtőszekrényben hosszú ideig 
megőrzi értékeit, héjasan is eláll egy évig. 

Dióolaját szezonálisan fogyasztják. 

A dióbél mérete egyáltalán nem egyenletes, 
fáról fára változik. A szelekció során a 
telt belű, vékonyabb héjú egyedek az 
értékesebbek. Dióit, ha enni akarjuk, hűvös, 
levegős helyen tárolhatjuk, de tilos 
teljesen kiszárítani. Amint megfelelően 
megszáradt, a dióbél olajának gyors 

avasodása miatt célszerű hamarosan megtörni. 

Töréskor a dióbél egészben nyerhető ki, nem 
töredezik. 

A régi indiánok változatos formákban 
fogyasztották. Ették nyersen is a belét, de 
gyakran keverték kukoricalisztbe vagy őrölt 
babba, ezekből a lisztekből kenyeret 
sütöttek. 

Sőt, olajat is nyertek ki belőle, a pekándió olajához 
hasonlóan. Az eljárás a következő volt: Összetörték a 
dióbelet, forrásban lévő vízben főzték, a feljövő 
olajat pedig leszedték a tetejéről. Az olajjal kenyeret 
ízesítettek, továbbá krumplit, tökféléket és más 
zöldségeket. 

A kifőtt dióbéllel burgonyapürét lehetett gazdagítani. 

Az összetört dióbelet kukorica-ételek ízesítésére is 
használták. Ha a tört dióbél elég olajat engedett, ezt 
a tejszerű folyadékot magában is megitták. 

És egy bébiétel-recept a Kolumbusz előtti Amerikából: 
Keverj vajdióbelet szárított, porrá tört szarvashúshoz. 
Így ha a törzs vándorútra indul, a bébinek mindig 
készíthetsz instant tápláló, erősítő vacsorát. 

Jelenleg New-England lakóinak népszerű süteménye a 
juharszirupos, vajdiós sütemény. 



A vajdió olaja manapság ételekben pl. levesek 
besűrítésére használatos. Az éretlen dió ecetes lében 
tartható el, ezt sokan szeretik. 

Vajdióból édességeket is készítenek.  

  

Kipróbálhatjuk, a vajdió bele sok olyan ételben, 
süteményben használható, amelyik közönséges dióból 
készül, azt helyettesítheti. Még a Waldorf-salátában, a 
diótortában, csokoládétortában is, sőt, zöld diója is 
helyettesítheti a mi zölddiónkat, például dióbor 
készítésekor is. 

Terméséből fűszeres dió készíthető, úgy emlékszem, már 
korábban említettem. 

Termése ősszel a Montreal-i piacon rendszeresen kapható 
volt, mára ez már megszűnt. Aki meg kívánja kóstolni 
ezt a csemegét, legjobb, ha maga gyűjti be dióját az 
erdőkből. 

A vajdiót gyógynövényként is használják. Nemcsak a régi 
indiánok, hanem a mai gyógyászat is. Gyógyhatása 
sokrétű. 



A vajdió termésének 
burka sárga-
narancssárga 
festékanyagot 
tartalmaz. Kérge és a 
dió héja csokoládé-
színű festékanyagot 
ad. Faanyagok 
festésére használják, 
de a feketedió 
festékanyaga 
keresettebb. 
Világosbarna szín 
nyerhető a fa egyéb 
részeiből, 
hajtásaiból, 
rügyeiből, stb. is. A 
fiatal gyökerekből 
pedig fekete. 

Érdekes és jellemző 
adalék a vajdió 
festékanyagára, hogy 
az amerikai 
polgárháborúban az 
északi seregek egyenruháit vajdió-festékkel festették. 

Dióhéja dísznövények körüli talajtakarásra kiváló, mert 
tartós. Tíz éven túl se bomlik el. A jobboldali képen 
több éve a földön heverő vajdiót látunk, gombák, 
baktériumok nem sok kárt tettek benne. 

A vajdió ugyanúgy bocsát ki juglont, mint a közönséges 
dió vagy a feketedió. Hatásmechanizmusa is azonos, a 
juglonra érzékeny növények számára mérgező. 

Faanyaga világos gesztenyebarna, pirosas színű, világos 
szíjáccsal, porózus, könnyű súlyú fa, súlyához 
viszonyítva erős, és polírozott felülete igen 
látványos. Nem olyan értékes fa, mint a dió, feketedió, 
de kiterjedten használják. 

Csónaképítésre, lakások belső felületeinek 
dekorálására, bútorkészítésre, stb. Értéke, hogy a kész 
faárut a rovarok nem támadják meg. 



A faanyagot világos, kellemes színe jellemző hangulatú 
szobrok, faragványok készítésére predesztinálja. 
Néhány, vajdióból készült alkotástitt mutatok be. 

Mivel a fa törzse legtöbbször elágazó és csavarodott, 
vajdió-furnérral nem találkozni. Ipari célra deszkája 
jön számításba. 

Egy kivételesen furnérnak is alkalmas törzs:  

A vajdió deszkája:  



 

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



Használati és dísztárgyak készülnek faanyagából.  



Dísztál és váza a vajdió fájából:  

  



Ökológiai szerepe is fontos. Mókusok és más rágcsálók 
is terjesztik. Termését a szarvasok és hozzájuk 
hasonlóan a tehenek is megeszik. Ezeknek a nagytestű 
kérődzőknek az esetében a tudomány még nem derítette 
ki, hogy az igen kemény dióhéjon keresztül hogyan 
jutnak a tápláló és ízletes dióbélhez. Nem valószínű, 
hogy megrágják a diót. Elképzelhetőbb, hogy a több 
gyomorban végbemenő többszörös emésztéssel válik 
valóban táplálékká. 

Diójáért Amerikában először 1633-ban vonták 
termesztésbe. A világon elszórtan találhatók kisebb 
telepített állományai, a sárga pontok alatt.  

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

Díszfának is ültetik. Egy csehországi parki példánya:  



Egy svájci, magántulajdonban lévő példány virágzása:  



 

Oroszországi virágzás:  



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

A vajdió termesztésével la Salle után se hagytak fel, 
a termesztéstechnológiai ismeretek külön olvashatók.  



A vajdiót a közönséges dióval keresztezve a Juglans x 
quadrangulata nevű hibridet hozták létre. 

A szívdió és a vajdió hibridje a lancasteri dió. 

És a vajdiónak létezik hibridje a japán dióval is. 
Ilyen hibridek Kanadából: (Kivéve a legalsót, ami a 
közönséges dió és a vajdió hibridje.)  

 

Lancasteri dió 

Rendkívül ritka. Ennek a fajközi 
hibridnek egy felnőttkorú példánya a 



moszkvai orvosi akadémia botanikai kertjében él, évente 
4-5 vödör jóízű diót terem. 

Mindkét szülője Északamerika hideg vidékeiről 
származik, hibridjük is nagyon jól elviseli a nagy téli 
hidegeket. A későtavaszi fagyokra viszont érzékenyek a 
virágai.  

  

A diótermés héja sok, éles kitüremkedéssel borított, a 
dió karimája erős. A dióbelet a belső válaszfal erősen 
fogja, a bél kinyerése nehéz. 

Diótermése mindkét szülőjénél értékesebb. Mérete 
nagyobb, mint apjáé, a szürke dióé, dióbele ízletesebb, 



mint anyjáé, a szívdióé. Karimája mentén nyílik fel 
diótöréskor.  

  

Magvai a termés felszedése utáni azonnali rétegezést 
követően tavasszal 30-70 %-ban csíráznak ki. 

A fiatal lancasteri hibridek az első három évben 
kifejezetten gyengén fejlődnek, az első években főleg a 
gyökerüket fejlesztik. Három éves korukban ültethetők 
végleges helyükre. 

Hatéves kora körül kezd teremni, amikor a fák 5-6 
méteresek. Ezután lelassul a növekedés. A metszést jól 
tűri. 

Fája gombafertőzésre, különösen a taplókra nagyon 
fogékony, ezért a fák jellemzően rövid életűek, 
hosszúidejű termőképességre nem lehet számítani. 

Leveleinek allelopatikus hatása van. 

Az akadémia munkatársai szaporítják, és Moszkva 
környékén terjesztik is. 

Juglans hindsii - Észak-Kaliforniai 
feketedió 

Újabban így nevezik a J. 
californica var. hindsiit. Az 
amerikai faiparban Claro 
walnut-nak is hívják, a claro 
spanyol eredetű, világosat, 
fényeset jelent. 



Észak-Kalifornia bennszülött diója. Az indiánok is 
kultiválták. Ahol a régészek kaliforniai indián 
szálláshelyeket tártak fel, azokon a helyszíneken ez a 
diófa jelenleg is terem. A Kolumbusz előtti indián 
népesség szaporította, ez a magyarázata annak a 
tapasztalatnak, hogy természetes előfordulási körzetén 
kívül is vannak foltszerű állományai. 

A spanyol ferences szerzetesek már 300 évvel ezelőtt, 
az 1700-as évek elején is termesztették. 

Richard B. Hinds angol botanikus a korai 1800-as 
években határozta meg, hogy ez a diófaj a közönséges 
dió rokona, tagja a diófélék családjának. Hinds iránti 
tiszteletből kapta a "hindsii" tudományos nevet. 

Jelenleg elszórtan él Kaliforniában, három jellemző 
előfordulása van:  
- A Walnut Creek (Diópatak) völgyében, Contra Costa 
megyében,  
- a Sacramento folyó partjain, különösen Walnut Grove 
városnál,  
- Napa-tól keletre a Wooden völgyben.  



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



 

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

Törzse, kérge:  



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



 

Ez a diófaj talajban nem válogat, homokon éppúgy megél, 
mint agyagon, és elviseli az időszakos vízborítást is. 
Kedvező számára az 1,5 m mély, jó vízgazdálkodású 
talaj, víz hiányában gyengén fejlődik. 

Ami a talaj kémhatását illeti, nem szereti a meszes 
talajt, ahol klorózisos tüneteket mutat. A savas talajt 
viszont jobban elviseli, mint a közönséges dió. A talaj 
magas bórtartalma - ami más diófajnak még megfelel - 
pusztulását okozhatja. 

Gyökerei, gyökérnyaka gombafertőzésre érzékenyek. 

Levele a J. nigra feketedió levelére hasonlít.  



 



  

Lombja:  



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



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

Nővirága:  



 

Barkája:  

 

Termő hajtása és ágai:  



  

Zöld diója:  



  

Diója akkor tekinthető érettnek, amikor a dió zöld 
burka feketére véltozik. Úgy étkezési, mint szaporítási 
célra a begyűjtött diótermést mielőbb kopáncstalanítani 
kell. Mivel a kopáncs erősen ül a dió héján, 
legcélszerűbben betonkeverőben koptatható le a héjról. 

Diója 3-5 cm-es, nem hasonlít a nemzetség többi 
tagjára, fényes, gömbölyű. Jelentős diótermést ad. 
Diója nehezen törhető. Ehető. Íze lágyabb, mint a 
feketedióé.  



  

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

 

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



 

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

Útmenti fasor észak-kaliforniai feketedióból:  



 

Termesztésébe az 1800-as évek 
közepén John Bidwell telepes 
kezdett, Rancho Chico Nursery 
nevű faiskolájában. 

Ha hinni lehet a 
kaliforniaiaknak, az elmúlt 
években több új fajtája is 
termesztésbe került, amelyek 
későbbi kihajtásúak, a 
koratavaszi fagykárok 
elkerülése érdekében. 
Termesztése terjedőben van 
nemcsak az Egyesült Államokban, 
hanem Spanyolországban is, ahol 
az új ültetvényekben divatos. 

Amennyiben magról szaporítják, a kopáncstalanított 
diókat 10 C° alatti hőmérsékleten kell vermelni, 1-2 
hónapig. 

A Juglans hindsii csemetéket nagyban szaporítják, 
nemcsak erdősítési, faanyagnevelési célra, hanem 
alanyként is használják a közönséges dióhoz. 
Kaliforniában ez a legelterjedtebben használt alanya a 
közönséges diónak.  



 

Fája a bútoripar keresett, értékes keményfa-alapanyaga. 
Itt bemutatok néhány képet a J. hindsii kivágásáról, 
előfeldolgozásáról. 

Kitermelt gyökéranyaga és egy 17 tonnás hindsii törzs:  



  

Koronája is értékes faanyag, nemcsak a törzse:  



 

Hosszanti vágat:  



 

Deszkái:  

 

Fájának mintázata:  



 

A J. regia alanyaként is 
használják, mert a 
közönséges dió még 
érzékenyebb a J. hindsii 
élőhelyén előforduló 
talajlakó gombákra. 
Alanykénti használatának 
hátránya, hogy a 
kaliforniainál nedvesebb 
éghajlaton (Kaliforniától 
északra a nyugati parton) 
gyakran fellép az 
oltványoknál az ú.n. 
feketevonal-betegség, 
vagyis az oltvány és a 
nemes dió határán vékony fekete elszíneződés jelenik 
meg, ami aztán a diófa pusztulását okozza. Oka a 
közönséges dióra is veszélyes gyűrűsfoltosság vírusa. 

A J. hindsii alanyra oltott közönséges dió faipari 
szempontból értékes, mert a két diófaj faanyagának 
eltérő színe, mintázata egy deszkán vagy furnérlemezen 
belül különleges hatású. A következő két képen 
hindsiire oltott közönséges diófák láthatók, illetve a 
belőlük származó faanyag. Alul a sötét rész az észak-
kaliforniai feketedió, fölötte a világos pedig a 
közönséges dió.  



  

A közönséges dióval hibridje is van, 
ugyancsak vannak hibridjei a fekete 
dióval, l. ott. 

A J. regia és a J. 
hindsii hibridje a 
Paradox dió, más, 
kaliforniai néven 
Bastogne walnut. Úgy 



fedezték fel, hogy a J. hindsii magvait alanynevelési 
célból szaporították, és ennek során egyes egyedek a 
többségtől eltérő külleműek, „paradoxok” voltak. Az 
ismert botanikus, Luther Burbank határozta meg, hogy 
ezek a paradox egyedek a közönséges dióval alkotott 
hibridek. 

A paradox dióra a közepes nagyságú, ernyő formájú 
faalak a jellemző, amit egészséges, gyors növekedéssel 
ér el. Növekedése mindkét szülője növekedését 
meghaladja. 

Kedveli a kötött, nedves talajokat, de jól 
alkalmazkodik más talajtípusokhoz is. Fagyérzékeny. 

Korán, április végén hajt ki. Bár esetenként diótermést 
is produkál, ahhoz idegenbeporzás szükséges, mert 
pollentermelése igen gyenge. 

Diótermése nagy, hosszúkás alakú. A dióbél aránya 60 %. 

Díszfaként is számításba vehető a paradox-dió. Egy szép 
példánya lombritkítás előtt és után:  



 



A paradox-dió diófa-anyag termelésre kiváló. Fája 
valamivel keményebb és sűrűbb, mint mindkét szülőjéé. 
Színben pedig a kettő között helyezkedik el. Gyakran 
jellemzően figurális rajzolatú, kontrasztos, szép fája 
van. 

Alanynak is igen jó, a ráoltott közönséges diónak nagy 
növekedést biztosít. A fitoftórára és az 
agrobaktériumra nem fogékony. Kaliforniai faiskolák 
gyakran paradox dió alanyon nevelik a közönséges diót. 
Egy kaliforniai vizsgálat szerint az észak-kaliforniai 
feketedióra, illetve a paradox dióra mint alanyra 
oltott (Chandler fajtájú) közönséges dió növekedése, 
terméshozása között nem volt kimutatható különbség. Ami 
a paradox-dió hátrányára szólt, az a gyökérkárosító 
gombák fertőzése iránti, valamivel nagyobb fogékonyság 
volt. Tehát gyakorlatilag a közönséges dió számára 
mindkettő jó alanynak bizonyult. 



Luther Burbank egykori lakóháza melletti emlék-kertben 
látható ez az idős paradox-dió példány, valamint az 
emléktábla:  



 

 



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

Juglans hirsuta 

Mexikóban él, Nuevo Leon tartományban a hegyekben, 
mintegy 800 m-es magasságban. 

Egyebet nem tudok róla. Levele egy 19. századi 
növénygyűjteményből:  





Juglans hopeiensis - Kínai gyógydió 

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

 

Kínaiak mahetao-nak mondják, és ha angolul akarnak írni 
róla, a wenwan walnut nevet alkalmazzák. 

Miben tér el ez a diófaj, mondjuk, a közönséges diótól? 
Mc Granahan kaliforniai kutató szerint a levélkékben és 
a diótermés formájában. Mondják a közönséges és a 
mandzsúriai dió természetes hibridjének is, ebben a 
kérdésben nem tudok állást foglalni. 

Csak Hebei vidékén él, a Taihang hegység északi részén. 
Étkezési célra nem termesztik, mert keveset terem, a 
dió héja vastag, kemény, és kevés a dióbele. Díszdió, 
játékdió, gyógydió. 

Gyönyörű fa, díszfának megfelel, és faanyaga is 
értékes, nagyon szép textúrája van. Kiváló szobrászati 
alapanyag. Diója zölden, héjasan, végül művészien 
kifaragva:  



 



 

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



 

 

  

 



 

 

 



 

 

  

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



 

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



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

Ezek a diók ma ilyen kertekben teremnek:  



Juglans jamaicensis - Nyugat-Indiai dió 

Egyéb, korábbi nevei: J. 
portoricensis, J. 
domingensis, J. 
fraxinifolia, J. 
insularis. Spanyolul csak 
közönségesen nogal, 
angolul west indian 
walnut. 

A Karib-szigeteken (Kuba, 
Dominika, Haiti, Puerto 
Rico) él, nevével 
ellentétben soha nem élt 
Jamaikán. 

Él, ha élni hagyják, mert 
az erdőirtások, a 
kávéültetvények 
mérhetetlen terjeszkedése 
kiszorították élőhelyéről, 
és csak kisebb állományai ismertek. A kihalás veszélye 
fenyegeti, botanikus kerteken kívül (pl. a Puerto Rico-
i Adjuntas botanikai kertjében van 14 db) csak a 
hegyeken, 1000 m-nél magasabban fordul elő. Puerto Rico 
szigetén 1928-ban még három természetes előfordulási 



körzetét jegyezték fel. A másik két szigeten is nagyon 
megritkult.  

 

A fajt 1832-ben írta le Pedro Tomás de Córdova. 25-30 
m-re is megnövő fa. 

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

Egyik példány a 14-ből:  



 

Legalább tízféle más fafajjal elegyes erdőkben él. 

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



 

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

Porzós barkái 10-13 
cm hosszúak. 
Nővirágai még más 
dióféléknél is 
apróbbak, zöld 
színűek, hármas-ötös 
fürtökben fejlődnek. 
Februártól áprilisig 
virágzik. Kubában már 
júniusra beérleli 
dióit. A nyár első felében a többi élőhelyén is 
lehullanak érett diói. Keveset, fánként átlag 100 diót 
terem. A diószürettel nem kell sietni, egy hónap is 
eltelik, mire a földön fekvő dióról a burok lerohad. Ha 
közvetlenül dióhulláskor takarítják be, halomba rakva 
szokták a burkot lerohasztani róla. 



Gyümölcse a mi diónkra 
megszólalásig hasonlít, de 
dióbele kevésbé ízletes, héja 
is keményebb. Kisebb, mint a 
mi diónk, 110-180 szem van 
egy kilóban, szemben a hazai 
nemes diók 65-70 db/kg 
átlagával. 

Diója minőségben a 
feketedióra hasonlít. 

Más diófélékkel ellentétben nem fedeztek fel olyan 
állatfajt, ami a dióit terjesztené, természetes 
terjedését csak a lehullott diókból kikelő csemeték 
révén figyelték meg. Vagy a hegyoldalban a gravitáció 
és a vízfolyások segítik terjedni. 

Egy nagyított kép a dió héjáról:  



Diói érés után negyedévig nem csíráznak, negyedév 
elteltével a csírázási arány 40-50 %. 

A kikelt csemeték növekedése nagyon gyors. Hat-hét hét 
alatt negyedméteres növekedéseket figyelnek meg. Az 
egyéves csemeték méteresre nőhetnek, a kétévesek másfél 
méteresre. Műtrágyázás nélkül, és kipusztulás nélkül. 
További növekedése, fejlődése is gyors, törzsének 
vastagodása is. Egy 30 méteres kubai példány 
mellmagasságban mért törzsátmérőjét 60 cm-esnek 
mérték.  

 



Az árnyékot nem bírja. Csemetéi árnyékos helyen 
elpusztulnak. Más fáktól három-négy méteres, gyommentes 
távolságot igényelnek. 

Oltásával még senki se próbálkozott, de megfigyelték, 
hogy tősarjairól jól szaporítható. 

Speciális kártevője, ami súlyosan károsítaná, nem 
ismert. Levélzetét a különböző, több gazdanövényes 
erdei lombrágó rovarkártevők károsítják. A Dominikai 
Köztársaságban a dió héját átfúró, nem azonosított 
rovarkártétellel találkoztak. 

Levélzetén baktériumos foltosság csak árnyékos helyen 
fordul elő. 

Kereskedelmi méretekben soha nem termesztették. 

Kiváló minőségű faanyagot ad, ami a feketedió anyagára 
hasonlít. Gesztjének színe sötét szürkésbarna, Kubában 
gesztenyebarnás, pirosbarna erezettel. Szíjácsa 
világosabb, majdnem fehér. Fajsúlya átlagosan 0,60-0,69 
g/cm3, de ennél sokkal sűrűbb és ritkább faanyagát is 
ismerik. De ritkasága miatt az elmúlt évtizedekben nem 
került kereskedelmi forgalomba. A karib szigeteken nagy 
fantázia lenne ültetvényszerű termesztésében, mert 
faanyaga kivételesen kiváló. 

Ennek a diófajnak bizonyított ősét ásatásban is 
fellelték Puerto Rico-n, a J. paleoantillana nevet 
kapta. Korát az utolsó jégkorszak végére becsülik. 

Feltételezik, ez a diófaj a J. venezuelensis, ugyancsak 
nagyon ritka fajjal van közeli rokonságban. 

 

Juglans major - Arizonai dió 

J. elaeopyrea-nak is mondták, J. torreyinek 
is, valamint J. rupestris-nek is, mint a kicsi 
diót, de attól megkülönböztetendő még a major 
melléknévvel is ellátták. És hívták már J. 
microcarpa majornak is. 



Angol nevébe néha betoldják a „fekete” jelzőt (Arizona 
black walnut), mert a Juglans-diókon belül a feketediók 
csoportjába tartozik. 

Spanyolul csak diófa (nogal) a neve. Változatai a var. 
stewartii és a var. major.  



 



 

Az egyetlen 
diófaj, amelyik 
sivatagi 
körülmények 
között él. 

Az Egyesült 
Államokon belül 
Arizonában, 
Texasban, Új-Mexikóban él. 
Mexikó Sonora és Coahuila 
tartományaiban azonban 
élőhelye kiterjedtebb. 

Száraz, sivatagos vidékeken 
él, folyók, patakok mentén, völgyekben, 
kanyonokban, folyómenti síkságokon, teraszokon. 
Időszakos vagy száraz vízfolyásokban is 
megtalálható, ahol a felszín alatt szivárgó vizet 



hasznosítja. Előfordul némely hegyvidéki területen is, 
800, sőt 2000 m magasságban is. Hosszú életű fa, 400 
évig is élhet. 

Az arizonai dió lassan növekszik jó körülmények közé 
telepítve is. Nem várhatunk el tőle többet, minthogy 
évente 30 cm-nyit nő. 

Íme egy fiatal arizonai dió eredeti élőhelyén, 
termőhelyére mostoha talajviszonyok jellemzőek.  





  

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

Arizonai dió jellemző élőhelyén:  



 



 

Viszonylag árnyéktűrő. 

Közepes nagyságú diófa, mintegy 20 m-re nő meg, az 
ekkora fának 1,2 m a törzsátmérője. Alkata jellemzően 
vaskos, tömzsi. Erős ágai szélesen terpeszkednek, 
széles gömb-jellegű koronát formáznak. 

Kérge szürkésbarna, idősebb korában barázdált. 
Törzséről két kép:  





  

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



Hajtásai kezdetben zöldek, szőrösek, majd vaskosra, 
tömzsire, barnára érnek be. Vesszőinek belseje ugyanúgy 
kamrás, mint a többi Juglans-dióé. A vesszőkön a 
levélnyél csatlakozási helye jól látható, nagy méretű. 
Rügyei piszkos szürkés barnák. 

Páratlanul összetett levelei 9-15 levélkéből állnak, 
15-35 cm hosszúak. A levélkék lándzsás-oválisak, 
némileg görbültek, fűrészesen fogazottak. Egyenként 5-
10 cm-esek. Színükön sárgászöldek, fonákjukon valamivel 
világosabbak. Levele néhány felvételen:  



  

   

  

Barkavirágzata sárgászöld színű, 5-8 cm hosszú.  



 



  

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



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



 

Tavaszi lombja:  



  

 

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

Termékenyülés után:  



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



 

Zöld és érett termése néhány képen:  



 



 
 

 



Minteg
y 100 
db dió 
tesz 
ki 1 
kg 
súlyt. 
A 

dióbél 
arányát 40-
50 %-ra 
becsülik. 

Diótermése bőséges, de 
csak minden második-
harmadik évben. A 
termésmennyiség nagyban függ az 
időjárástól, főleg a tavaszi csapadék mennyiségétől. 

Aszályos évben nem neveli ki dióját, hanem elhullatja. 
Ehető dióját nehéz kibontani vastag, kemény héjából. 
Vadon termő fái alól szokták étkezési célra 
összegyűjteni. A nagyobb, idősebb fák apróbb méretű 

termést hoznak. Az indiánok ették. 

Diótermése a helyi madár- és 
szürkemókus-populáció szempontjából 
értékes, amelyek számára táplálékot 
ad. Gyenge természetes szaporodási 
képesége annak is betudható, hogy 
dióit túl sok állat fogyasztja. 

Levelei összehúzó hatásúak, ezért 
gyógynövényként is számon tartják. 

Faanyagként azért nem számottevő, mert 
törzse rövid, növekedése lassú. Szép 
és tartós fája van, furnérlemezt lehet 

belőle készíteni, ha a rönk elég hosszú. Sokféle célra 
használják, pl. bútorgyártásra, ezen kívül, hogy a 
szélső értékeket említsem, kerítésnek és puskatusnak. 
Kandallópolc az arizonai dió fájából:  



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





  

Egy 52 éves, 18 m magas, mezei példány:  



 

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



 

Egy texasi példány:  



 

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





  

Gyümölcstermő céllal nem 
szaporítják. Alanyként számításba 
jön a közönséges dió számára. 

Generatív úton, magról 
szaporodik. Szaporításához a 
diókat egyedi edényekbe helyezik, 
mihelyt azok megértek. A csírázás 
előtt kifejezett hidegigénye van. 

A tél folyamán a rágcsálóktól védeni kell a magvakat. A 
talaj felszínén maradt diók rosszabbul csíráznak, mint 
a földdel takartak. 

Csírázási aránya rossz, 50 % alatt van. Próbálták 
nedves körülmények között tartani a csíráztatandó 
diókat, de az eredmény úgy se volt jobb. Tél végén, 



tavasszal kezd csírázni. A csemete az első évben 
gyorsan, nagyot nő, erős főgyökeret fejleszt. Már nyár 
elején végleges helyére kell ültetni, hogy gyökere ne 
károsodjon. Az első és a második télen nem árt némi 
hideg elleni védelem a fiatal csemetéknek. 

Növekedése a későbbiekben lelassul, nem lehet többre, 
mint 30 cm-re számítani évente. Később is sok a kiesés, 
nagy az elhalt egyedek száma. Olyan esetről is 
beszámoltak, hogy a második évet 374 csemetéből csak 1 
élte túl.  

 

Vegetatív szaporítása még szövetkultúrás tenyészetben 
se volt eddig sikeres. 

Rovarkártevői közül a 
különböző dióburoklégy-
fajokat emelik ki, amelyek 
természetes ellenségeként a 
Diachasmimorpha juglandis 
parazita darázs is 
megfigyelhető a zöldburkú 
diótermésen. 

Igen fogékony a gnomonia 
gombabetegségre, ami miatt 



képes a lombját elveszíteni. Sőt, a gnomoniát képes a 
közönséges dióra is átfertőzni. Gyökere a 
gyökérrothadásra, koronája farontó gombák miatti 
ágletörésre érzékeny. 

Egy károsodott, repedt törzsű arizonai diófa törzsének 
metszete:  

A kicsi dióval és a közönséges dióval is létezik 
hibridje. Az előbbit J. x torreyinek nevezik, az 
utóbbit francia kutatók fatermelési célra tartják 
ígéretesnek, MJ 209-es kóddal jelölik. Ezt Garavel-
hibridnek is mondják, az arizonai dió az anya, a 
közönséges dió az apa. 

A végére is maradt egy képem. Az biztos, hogy 
Arizonában készült, és az is biztos, hogy a fotós 
diófát fényképezett. De a fotós fotós volt, nem 
szakember, így nem tudta megmondani, milyen diófajt 
fényképezett.  



 

Tisztelt fotós Kollégám, mivelünk ez nem fordulhat elő, 
mi ismerjük a diófajokat. 

Legvégül Juglans majorként közlik botanikusok az 
alábbi, piros színű levelet is. Lehet, hogy ásatásból 
származó lenyomat.  

 

Juglans mandshurica - 
Mandzsúriai dió 

Kínai diónak, 
sárkánydiónak is 
mondják, valamint 
koreai diónak is. Kínai 



neve hu tao qiu. Japán neve onigurumi, de külön is 
írják: oni gurumi. Találkozni az oni ogurumi névvel is. 
Korábbi tudományos nevei: J. cathayensis (és var. 
formosana), J. collapsa, J. draconis. 

Mandzsúrián kívül is Kína további nagy területeinek 
lakója, a nagy kiterjedésű Hoang-ho medencében és 
keletebbre Észak-Koreában is otthon van. Oroszországban 
az Amur vidékén a habarovszki körzetben és a Távol-
keleti tengerparton, Japánban pedig Hokkaidón és Honsun 
él természetes körülmények között. A mandzsúriai flóra 
tipikus képviselője, Mandzsúria elképzelhetetlen lenne 
nélküle. 

Elterjedése Kínán belül:  

 

Oroszországban is sokan foglalkoznak a 
mandzsúriai dióval, egyesek helytelenül 
"usszuri görög dió"-nak nevezik, mintha a 
közönséges dió változata lenne. 
Oroszországban gyakori, hogy a laikusok 
összetévesztik a közönséges dióval. 

Amerikában a polgárháború idején kezdték 
telepíteni. Egzotikus kinézete miatt ma 
már díszfaként is ültetik Európában is, 

ahova 1820 körül hozták be. Európa hideg éghajlatú 
országaiban dísznövényként gyakori, úgy Oroszországban, 
Szentpétervár vidékén is, Dél-Szibériában is, mint 



Észtországban, Finnországban. Angliában is szaporítják. 
Itt díszfaként ültetve 10 méter magas növésre lehet 
számítani. 

A mandzsúriai dió botanikai rajza:  





  

A jobboldali ábra a Kína Flórája sorozatból való. Egy 
képen mutatja be a közönséges diót (1-7) és a 
mandzsúriai diót (8-12). Egyben a különbségeket is 
érzékelhetjük. 

Faalakban vagy nagy bokor alakban nő. A mandzsúriai dió 
25-30 m magasságot érhet el, a nagy fák törzsátmérője 
60-75 cm, ritkán több, 1 m is lehet. 200-250 évig vagy 
tovább is elél. 

Lombhullató és fenyővel vegyes erdők lakója, főleg 
patak- és folyóvölgyekben, nedves-nyirkos síkságokon, 
ritkábban hegyoldalakon, de 500-550 m magasságnál 



magasabban nem fordul elő. Gyökere a tartós vízborítást 
jól bírja, gyakran a folyók rendszeresen elöntött 
mellékein nő. 

A diófélék közül a leginkább fagytűrő. Szibéria középső 
részén ültetett példányai -50 C°-ot is kibírtak. 

Nagyon hasonlít a kőrisfához, megszólalásig azonos a 
mandzsúriai kőrissel. Eredeti élőhelyén, az Amur-vidéki 
Mandzsúriában fája 20 m magasra nő meg.  

 



Növekedése gyors, törzse egyenes. Vázágai 
hegyesszögűek. 

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

 

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



  

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



A levelek megdörzsölve jellemző illatúak.  

 

 

A levélnyelek elhelyezkedése:  



A mandzsúriai diót sokan azonos fajnak tekintik a 
közönséges dióval. A levélkék száma azonban világosan 
jelzi, hogy önálló fajról van szó. Ez az első 
fajmeghatározó jelleg. A második pedig a levélkék 
fűrészessége. (A harmadik a csúcsrügy mérete, a 
negyedik a nővirág színe. De ne szaladjunk ennyire 
előre.) 

Japánban pedig csak a botanikusok tesznek különbséget a 
japán dió és a mandzsúriai dió között. Hiába, a 
Juglans-diók igen közeli rokonok, testvérek. 

Rügyei igen nagyok, színük szinte azonos a hajtás 
színével. A csúcsrügy különösen nagy. Hát még erős 
nagyításban:  



 



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

 

   



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



 



 

Lombja nyáron:  



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

Gyorsan nő. Fája értékes keményfa, szép textúrájú 
faanyag, vékony, világosszürke hánccsal, barna 
geszttel. 

Épületfának, szobrok készítésére, bútorkészítésre és 
puskatusként használják. Olcsóbb, mint más diófaanyag. 



Május végén-júniusban virágzik. Porzós barkái 10-40 cm-
esek.  

  





  

Nővirága pirosas.  



 

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

 





  

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

 

A diófélék közül a legrövidebb vegetációs idő alatt 
érleli be termését. A dióérés még hideg éghajlaton is 
biztonságos. 

Fürtös diótermése a természetfotósok kedvenc témája.  



Őszi lombszineződése dekoratív.  



 

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



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



   



 

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



 



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



 

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



 

 



Diótermése ízletes, 
alig marad el a 
közönséges dió 
ízétől. Hasonlít a 
vajdióéra, de 

lágyabb. Fogyasztják, nyersen is, 
ételekben, süteményekben is, 
legfőképp Koreában, ahol 
hagyományos élelmiszer. 

Érdekes fogyasztási szokás (Japánban is), hogy a héjas 
diót egy serpenyőben megpirítják, és a pirított diót 
törik meg. Krémes, kókuszdió színű dióbele a pirítás 
alatt aranysárga csemegévé válik. Pékáruban, 
süteményekben fogyasztják. 

Süteményekben a dió íze megkülönböztethetetlen a 
közönséges dió ízétől. Oroszország hideg vidékein, ahol 
közönséges dióhoz nehezebb hozzájutni, mandzsúriai dió 
beléből készítik a népszerű orosz diós ételeket, mint a 
harcsót, a szacivit, stb. 

A dióbélből sajtolt olajat és a sajtolás maradékát is 
felhasználja az édesipar. 

Zölddiójából a közönséges dióéhoz hasonló dióbefőtt 
készíthető. 

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

A diótermés héját felfűrészelve Kínában természetes 
ékszereket készítenek belőle.  



 



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



 



 
 



Talajra meglehetősen igényes, és fényre is. Termékeny, 
jól művelt talajt szeret, ami kellően nedves, de amin a 
fölösleges víz nem áll meg. A szárazságra érzékeny. 

Szélkárra nem érzékeny, nagy gyökérrendszere szilárdan 
tartja. 

Jól bírja a városi környezetet, a füstöt, a gázokat. 

A mandzsúriai diót gyógynövényként is számon tartják. 
Népi medicina. Termése, kérge, levele is gyógyhatású. 

Leveleit gyógyászatra is, kozmetikai célra is 
hasznosítják. Júniusban gyűjtik be levélnyél nélkül, 
csak a levélkéket, majd napon vagy árnyékban szárítják, 
vékony rétegben, hogy zöld maradjon.  



Virágpora a méhek értékes virágpor-forrása. A 
szúnyogokat a levélzet kipárolgása riasztja, 
mandzsúriai diófa alatt nem lehet szúnyogot találni. 
Szárított diólevele ruhásszekrényben tartva a molyokat 
tartja távol. 

A mandzsúriai dió ugyanolyan jó juglontermelő, mint a 
mi diónk. Kínaiak a juglon-gyártás üzemi méretű 
módszerét vélik megtalálni a mandzsúriai dió kérgéből. 
A faanyagcélú erdő kitermelése során a kérget 
leválasztják a törzsről, felaprítják, és vákuumban 
forró gőzzel vonják ki belőle a juglont, amiből később 
gyógyszer, élelmiszer tartósító szer, növényvédőszer 
készülhet. 

Ugyanakkor közvetlen környezetét kevésbé károsítja, 
mint más diófajok, mert juglonkibocsátása gyengébb. 

A mandzsúriai dió mindenki kedvence. A vaddisznóké is, 
az egereké is.  



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

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

Magról kelt és első éves csemete:  



  

Mandzsúriai diócsemete üvegházban:  



  



 

És ugyanaz a szabadban:  



 

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



 

 

Mandzsúriai dió a hollandiai leideni arborétumban:  



 

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



  

 

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



     

      

  

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



Vadon kelt mandzsúriai diók Oroszországban:  



  

Érdekes példa a mandzsúriai dió díszfakénti 
használhatóságára a dél-szibériai Oszennyiki város 
Kirov utcája. Oszennyiki sivár bányászváros, ezért az 
1970-es évek elején utcafásítási programot indítottak, 
a Kirov utca mandzsúriai diófákat kapott. A fasor 
megnőtt, ma is él, a fák egyenes, magas törzse fölött, 
8-10 m magasságban lomb-boltozat borítja be az utat. Az 
úttestről az eget nem látni, csak a sötétzöld levelek 



hálózatát. A fasor hangulata, a lombozat rendkívüli 
aromája, a tiszta, egészséges levegő miatt a Kirov utca 
látványossággá vált, amiért önmagában is érdemes 
Oszennyikibe látogatni. Nyáron. A rendkívüli 
hangulathoz az is hozzájárult, hogy - nem ismerve a 
mandzsúriai diófa természetét - a csemetéket túl közel 
ültették egymáshoz, és mivel mind megmaradt, 
természetellenesen sűrű állományt alkotott. Hát, igen, 
szovjet módszer, de jól sült el. 

A fa kivágása Oroszországban jelenleg tiltott, 
puskatust mégis készítenek belőle. 

A mandzsúriai diónak van egy szahalini változata 
(Juglans manschurica var. sachaliensis), ami nemcsak 
Szahalinon, hanem Japánban is elterjedt. Néhány japán 
fénykép a szahalini változatról:  



   



   



   



 

A többi Juglans-dióval egy sor hibridje létezik. 
Például a Juglans hopeiensis-t is a közönséges és a 
mandzsúriai dió természetes hibridjének mondják. Lehet, 
hogy úgy van. 

A mandzsúriai diót a J. regia fajtanemesítései során 
keresztezésre használták, a termőképesség fokozására, 
mivel fürtös termésű. Másik remélt előnye a nagyfokú 
hidegtűrés, így a diótermesztés északi határát remélték 
kitolni. Például Oroszországban, Tulában E.B. 
Evanzseliszta hozott létre hibrideket a mandzsúriai dió 
és a közönséges dió között. 

Kaliforniában a Pedro fajta őseként a mandzsúriai dió 
is szerepet kapott. Ennek azért van jelentősége 
számunkra, mert a legutóbb, 2001-ben elismert magyar 
nemesítésű fajták előállításába Szentiványi Péter 
bevonta a Pedro fajtát, azzal keresztezte korábban 
szelektált fajtáit, így ma már öt új diófajtában 
érzékelhető a nemesítés eredménye. 

Juglans microcarpa - Kicsi dió, Texasi 
(fekete) dió 

J. rupestris-
nek és J. 
nana-nak is 
nevezték. 



Angolul little walnut, Texas (black) walnut. Egyéb 
közönséges nevei: törpe dió (dwarf walnut), bokros dió 
(shrubby walnut), folyami dió (river walnut), mexikói 
dió (mexican walnut), diócska (nogalillo, nogalito), 
namboca, vagy csak egyszerűen dió (walnut, ill. nogal). 

Változatai a var. microcarpa, a var. stewartii, amelyek 
a levél és a termés méretében különböznek, az utóbbi 
szélesebb levelű és nagyobb diójú. Botanikai rajza:  

 

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



 

Napos, vagy részben napsütötte helyet igényel. 
Vízigénye viszonylag alacsony, hőtűrő képessége nagyon 
magas. Lúgos kémhatású talajt is elvisel. 

Kis-közepes méretű fa, mintegy 6-15 m magas. Texas 
állam legnagyobb példánya:  



 

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



 



 

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



 



Ágai narancspiros, szürkésbarna színűek, gyengék. 

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



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



 

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



 

 

  

Rügyei és tavaszi hajtása:  



  

Virágai sárgászöldek. Porzós barkái koratavasszal, 
márciusban-áprilisban jelennek meg, termős virágzata 
is, ami rendszerint 2 nővirágból áll. Hím- és nővirágai 



jellemzően külön időben nyílnak, idegenbeporzást 
igényel. 

Porzói áprilisban:  



  

Termését általában párosával hozza.  



 

Termő hajtása:  



  

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



Legnagyobbrészt vadon 
termő gyümölcsét 
fogyasztják, kisebb 
részben termesztik is. 
Hátránya, hogy apró, 2-
4 cm-es, burokkal 
együtt. De nagyon 
jóízű. Mókusok, madarak 
és egyéb apró állatok 
szívesen megeszik, 
lombját a szarvasok is. 

Levele gyógynövényként 
használatos, teáját 
szájöblögetésre 
használják. 

A kicsi dió faanyaga 
szép, igen mutatós. 
Gesztje sötétbarna, 
szíjácsa fehéres. Hogy 



mégsem készítenek belőle gyakorlatilag semmit, az 
vékony törzsének következménye. A bokorformán nőtt 
példányok törzsvastagsága sokszor nem több, mint 5 cm, 
bár a faalakú példányoké ennek a két-háromszorosa. Fája 
keményfa, fajsúlya nagy, de nem erős. Évgyűrűi lazán 
kapcsolódnak egymáshoz, és a faanyag nehezen viseli el 
a megmunkálást. 

Fájából leginkább dekoratív kisebb tárgyakat, például 
késnyeleket készítenek, és csak nagyon ritkán 
találkozni a fájából készült furnéranyaggal. 

Gömbölyded dió-koronája mutatós dísznövénnyé lépteti 
elő. Élőhelyén városi utcafásításra is használják. 
Tájrehabilitációs célra és talajmegkötés céljára is 
ültetik. Állítólag Európában is lehet díszparkokban 
egyes példányait látni. Egyébként 1868 óta ültetik 
díszfaként. 

Diói jól csíráznak, ezért főleg magról szaporítják. 
Ősszel szokták végleges helyre vetni, homokos talajba, 
3-5 cm mélyre. Vegetatív szaporításának lehetőségét 
jelenleg is vizsgálják Amerikában. Texasban gyakori, 
hogy a nem helyi diófajokat a texasi dióra oltják, mint 
alanyra. 

Egy fiatal példány:  



 

Legveszélyesebb kártevői a dióburoklégy-fajok 
(Rhagoletis), amelyek a nyár második felében támadják 
meg, általában esők után. Máshol a szövőlepke-kártételt 
emelik ki. 

Kiemelkedően fogékony a talajlakó gombák károsítására. 
Ezért egy árvizes elöntés után biztosra vehetjük az 
elöntött fák pusztulását. Viszont a legtöbb diófaj 
veszélyes gombabetegségére, a gnomóniára kevésbé 
fogékony. 

Könnyen hibridizálódik a J. majorral és a fekete 
dióval. Az utódok küllemileg átmenetet képeznek az 
érintett fajokkal. 

Juglans microcarpa mint városi díszfa:  



 

Egy texasi példány:  

Egy 1850 körüli növénygyűjteményből:  



 

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



Hazai jelenlétét diótermesztési célú és parképítészeti 
szempontok indokolják. 

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



Diói augusztusban Magyarországon:  



És Texasban:  



 

Juglans microcarpa díszfaként egy cseh parkban:  



Juglans mollis - Mexikói dió 

J. mexicana-nak is mondták. Mexikóban a 
következő közönséges nevekkel is illetik: 
folyómenti dió (nuez corriente), negyedrész 
dió (cuartolote), mekkai dió (nuez meca), 
bebörtönzött diófa (nogal encarcelado) és 
helyi mixteco indián nyelven tih-ti és tutiki. 

Mexikóban 1200-2500 m magasságban, a hegyekben él, 
tölgyekkel, fenyőkkel elegyesen. Természetes élőhelye a 
jobboldali képen piros pöttyökkel jelzett terület. 

15-18 m magas fa. Törzse:  



 

Levele így nézett ki 1890-ben:  





Nő- és hímvirága jellemző Juglans-virág.  



 



Diótermése éréskor, október-novemberben kávészínű, 
ehető. Nyersen vagy főzve, édességekben fogyasztják. 
Piacra kerülő dióját gyakorlatilag az erdőkben gyűjtik 
össze. Nagykereskedelembe nem kerül. Chilapa, Guerrero 
piacain mintegy 2 USD/kg-nak megfelelő áron lehet kapni 
(1999-es adat). 

Főleg faanyaga értékes, amit sokféle módon 
hasznosítanak. Közönségesen tűzifának, de lényegesebb, 
hogy házépítéshez gerendának, továbbá patiok és kertek 
díszítésére, ácsolatként. 

A mexikói dió ugyanúgy juglont termel, mint a 
közönséges dió és más diófélék. Allelopátiás hatása és 
emberi gyógyhatása is azonos, gyógynövény. 

A fa orvosi haszna: A leveleket reuma elleni 
borogatásra használják, a levelek főzetét nehezen 
hegedő sebekre, ezen kívül enyhíti a szájpenészt, 
fehérfolyást, stb. A levelek kivonatából készült 
infúziót mérgezések esetén alkalmazzák. A kopáncs 
véraláfutások, zúzódások borogatására jó. 

Tuberkulózis ellen hagyományos népi gyógyszer a a fa 
kérgéből és leveléből kioldott juglont tartalmazó 
oldat. Ezirányú gyógyhatását jelenleg is 
tanulmányozzák. 

Kérgéből és éretlen kopáncsából rovarirtó szert 
készítenek. 

Házikertekben és árutermelő ültetvényekben is ültetik. 
Magról szaporodik. 

Juglans neotropica - Sötét dió, Andok 
diója 

Egyéb nevei is vannak, igen nagy változatosságban:  
- J. colombensis (Kolumbiai dió), kolumbiai cédrus 
(cedro colombiano)  
- J. honorei (amit tévesen J. honored-nek is írnak), 
Ecuadori dió (Ecuador walnut), trópusi dió (tropical 
walnut),  
- J. boliviana (Bolíviai dió, bolíviai fekete dió), 
ennek a helyi nevei: hazai dió (nogal de la tierra), 



fekete dió (nogal negro), fehér dió (nogal blanco),  
- J. soratensis (Sorata-i dió), ugyanott tocte-nak is 
hívják,  
- J. venezuelensis (venezuelai dió), aminek a helyi 
nevei: Caracas-i dió (nogal de Caracas), fekete cédrus 
(cedro negro, máshol cedro nigro), nagy cédrus (cedro 
grande), erdei dió (nogal silvestre), nogal plance, 
babér (laurel),  
- vagy mindenhol csak egyszerűen diófa (nogal). 

Megjegyzem, van, aki a J. boliviana-t és a J. 
venezuelensis-t jelenleg is önálló fajoknak tekinti (l. 
ott).  





  

A család sanyarú sorsú, de szépreményű tagja. 

Az Andok hegyeinek oldalán és a hegyek közötti 
völgyekben él, az Egyenlítő környékén, Venezuelától 
Bolíviáig, Peruig, 1000-2700 m-es magasságban. 
(Kolumbiában 1700-2700 m között, Ecuadorban 1600-2700 m 
között, Peruban 1000-3000 m között él.) Ritkán, elszórt 
egyedekben található. Gyakori, hogy egyes egyedei 
mezőgazdaságilag művelt területeken láthatók. Az 
érintett 5 ország mind a sajátjának tekinti. Igazából a 
jogelőd inka birodalom diója, az inkák termesztették, 
az inka birodalom indián népeinek (a muiszkáknak és a 
csibcsáknak) szent fája volt. 



A diófélék közül az 
egyetlen örökzöld, 
egyben fagytűrő dió. 
Bár helyesebb, ha 
félig örökzöldnek 
mondjuk, mert bár 
lombját egész évben 
neveli, időnként 
mégis lehullatja, de 
nem az évszakok 
szerint (ami 
termőhelyén nincs 
is), hanem 
szárazságra. 
Ugyancsak jellemző rá 
- más dióktól 
eltérően, - hogy az 
újbóli kihajtáshoz 
nincs szüksége 
nyugalmi időszakra, 
az évszakok 
váltakozására. Teljes 
mértékben 
alkalmazkodott az 
egyenlítői, örök 

nyári körülményekhez. 

Élőhelye a magas tengerszint feletti magasság miatt nem 
mondható trópusinak, mert nem forró. Klímaigénye 
mérsékeltnek mondható. A hőmérséklet az 1000-3000 m-es 
magasságban -3 °C és + 25 °C között változik, általában 
ugyanazon a napon belül. És helyesebb, ha nem nevezzük 
fagytűrőnek, mert néhány fokos mínuszt elvisel ugyan, 
de a nagyobb hideget nem szereti, és hideg helyen nem 
él meg.  



 

Mély, laza szerkezetű 
talajt igényel, 
homokosat vagy 
középkötöttet, 
semleges vagy kissé 
savas kémhatásút. 

Széltől védett 
mélyedésben szeret 
nőni, ahol a 
csapadékvíz is 
összegyűlik. A 
völgyeket szereti, a 
hegyoldalakat nem. 

Egyenes törzsű. 20-30 
m-esre nő meg, de 
ilyen nagy fák nem 
találhatók, mert 
előbb kivágják. Ahol 
hagyják nőni, nem 
vágják ki idő előtt, 
pl. Costa Rica-ban 
egy 40 éves fa 66 cm 
törzsátmérőt nevelt. 



Általános, hogy a magasabb fák törzse akár a feléig is 
fel van kopaszodva. Kérge mélyen repedezett. Koronáját 
gömbkoronának mondják, valójában igen szabálytalan, 
egyedi koronát növeszt. Vaskos, nagy ágai vannak. 
Lehullott lombjából visszamaradó száraz avar a fa körül 
megakadályozza más növények növekedését, ezért 
környezete gyommentes. 

Lombja világoszöld, sűrű, jellemzően a hajtásvégi 
csomókban összpontosul, levelei páratlanul szárnyaltak. 
A fa növekedése termőhelyén még jó körülmények mellett 
is lassú. 

Levele 1886-ban így nézett ki:  





  

Mai rajza:  



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



 

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



 

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

A bél ehető, jó, finom 
ízű, tápláló. 
Esszenciális 
olajsavakat tartalmaz 
(mint a közönséges 
dió). Olajtartalma 60-
65 %. Almasavban, 
oxálsavban gazdag. 
Tannintartalma ízén is 
érződik. Mint dióbelet 
magában is 
fogyasztják, fontos 
élelmiszer. 

Exportra nem kerül, termését termőhelyén forgalmazzák 
és fogyasztják. 

Termőhelyén sütemények, édességek készítésére 
használják. Ilyen édesség Ecuadorban a „nogada de 
Ibarra” (ibarrai diócsemege), amit cukorból, tejből, 
dióbélből készítenek. Gyakorlatilag karamellizálják a 
dióbelet, és különféle élénk színekre festik. Az 



ibarrai asszonyok - idegenforgalmi látványosságként is 
- vékony faháncsból készült dobozkákban árulják a helyi 
piacon. 

Általában nogada-nak (diókrémnek) 
hívják a dióbélből készült édességeket. 
Zselét is csinálnak az érésben lévő, 
még lágy dióbélből, cukorral főzve. 
Sőt, a friss diót főtt kukoricával is 
keverik, az így készülő édességek 
általános neve „mote”. 

A diókopáncsnak gombaölő és halpusztító hatása is van, 
ez juglontartalmából adódik, ezen kívül juglandint és 
polifenolt is tartalmaz, amelyek értékes alkaloidák. 

A dióbél kereskedelmi forgalomba csak helyileg kerül, 
érési szezonban a helyi piacokon kapható. 

A parasztok elsősorban diójáért ültetik. 8 év múlva 
kezd teremni. 

Fája finom, 
mutatós, gyönyörű. 
Keményfa, de nem 
túl kemény, 
értékes, 
trópusinak 
minősülő faanyag. 
Színe 
csokoládébarna, 
sötét-fekete, 
szíjácsa élesen 
elkülönül, színe 
fehéres. Színe 
általában az északamerikai feketedióra emlékeztet, de 
gesztje annál sötétebb. Néha bíboros árnyalata van, 
magas fényű. Erezete egyenes, rönkje az elágazások 
miatt csomós. Textúrája inkább durva. Illata kellemes, 
de határozott. Anyaga lassan szárad ki, és hajlamos a 
vetemedésre. 

Megmunkálhatóságáról, faipari tulajdonságairól mindaz a 
jó elmondható, ami a közönséges diót és a feketediót 
jellemzi. 



Faanyagában időnként kristályos szemcsék fedezhetők 
fel, ugyanúgy, mint a feketedió fájában. Valószínű, 
ezek a kristályok ugyanúgy kalcium-oxalátból állnak, 
mint a feketedió esetében, és élettani funkciójuk a 
felvett kalcium tárolása a növény számára.  

 

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

A diófa-deszkák szállításra várnak:  



 

Bútor az andok diójából:  



 

Parketta is készül belőle:  



 

Tisztelt világjáró Kollégám, ha Ön Ecuadorban jár, 
előre kérem, csak forralt vizet igyon. Ha mégsem, 
számolnia kell azzal, hogy szájában hámparazita férgek 
telepednek meg. Hogy a helyi parasztoknak mégsincsenek 
hámparazitái, annak köszönhető, hogy a helyi diót 
fogyasztják, juglontartalma féregölő. Ha turistaként 
mégis a forralatlan vízre kényszerülnénk, kövessük a 
helyi lakosok példáját. Helyi dió a piacon is, 
élelmiszerboltban is kapható. Dióbelét rágcsálva biztos 
a gyógyulás. 

Nemcsak termése, kérge és levele is gyógynövényként 
hasznosítható. Tannintartalma miatt összehúzó 
(asztringens) hatása van, sőt a gyökerének is. 
Levelének főzete belsőleg használva megszünteti a 
hasmenést, köhögés ellen is jó, és vértisztítónak is 
tartják. Külsőleg pedig sebek lemosására használják. 
Úgy is alkalmazzák, hogy a friss, érésben lévő dióbél 
levét mézzel keverik, ezzel kennek be sebeket, 



forradásokat, fekélyeket. Kolumbiában a levélfőzetet 
májgyógyszerként is számon tartják. 

Ecuadori parasztok a levél főzetét tejjel keverik, 
ennek állítólag bor-íze van, és táplálja az agyat. 
Naponta egy litert kell belőle fogyasztani. Mások a 
„dióvizet” (agua de nogal) fogyasztják tea, matétea, 
vagy más, aromásított víz helyett, vagyis 1 l vízbe egy 
diólevelet főznek bele. 

Termésének, levelének 
főzetéből tonizáló oldat 
készül, amelyet 
hajmosáshoz, a haj 
sötétítéséhez és a 
hajhullás 
megakadályozására 
használnak, pl. 
Kolumbiában. 

Kérgének csersavtartalmát 
bőr-kikészítésre 
hasznosítják. 

Kopáncsából, de még 
leveléből és gyökeréből 
is festéket készítenek, 
ami egyike a ma már ritka növényi festékeknek. Fonalak, 
pamut- és lenszövetek festésére használják. (A 
jobboldali képen gyapjút festenek, Ecuadorban.) Festéke 
diószínű, vagy sötét gesztenyeszínű. A zöld dióból 
sárga festék készül, az érett dió kopáncsából fekete. 

Ecuadori népszokás, hogy lányok, fiatalasszonyok 
ruháját festik meg diófestékkel, és ennek szimbolikus 
jelentősége van. 

Termése:  



 

A csinosan polírozott dióhéj-darabokból ékszer-
fantáziát alkotnak. Ugyancsak dióhéjból készítenek 
gyapjúkabátokhoz nagyméretű gombokat, és csiszolt 
dióból nagyméretű rózsafüzéreket. 



Az Andok 
diója a 
délamerikai 
ökoszisztém
a fontos 
eleme. 
Diótermését 
a helyi 
szürkemókus
-állomány 
szívesen 
fogyasztja. 
A kép 
Ecuadorban, 
a 
guayaquili 
Bolivar 
parkban 

készült. 

A fa szép városi díszfa is. Díszfakénti 
telepítését erősen szorgalmazzák. 
Impozáns látványa van. Parkokba, szabad 
területekre ajánlják. 

Értékei ellenére a faj nehézségekkel küzd. Fája olyan 
magas értékű, hogy a nagyobb fákat gyakorlatilag mind 
kidöntötték
, végig az 
Andokban. 
Az érintett 
5 országban 
gyakorlatil
ag nem 
létesültek 
ültetvényei
. 

Az érintett 
5 ország 



nemzeti parkjaiban őriznek állományokat az Andok 
diójából. Bolívia 3 nemzeti parkja is, az Amboro, a 
Carrasco és a Cotapata Nemzeti Park kiemelt értékei 
között tartja számon, mert élőhelye beszűkült. 
Kolumbiában és Ecuadorban a kivágást és az exportot 
hatóságilag korlátozzák. A nagy példányok ritkák. 
Egyedül Kolumbiában mondható viszonylag elterjedtnek. A 
faj sebezhetőnek tekinthető. 

Előfordulási területén állománya erősen lecsökkent, 
helyenként kipusztult. Csak alkalomszerűen művelik, pl. 
a mezőgazdasági területek szegélyén, ahol szabadon 
szaporodhat. 

Potenciálisan 
igen értékes 
diófaj, az 
Andok vidékén 
és máshol is. 
Pl. Közép-
Amerikában, 
Brazíliában, 
India, 
Pakisztán és 
Nepál 
középmagas 
hegyeiben, 
továbbá más 
trópusi, 
szubtrópusi 
magasföldeken ajánlják telepítését. A trópusokon azért 
is értékes, mert ott gyakorlatilag hiányoznak a 
termelésből és a fogyasztásból a diófélék, és 
kereskedelmi forgalomban se szerezhetők be. Többcélú fa 
lehet tehát. 

Venezuela fővárosában, Caracasban mozgalmat indítottak 
városi, díszfakénti telepítésére "egy tér, egy diófa" 
jelszóval. A diófaültetést a venezuelai állam 
támogatja. 

Ipari régiókban, pl. Új-Zélandon (ahol az éghajlat már 
mérsékeltbe hajlik) a trópusi faanyagok iránti igen 
nagy igény indokolja termesztésbe vonását. 



Nemesítésével intenzíven foglalkoznak. A nemesítés 
során a gyors növekedés, valamint a nagyobb dióméret és 
a vékony héj a cél, a szelekció ezekre irányul. A 
legígéretesebb trópusi diófa-alapanyag. Tervbe vették a 
faanyag-célú termelés növelését. Az Andokban is, másutt 
is megkezdődött telepítése. 

Kísérletek folynak a világ más 
részein történő meghonosításával 
is, pl. Új-Zéland hegyvidékein, 
vagy Indiában a Himalája 
előhegyeiben. Új-Zélandon 
Ecuadorból származó magokból 
neveltek fákat, és új élőhelyén 
kiemelkedő növekedést produkált, 
tíz év alatt tíz méteres 
átlagmagasságot ért el, egyes 
években az átlagos növekedés 1,5 m volt, és a harmadik 
év után már diót termett. Bebizonyosodott, hogy a 
megfelelő mennyiségű diótermésnek nem feltétele 
pollenadó fajták jelenléte az állományban.  



Ha telepítésén gondolkozunk, tudjunk róla, hogy 
mélyrétegű, tápanyaggal jól ellátott, jó 
vízgazdálkodású talajt igényel ahhoz, hogy jól 
növekedjen, és legyen ereje ellenállni a betegségeknek. 
Enyhe klímát szeret. 

Ha magunk csíráztatjuk, ne legyünk türelmetlenek, 
szokásos csírázási ideje 1-3 hónap. Vesszők 
gyökereztetésével is szaporíthatjuk. 

Ha csemetét telepítünk, 1 m3-es gödröt ássunk, hogy a 
fácska gyökerei kezdetben akadálytalanul 
növekedhessenek. Konténeres csemetét használjunk, hogy 
minél nagyobb és egészségesebb gyökérzettel 
telepíthessük. Olyan mélyre ültessük, hogy a gyökérnyak 
a talajfelszín közelében legyen. A csemete körül 
egyengessük el a talajfelszínt, majd ülepedés után 
pótoljuk az ülepedett földet. 

Ápolást igényel. Néhány naponként öntözzük meg, és 
három havonként műtrágyázzunk. A csemete körül a talajt 
rendszeresen művelni kell, mert a gyökerek 
levegőigényesek. 

Betegségeknek, kártevőknek ellenállónak tűnik. A 
következő képen egy negyven éves, egészséges példánya 
látható Costa Rica-ból, Turrialba-ból. A fa 27 m magas, 
és ahol mutatják, 66 cm vastag a törzse.  





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

Végül még három, növénygyűjteményben készült felvétel 
ecuadori és perui gyűjtésekből.  





 



  

Juglans nigra - Feketedió 1. rész 

   

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



egyben az arizonai (fekete) diótól is 
megkülönböztetik.  





 

Ásatásokból kiderült, hogy a 
feketediót már ez előtt 4000 
évvel is fogyasztották az 
indiánok az amerikai Nagy 
Tavak vidékén. 

Az eredeti termőhelyén 
őshonos csiroki indiánok 
nevén a feketedió se-di vagy 
sa-di. A dakoták dióját sat-
nak vagy sát-nak mondják, 
fáját sáhtaaku-nak. A 
delavárik túkwim-nek, fáját 
túkwimenski-nek. Végül az 



alabamai indiánok nyelvén ochapataski a feketedió fa 
neve. 

A feketedió a közönséges dió legközelebbi rokona. 
Feketedió alanyra gyakran oltják a közönséges diót. 

Az északamerikai kontinens bennszülött diófája, 
elterjedtsége széleskörű. Igen sok tulajdonságában 
megegyezik vagy hasonló a mi közönséges diónkhoz, 
általában ugyanazt a szerepet tölti be, mint nálunk a 
diófa, azzal a különbséggel, hogy a miénkkel 
ellentétben erdőalkotó fa, faanyagát elterjedtebben 
használják, viszont diójának étkezési célú használata 
nehézkesebb. 

A feketedió Magyarországon sem ismeretlen. Telepített 
példányai az országban szétszórtan megtalálhatók. 
Legnagyobb, valószínűleg erdészeti célú, de ma már 
védett területen lévő telepítése a Duna-Dráva Nemzeti 
Park mohácsi részén található, ahol a 7700 ha 
erdőterület bő 10 %-án, 824 ha-on tenyészik. Az 
említett Béda-Karapancsai Körzetben a sárga szín jelzi 
a feketedió előfordulási helyeit:  

 

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



 

Természetes körülmények között a vegyes állományú 
lombhullató erdőtársulások kisebbségben levő tagja. 
Olyan erdőkben lakik, ahol a juharok, a nyárfák, a 
tölgyek vagy a szilfák adják az erdő zömét. 

Jellemzően kisebb csoportokban él, vagy elszórtan, egy-
egy fa található belőle az erdőkben. Főleg az 
erdőszéleken található. Tiszta állománya ritka. 

Főleg hordaléktalajokon találjuk, a hegyek, dombok 
lábánál, gyakran vizenyős területen, ahol azért maradt 
meg, mert kivágása akadályokba ütközött. 

Ami a talajigényét illeti, a homokos vályogtalajok, a 
középkötött talajok és az agyagtalajok egyaránt 
megfelelnek számára, ha jó vízmegkötő, víztartó 
képességűek, és termékenyek. A talaj kémhatására nem 
túl igényes. Bár a semlegeshez közeli pH-érték a 
legkedvezőbb számára, a lényegesen savanyúbb talajt is 
jól elviseli, és meszes kőzetek hordalékán is jól 
megél. Fontos számára a mély talajréteg. 



A feketedió megjelenése, alkata télen, nyáron és ősszel 
(ugyanaz a fa):  





  

Szimpatikus növény. A fa minden része jellemző fanyar 
illatú. 

Terebélyes alakú, méltóságteljes, impozáns megjelenésű, 
30-35 m-re is megnövő fa. Terebélyes alakú, ha szabadon 
áll, van helye nőni. Jellemző koronaformája:  



 

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

 

A termő korú feketedió fák törzse mellmagasságban 75-
100 cm törzskörméretű is lehet, jó termőhelyen. 

Hosszú életű fa, ha hagyják sokáig élni. Kétszáz éves 
fák gyakoriak. Ohio állam jelenlegi legnagyobb 



feketedió fája Holmes County-ban él, 32 m magas. 
Wisconsinban egy 40 m magas, 244 cm-es törzskörméretű 
feketedió fát regisztráltak. Indiana állam rekordere 46 
m-es, 183 cm törzskörmérettel. Kanada Quebec 
tartományának rekorderét Compton helységben 1815-ben 
ültették, vagyis jelenleg 194 éves, és teljesen 
egészséges. Az ő képei következnek.  





  

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

Gyökérrendszere kiterjedt. Egy indianai kutatóállomáson 
kiásták, megmérték egy 9 éves feketedió fa teljes 
gyökérzetét. Főgyökere 230 cm mélységig hatolt, 
oldalgyökerei pedig a fa tövétől 240 cm-re. 

A feketedió fa gyökérrendszere lényegesen jobban bírja 
a talaj tartós vízborítottságát, mint a közönséges 
dióé. A tenyészidőszakban 90 napra teszik azt az időt, 
amíg a vízzel elárasztott gyökérzet nem fullad meg. 
Egyes példányok 150 napos elárasztást is kibírtak. 



Ilyen körülmények között a vegyes erdő többi fái előbb 
pusztulnak ki. 

A feketedió fa gyökere gyakran él szimbiózisban 
talajlakó gombákkal. 

A törzs pusztulása után erősen fejleszt sarjakat.  

Kérge a körülményektől függően meglehetősen változatos, 
legtöbbször sötétszürke, szürkésbarna, a közönséges 
dióhoz képest durva. Fiatalon, amíg sima, barnás, lehet 
világos gesztenyeszínű is, de feketés is. Később 
keskeny, érdes bordákkal, jellegzetes négyszögletes, 
gyémánt-formájúnak mondott egységekre oszlik, a korral 
mélyen repedezik. "Fekete" melléknevét állítólag sötét 
színű kérgéről kapta. 

A feketedió-fa kérge ránézésre is sejteti, milyen 
faanyagot rejt. 

A mélyen barázdált kéreg, megvágva narancsos 
árnyalattal szintén egészséges, életerős fát takar. De 
a túl vastag szíjácsréteget is jelentheti. 

Foltos kéreg a fa lassú növekedésére, rossz termőhelyre 
utal, ez esetben a faanyag pirosas árnyalatú, lazább 
szerkezetű lesz. 



A következő képen jól összehasonlítható a közönséges 
dió és a feketedió kérge.  

 

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

Időskori kérge:  



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



Rügyei, vesszője:  



 

   



  

Az előbb már szóltunk a feketedió 
gyökeréről. De most, mielőtt a feketedió 
fás részeinek tárgyalását lezárnánk, 
vissza kell rá térnünk, legalább egy 
részletkérdés erejéig. 

Nézzünk a feketedió fa alá. Mit látunk? 



Első megközelítésben semmi különöset, csak első-, 
másod- és harmadrendű gyökereket. Elsőrendű gyökér a 
feketedió lefelé hatoló főgyökere és az oldalirányba 
futó erős gyökerei, a 
másodrendűek ezekből 
ágaznak, és így 
tovább. Vágjuk meg őket, 
készítsünk metszetet 
róluk. Ez már 
érdekesebb. Az első 
képen a gyökér fás 
részének hosszmetszete 
látszik, kristály-
zárványokkal. No, ez már 
ritkaság. Kalcium-oxalát 
kristályokból. 

Ha primitíven akarnám kifejezni magam, - és miért ne 
tenném a mai világban, - azt mondanám, hogy a fene se 
hitte volna. Hogy ezek a kristályok mire jók, azt nem 
tudom. Valószínűleg ezekben tartalékolja a feketedió-fa 
az élettevékenységéhez szükséges kalciumot. A 
kristályoknak a kalcium-része szervetlen anyag, amit a 
gyökerek a talajból vettek fel, az oxálsavat pedig a 
gyökerek állítják elő más szerves vegyületekből. A 
második képen ugyanezek látszanak, keresztmetszeti 
felvételen, 215-szörös nagyításban. 

A harmadik kép ezekhez 
képest már 
szokványos. Főgyökeret 
ábrázol, a farész és a 
külső szövet határán. 
Ahol a megvastagodott 
sejtfalak látszanak, ott 
indulnak a másodrendű 
gyökerek (X a farészben, 
P a külső szövetben). 

Ezek után tényleg itt az 
ideje, hogy a feketedió-fa zöld részeivel 
foglalkozzunk. 

A feketedió a mi diónkhoz hasonlóan a csúcsrügyéből 
fejlődő hajtásán hoz nővirágot. Ugyancsak a mi diónkhoz 
hasonlóan a feketedió-populációban is előfordulnak 



egyedek, - fajták, - amelyek részben a vessző 
oldalrügyein is virágzanak és teremnek. Ilyen például a 
Football 2 fajta. 

Tavaszi kihajtásakor a feketedió igen impozáns, 
dekoratív tud lenni, világoszöld hajtásával.  

 

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



  

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

Összehasonlító fénykép a feketedió és a közönséges dió 
leveléről:  



 

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



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



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



  

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



 

Ha elektronmikroszkóppal vizsgáljuk a feketedió 
levelének fonákát, ilyen képeket látunk. A fehér gömbös 
kiemelkedés egy növekedésben lévő növényi szőr 
(trichoma), jobbra tőle pedig két légzőnyílás 



(sztomata) látható, éppen zárt állapotban. A második 
képen a trichómák jobban látszanak.  

  

Örömmel jelentem tisztelt Kollégámnak, hogy sikerült 
szereznem két elektronmikroszkópos felvételt a 
feketedió levelének keresztmetszetéről is.  



  

Nemcsak belülről, kívülről nézve is szép:  





Fiatalkori levele:  

A levél kifejlődése májusban:  



 



Feketedió csúcshajtása júniusban:  



 

Lombja ősszel is dekoratív, szépen szineződik.  



 



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



  

Lombját vesztett feketedió fa dióéréskor:  



 

Lehullott feketedió-levél:  

  



Hajtása lombhullásra érik vesszővé.  

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



 

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



A barkavirágzatú porzók:  



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



  

  

A feketedió esetében a nő- és a hímvirágok nyílása 
időben némileg elkülönül. Többségében a nővirágok 
nyílnak előbb, ritkább a hímvirágzást előbb produkáló 
változatok száma. A feketedió így biztosítja a nagy 
valószínűségű idegenbeporzást, a faj életképességét. 

Tapasztalni, hogy messzi környékükön magukban álló 
feketedió fák is kielégítően teremnek, holott nincs 
idegenbeporzási lehetőségük. A diófajok közül leginkább 
a feketedióra jellemző a saját virágporral végrehajtott 
jó termékenyülés. 

A virágok nyílását követő 2-5 napon belül történik a 
termékenyülés, a beporzás széllel történik. 

Nővirága:  



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

Termékenyült terméskezdeménye:  



Termő hajtása kedvelt fotótéma.  

 

 



Juglans nigra - Feketedió 2. rész 

 

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



Zöld teniszlabdára hasonlít. Szeptemberben-októberben 
érik.  



 

A feketedió bele augusztusban:  



 

A kopáncs éréskor nem válik szét, hanem a 
csonthéjon marad. 

Hosszúkás, gerinces, csúcsos, 
szabálytalanul barázdált csonthéjában két 
félből álló, ehető bél van. A két fél négy 
komplett negyedként is felfogható. 
Esetenként kiemelkedő terméshozammal is 
meglepi gazdáját. 

Értékesebbek a nagyobb hozamú, fehéres húsú, halványan 
színezett, telt belű, lágyabb ízű, könnyebben törhető 
fajták, amelyeknél a két fél is elválasztható. Ezek a 
tulajdonságok a későbbi nemesítés, szelekció 
szempontjait is képezik. A héjas magtermés idősebb 
fákon 25-50 kg/fa lehet.  



 

 



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

Október a feketedió hónapja.  

 

Héjas diója mélyen redőzött. Rászáradt kopánccsal és 
kopáncs nélkül: 



 

  

  

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

 

Termése egészben és félbevágva:  



  

Héja tetszetős, hangulatos.  



 

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

 



Mivel íze erős, jellegzetes, a 
feketedió-receptek elkészítésekor ezt 
a tulajdonságát vegyük figyelembe, 
takarékosan bánjunk vele. Ha más 
diófélék helyett használunk a 
süteménybe, ételbe feketediót, 
ügyeljünk az ízére. Többen úgy 
használják, hogy a recept szerinti feketedióbél-
mennyiségnek legfeljebb 1/4-ét veszik feketedióból, a 
többit közönséges dióból. 

Ahhoz, hogy a dióbélhez eljussunk, 
fárasztó út vezet. A kopáncsot azonnal el 
kell távolítani, ami nem könnyű. Ötféle 
módszert ismerek rá:  
1. A kopáncsot késsel négy részre vágva 
húzzuk le a héjról. (Kesztyűben 
dolgozzunk, mert nikotin-színűre festi a 

kezet, és aki látja, azt hiszi, olyan elmaradottak 
vagyunk, hogy még mindig füstszűrő nélküli cigarettát 
szívunk!) Nagyon 
lassú munka.  
2. Kemény felületen 
cipőtalppal vagy más 
alkalmas eszközzel 
koptatjuk le.  
3. A dió méreténél 
valamivel kisebb 
lukakat fúrunk 
keményfa-deszkába, és 
a diót a lukra 
helyezzük. 
Kalapáccsal ütjük át, 
miközben a kopáncsa 
ledörzsölődik.  
4. A legtermelékenyebb Fred von Althen módszere: 
Betonkeverőben néhány marék kővel és kevés vízzel 
félórán át keverjük, majd lemossuk. Teljesen hasonló 
Leo Matheny (Warrenton, Virginia) módszere is, ő kő 
helyett homokot használ.  
5. Kanadai módszer, hogy a kiterített kopáncsos 
feketedión autóval járunk előre-hátra. Ne féljünk, hogy 
összetörik! Dehogy törik össze! Csak a kopáncs reped le 
róla, és a kocsibejáró kövezete barnul bele. Majd 
nekünk kell összetörnünk. 



A kanadai módszer képekben:  

 



 

 

Jogosan veti közbe tisztelt Kollégám, hogy ha az 
Egyesült Államok a technikailag legfejlettebb ország, 
miért nem gépesítették az amerikaiak a feketedió 
kopáncstalanítását. 

A felvetés jogos. Az amerikaiaknak is eszükbe jutott. 
Készítettek is egy feketedió-kopáncstalanító gépet, de 
az nem üzemel, mert egy Pennsylvania-i mezőgazdasági 
gépészeti múzeum őrzi.  



 

A feketedió buroktalanítására néhány maszek-
próbálkozást a termesztési részben én is be tudok 
mutatni, de a legegyszerűbb, ha a dióbirtokos nem 
piszkítja ilyesmivel a kezét, hanem mással végezteti el 
a buroktalanítást. 

Tisztelt idegenbe szakadt és Amerikába kitántorgott 
Kollégám, most Önhöz szólok! 

Az amerikai lakosoknak valamivel könnyebb a helyzetük, 
ha mint termelők, vagy akár mint vásárlók állnak a 
kérdéshez, akkor is, ha feketedió beszerzése a céljuk, 
és akkor is, ha a dión levő, nehezen leszedhető 
kopáncsot kívánják megszerezni, mert 
például diófestéket szeretnének készíteni. Nincs más 
teendő, mint ősszel, októberben ellátogatni Tennessee-
be. Ilyenkor feketedió-felvásárlók járják a vidéket, 
akik dióburok-leválasztó gépeiket a helyi terményboltok 
udvarán állítják fel. A termelők sorban a felvásárló 
elé járulnak, aki lezúdítja gépén a diót, és a 
ragacsos, nedves burok a gép alatt gyűlik. Korlátozás 
nélkül elvihető. 



Buroktalanított feketedió: 

 

  

Bárhogy 
is 
végezzük 
el a 
kopáncs 

leválasztását, utána 
minden esetben mosás 
következik, amit 
legjobb egy vödör 
vízben elvégezni. 
Lemossuk a kopáncs-
törmeléket és a 
kopáncs levét. A 
mosás arra is jó, 
hogy a diók közül 



kidobjuk a vízen úszó, üres szemeket. 

Ha nem törjük meg azonnal, következik egy gyors 
szárítás száraz, egyben hűvös, jól szellőző helyen. Nem 
a napfényen. Szárítani kezdetben vékonyabb, később 
pedig még 6 cm-es rétegben is lehet. A szárítás néhány 
hétig tart. 

A száraz dió hálós vagy szövetzsákban hosszú ideig 
eltartható, egy évnél tovább is. 

A következő - nehéz - 
feladat a törés. 
Amikor már száraz, 
könnyebben törik, 
mint szárítás előtt. 
És könnyebben 
törhető, ha előző nap 
vízbe áztatjuk 1-2 
órára, utána pedig 
másnapig légmentesen 
csomagoljuk el. Ha 
még így is keménynek 
találjuk, közvetlen a 
törés előtt tegyük 
forró vízbe. 

Töréskor könnyedén kopogtassuk kalapáccsal a varratot, 
majd a végét üssük meg a diónak! Nehéz kalapácsot és 
vasüllőt használjunk! Néhány nagyobb példány 
elfogadhatóan törhető. Kaphatók nagyobb erőt kifejtő 
diótörő szerkezetek is, - azokat már láttuk a házilagos 
diótörésről szóló fejezetben, - kézi diótörő fogóval 
nem fogunk boldogulni. 

Törés karos törő pofái között: 



 

  

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



 

  

És reménykedjünk, hogy előbb-utóbb kaphatók lesznek jól 
törhető fajtái. A baloldali képen látható feketedió 
állítólag könnyen törhető. 

Állítólag diónyitó lapkával nem olyan nehéz 
szétfeszíteni, mint törni. Ilyenkor féldiókat kapunk, 
de a bél kipiszkálása unalmas munka. A feketedió belét 
- a közönséges diótól eltérően - nem lehet feles 
bélként kinyerni, csak 
negyedes vagy kisebb 
darabokban. 

A frissen tört dióbelet egy-
két napig szárítsuk, mielőtt 
hűtőbe tennénk vagy 
lefagyasztanánk. Akár 



edényben, akár polietilén tasakban fagyasztjuk le, 
évekig eláll. 

Mivel dióbele édes ízű, cukrászatokban szívesen 
használják fel. A dióbélből készített új, népszerű 
termék a feketedió-jégkrém. Újabban azt olvasni, 
dzsemet is készítenek belőle az Egyesült Államokban, 
aminek értéke a gyártás során is megőrzött magas 
vitamintartalma. 

A dióbél kinyerésének nehézségei és ennek okán 
drágasága ellenére az Egyesült Államokban igen népszerű 
a feketedió-bél. Évente mintegy 25000 tonnányi kerül 
kereskedelmi forgalomba, de túlnyomó többsége 
házikertekben terem, és közvetlenül használják el. 

Házilagos feketedió-bél:  

 

Akinek nincs otthon feketedió-fája, a boltban is 
vásárolhat feketedió-belet, vagy az abból készült 
édességeket. Csokoládésat, mézeset, stb.  



 



   

Feketedió-sütemények, édességek:  



 

  

  

Feketediós édességek és feketedió-olaj:  



 

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

  

Most, hogy kedvet kaptunk a feketedió megkóstolására, 
joggal merül fel az igény, hogy egy vasárnapi ebédet az 
elejétől a végéig feketedióból készítsünk. 

Az igény reális. De azt javaslom, erre a célra ne a 
dióbelet, hanem a még puha zöld diót kóstoljuk meg, 
tehát egy szép júniusi vasárnapra tűzzük ki a 
feketedió-ebédet. 



A javasolt menü: 

 Aperitif: Diós brandy 
 Előétel: Diós garnélarák 
 Főfogás: Csirke dióval 
 Desszert: Diós tojáshab 

A feketedió zöld korában tele van C-vitaminnal. Ha 
tudunk, szedjünk friss, még puha belsejű zöld 
feketediókat. Az ebéd elkészítése: 

1. Diós brandy 

Hozzávalók: 1 l közönséges brandy, 20 db zöld 
feketedió, 50 dkg kockacukor, 2,5 dl víz, 2 hüvely 
vanília 

A zöld diókat vagdaljuk apró darabokra. Tegyük egy 
üveg-demizsonba, és öntsük rá a brandy-t, tegyük bele a 
vaníliát. Zárjuk le, és hadd ázzon két hónapig. Aztán 
szűrjük le, és öntsünk hozzá cukorszirupot, amit úgy 
készítettünk, hogy a kockacukrot a vízben melegítettük, 
és amikor az első buborékok megjelentek, levettük a 
tűzről, és hagytuk kihűlni. Tehát ezt öntöttük a 
demizsonba. Lezárva hagyjuk így állni megint egy 
hónapig. Aztán újból szűrjük le, palackozzuk, 15 napig 
hagyjuk pihenni, azután ihatjuk. 

Ha jól számolom, mire mindezzel végeztünk, erősen ősz 
van már, úgyhogy a feketedió-ebéd ötletét tegyük el 
jövő júniusra. A diós brandy eláll addig. Így addig van 
időnk beszerezni a garnélarákot. 

2. Diós garnélarák (6 személyre) 

A garnélarák (scampi) egy kisebb 
méretű, széles farkú rák. A 
mellékelt rossz minőségű képen 
látható, de ott máshogy van 
elkészítve. 

Hozzávalók: 12 garnélarák, 8 dkg 
zöld feketedió, 1 gerezd 
fokhagyma, 1,5 dl dióolaj, 
bazsalikom, só, bors 



2-3 db zöld feketediót reszeljünk finomra. Keverjük 
össze az apróra vágott fokhagymával, kevés apróra 
vágott bazsalikomlevéllel és 1 dl dióolajjal, míg 
egyenletes állagú mártást nem kapunk. A garnélarákot 
hosszában vágjuk ketté, és a maradék dióolajon néhány 
percig süssük, míg barna nem lesz. Sózzuk, borsozzuk. A 
kisült rákokat helyezzük tányérra, és a langyos mártást 
öntsük rájuk. Dekoráljuk a maradék zöld dió 
szeleteivel. 

3. Csirke dióval 

Hozzávalók: 1 csirke, 20 dkg hagyma, 10 dkg szalonna, 5 
dkg apró uborka, 15 dkg zöld feketedió, vaj, só, bors 

A csirkeszeleteket egy lábasban (serpenyőben) szalonnán 
süssük barnára. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. 
Tegyünk fedőt a lábasra, és pároljuk tovább vajon. A 
zöld diót, az uborkát, valamint a hagymát apróra 
vagdaljuk, és hozzáöntjük párolódni. Ha kellően puha, 
tálalhatjuk. 

4. Diós tojáshab 

Hozzávalók: 3 tojás fehérje, 10 dkg zöld feketedió, 15 
dkg porcukor 

Reszeljük le a zöld diókat apróra, finomra. Melegítsük 
elő a sütőt 100 C°-ra. Keverjük össze a tojásfehérjét 
és a cukrot. Víz fölött melegítsük óvatosan, és melegen 
verjük kemény habosra. Vegyük le a lángról, és addig 
verjük tovább, amíg le nem hűl. Óvatosan keverjük bele 
a zölddió-reszeléket egy fakanállal. Alufóliával 
kibélelt tepsibe terítsük a diós habot. (Az eredeti 
amerikai recept szerint csővéges tasakkal nyomjuk a 
habot a tepsibe.) Tegyük a sütőbe, ott már ne süssük 
tovább, hadd száradjon egy órán át.  



 

Különleges feketediós ételeket a réges-régi indiánok is 
tudtak készíteni. Egy amerikai indián törzsbeliek, 
narraganszett-ek (magyar nevükről nem tudok) darált 
feketedió-bélből készítettek levesek és más, raguszerű 
ételek gazdagítására, 
sűrítésére szolgáló 
tésztát. 

-Ugyan, nehogy már! - 
vethetné közbe tisztelt 
Kollégám, aki olvasás 
közben se hisz el 
mindent, hanem 
gondolkozik is. -Hiszen 
a régi indiánoknak nem volt diódarálójuk! 

Az tényleg nem volt, de dióőrlő köveik voltak. Az 
ásatások minden hajdani indián településen tártak fel 
ilyen köveket. A kőbe csiszolt mélyedések akkorák 
voltak, hogy a dióbél könnyen beleférjen, és beleillő 
gömbölyített kövekkel "daráltak".  



 

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



 

Juglans nigra - Feketedió 3. rész 

A feketedió hasznosításának története az 
amerikai történelem előtti idők homályába 
vész. 

De Soto spanyol felfedező 1540-ben arról 
írt, a mai Észak-Karolina területén tett 
felfedezőútja során, hogy amikor június 
5-én egy indián településre, Chiahába 
értek, az egész csapat, lovaikat is 
beleértve, olyan fáradtak és 
lesoványodottak voltak, miután a hegyeken 
átkeltek, hogy az indiánoknál hosszabb 
időre le kellett táborozniuk. Az indiánok 

bőséges diókészletükből táplálták fel őket, közben 
megtanították a spanyolokat a feketedió feltörésére, 
olajának kinyerésére. 

"A feketedió olaja tette rendbe emésztésünket, nagyon 
ízletes volt." - mint írta. 

Az európai telepesek az indiánoktól vették át a 
feketedió hasznosításának tudásanyagát. Már a régi 
indián törzsek is - és a korai európai telepesek is - 
szinte az egész fát felhasználták. 

Dióbelét megették, a zöld dióburokból festéket 
készítettek, a levelekből és a fakéregből (gyógy)teát, 
kemény, dekoratív fájából bútorokat és egyéb célú 
deszkákat, és ami a fából maradt, az tüzelő volt. 



Az amerikai telepesek házaiban, bútoraiban, 
melléképületeiben, kerítéseiben a feketediónak 
megbecsült helye volt. 

A feketedió ma is sokféle célra szolgáltat 
nyersanyagot. 

Például egy apróság: Törzsét tavasszal megcsapolva édes 
nedvéből diószirup készíthető.  

 

Kopáncsából sárga, zöld, világosbarna és fekete festék 
készíthető. (A festék házi készítéséről később szólok.) 

A feketedió héja apróra 
őrölve finom polírozó 
anyagnak jó. Ismeretes, 
hogy a második 
világháború idején az 
amerikai repülőgépek 
dugattyúit feketedióhéj-
porral csiszolták pontos 
méretre. Ezt az ötletet 
később az amerikai 
autóipar is 
hasznosította. Az ötletet 
továbbfejlesztve 
sugárhajtóművek 
megmunkálására, 
legújabban pedig az 



amerikai űrkutatásban a rakétatechnikában is használják 
a feketedió héját. 

A porrá őrölt dióhéjból aktív szenet készítenek. 
Visszakanyarodva a világháború témájához, a második 
világháborús amerikai gázálarcok szűrőiben feketedió-
héjból készült aktív szén kötötte meg a mérges gázokat. 

A dióhéj őrleményét az amerikai olajipar fúróiszapokhoz 
használja, egyéb ipari felhasználási területe a 
festékeltávolítás, a kéménytisztítás és a 
növényvédőszerek hordozóanyagaként történő 
felhasználás. 

Hiába, az Egyesült Államok nem véletlen a legfejlettebb 
ország, a dióhéjból is pénzt csinálnak, amit itthon 
csak eltüzelünk.  



 

 

Dekoratív héjából természetes ékszereket készítenek:  



 

Dióbele, kopáncsa, kérge, levele gyógynövényként is 
használatos. 

Texasi népi gyógymód például a skorpiómarás 
dohányleves-feketediós kezelése.  



Kérge igen erős asztringens (összehúzó) 
gyógyhatással rendelkezik. Csípős, 
maró. Festék- alapanyagnak is jó. 

A fekete dió gyökere ugyanúgy 
herbicid hatású vegyszert bocsát a 
talajba, mint a mi diónké. Ezt a 
vegyszert korábban juglóznak 
nevezték, de később rájöttek, hogy 
ugyanarról a juglonról van szó, amit 
a közönséges dió - és több más diófaj is 
- termel. 

A feketedió által kibocsátott juglon a növények egész 
sorára káros. A haszonnövények közül károsítja a 
paradicsomot, a burgonyát, a lucernát, a szedret, a 
szőlőt, az almát. A dísznövények közül az orgonát, a 
hortenziát, a krizantémot. A fák közül a nyírfát, a 
hársfát, a vörösfenyőt és a skót fenyőt. És még sokan 
másokat. 



A feketedió és a közönséges 
dió juglonhatása más növényekre 
azonos. Részletesebben az 
ökológiai fejezetben tárgyaljuk. 

Károsítja konkurrenseit, de 
károsítja saját, magról kelt 
csemetéit is. 

Tisztelt horgász Kollégám, Ön 
hogyan szerzi be a horgászáshoz 
szükséges férgeket? Egy amerikai 
horgász szerint az a legjobb 
módszer, hogy egy vödörben zöld 
burkos feketedió szemeket 
áztatunk. Az ne zavarjon 
bennünket, hogy a víz megsötétedik, hanem öntsük ki 
nyugodtan az egészet a földre. A belocsolt területen 
hamarosan a felszínre mászik az összes féreg, ami a 
talajban tartózkodott. 

A feketedió értékei viszont jelentősebbek, mint 
károkozása. 

Ha szemléletünk nem annyira haszonelvű, és látókörünk 
szélesebb, észre kell vennünk, hogy a feketedió nemcsak 
az emberek, hanem a vadon élő állatok számára is 
értékes. Amerikában az ökoszisztéma szerves részét 
képezi. Termését leginkább a mókusok, a szarvasok, 
vadpulykák és a harkályok fogyasztják. 

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

Feketedió fák csoportja áprilisban:  



 

Kihajtás után:  



A levélnövekedés idején:  

A nyár közepén:  



 

Szeptemberben:  



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

Amerikai táj a feketedió fa alól nézve:  



Amerikai szenátorok feketediót ültetnek:  

 

Feketedió fa ültetés egy amerikai iskola udvarán:  



 

Feketedió fák szeptemberben, az iskolai kirándulások 
idején:  



 

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



 

A feketedió Amerikában kedvelt városi díszfa.  



 

 

Utcafásításra alkalmazzák.  



 

Parkokat, temetőket díszítenek feketedióval.  



 

 



 

 

Feketedió fák a jamaicai Arnold Arborétumban:  



 



Egy lengyelországi, egy olaszországi és egy 
németországi példánya:  



 



  

Díszfaként nálunk is szépen díszlik. Egy díszparki 
példánya ősszel:  



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



A feketediónak ugyanúgy létezik egy - fajon belüli - 
szeldelt levelű változata, mint a közönséges diónak, 
ennek a neve Juglans nigra var. laciniata, a közönséges 
dióé pedig Juglans regia var. laciniata. Kéretik a 
kettőt nem összetéveszteni. Mindkettőre az a jellemző, 
hogy az összetett levél levélkéi erősen szeldeltek. 

Ez a változat ritka, de ritkasága miatt értékes, ezért 
például Angliában szaporítják is. Levélzete tollszerűen 
néz ki, ami a feketedió nagyobb számú levélkéjéből 
adódik. Ez a szabdalt levél végtelenül könnyű, csipkés 
hatású. Ha lehet így fogalmazni, a természet 
remekműve.  



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



 

De levélzete gyönyörű, szellős hatású.  



 

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

 



A feketedió másik dísznövény-változata hagyományos 
levelekkel bír, de a levelek színe bíborba hajlik, ami 
különös hatású. Deming Purple néven fut egy ilyen 
fajta, Deming doktorról elnevezve, aki az Északi 
Diótermesztők Szövetségének alapító tagja volt. 

Mint minden diófaj, a feketedió is jól hibridizálódik 
más diófajokkal. Kivétel a részben azonos termőhelyen 
élő vajdió, amivel nem ismeretes hibridje. De az 
arizonai és a texasi dióval igen. 

A feketediónak az észak-kaliforniai fekete dióval 
létrehozott hibridjei részben diótermesztési célra, 
részben faanyagnevelésre jók. 

Diótermesztési célúak: 

 Rawlins mint elismert hibrid és a 
 Royal hibrid. Ez utóbbit még 1888-ban hozta létre 

Burbank, az ismert kaliforniai botanikus. 
Jelentősége, hogy korán termőre fordul, nagyméretű 
diókat terem. 

Faanyagtermelési célú hibridje a két feketedió-fajnak: 

 Oregoni feketedió. Termesztéstechnológiájáról 
a faanyagnak való dió fejezetében lesz szó. 

Azóta sokszor, sok más diófajjal keresztezték a 
feketediót. 

A feketediónak a közönséges dióval létrehozott hibridje 
a legnagyobb jelentőségű, a kövekező fejezetben 
önállóan foglalkozunk vele. 

Fatermelési vagy diótermelési célból Amerikában 
elterjedten termesztik a feketediót. A feketedió 
mindkét termesztéstechnológiáját később részletesen 
tárgyalom. 

Végül pedig íme egy igazán szép feketedió fa:  



 

Hibriddió 

Mivel a Juglans-diók fajainak 
szétválása nem oly régi 
időben történt, a dió-fajok 
közeli rokonok. Egymás 
virágporával gyakran jól 
termékenyülnek, gyakoriak 
ezért közöttük a fajközi 
hibridek. Hibriddió tehát 
sokféle van. 

Én hibriddióként a külföldi - 
amerikai és francia - terminológiát használva a 



feketedió és a közönséges dió hibridjét tárgyalom, ahol 
a közönséges dió az apa, a feketedió az anya. 

A feketedió és a közönséges dió hibridje a Juglans x 
intermedia. A Juglans x Vilmoriana néven illetett 
dióhibrid ugyancsak a feketedió és a közönséges dió 
hibridje, és a "Royal hibrid" néven nevezett hibridek 
is. Természetesen, mindegyik másféle, az eltérések 
legalább akkorák, mint egy diófajon belül a fajták, 
változatok között. 

Fiatal hibriddió:  

Idős hibriddió fa:  



 

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



Hibridhatásból származó nagy életereje, nagy növekedése 
miatt a hibriddió faanyagtermelési célra kiváló. A 
faanyagtermelés jelenti fő hasznosítási irányát. 

A másik hasznosítási cél pedig a dísznövénykénti, 
díszfakénti hasznosítás. Impozáns, hangulatos nagy fává 
fejlődik, szabad térállásban nagy teret tölt be, 
levélzete dekoratív.  



  



Az intermedia hibrid 
rövid vegetációs idejű, 
későn hajt ki. 
Megfelelő környezeti 
feltételek mellett évi 
növekedése mégis a 
kétszerese lehet a 
közönséges dió 
növekedésének. 

A hibriddiónak 
világszerte több, 
elismert klónját 
szelektálták ki, 
amelyek 
faanyagtermelési 
szempontból rendelkeznek előnyös tulajdonságokkal. 
Ilyenek az Egyesült Államokban a Huntington, Paradox 
Bowman Kuhn, Paradox Burbank és a Paradox O’Farrel. 

Spanyolországban, Barcelonában nemrég állították elő a 
Juglans x intermedia egy ígéretes klónját, amit IRTA X-
80 névvel illetnek. Vegetatív klónozással, in vitro 
szaporítják, és a spanyolországi faanyagtermesztésben 
nagy jövőt szánnak neki. 

Nyári lombja:  



Külsőre miről ismerhető fel a hibriddió? 

Aki ismeri a közönséges diót és látott már feketediót, 
az a hibriddiót is könnyen felismeri. Röviden úgy lehet 
jellemezni, hogy külső jegyeiben is átmenetet képez a 
két diófaj között. 

Termete ugyanolyan nagy, törzse ugyanolyan erőteljes, 
mint mindkét szülőjéé. Szabad térállásban terebélyes.  



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



 

  



  



Levelei világoszöldek, színre inkább a feketedió 
leveleire hasonlítanak. 

A levélkék száma is több, mint a közönséges dióé, ami 
legfeljebb 9 (igen ritkán 11). A hibriddió-levélkék 
száma változó, 11-nél több, 20-hoz közelít.  



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



 



 

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

 

A levélkék felszíne fényes. 



 

  

Fonák-oldalukon a levélerek jól láthatók, kiemelkedők.  



  



  



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



 



  

Hajtása:  



A levélnyél enyhe szőrözöttsége is a feketedióra üt.  



 

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



Leveleinek jellemző rózsa-állása:  



  



  

 

Nyári lombja:  



 

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



  

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





   



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



A hibriddió hamisítatlan, igazi hibrid. Növekedési 
erélye is a hibridhatásból ered, és gyenge diótermő 
képessége is. Sokszor terméketlen, mint a hibridek 
általában. Diója minőségben, mennyiségben nem ér fel a 
közönséges dió termőképességéhez, nem érdemes diójáért 
ültetni. 

Bár nem diójáért termesztik, a Juglans x intermediának 
mégis létezik egy diótermesztési célra elismert 
fajtája, a Kwik Krop. Ennek a fajtának nagy, télálló, 
életerős fája van, de csak mérsékelt termőképességű. 
Korán termőre fordul. Diója vékony héjú, könnyen 
törhető. A dióbél a héjat jól kitölti, a bélarány 
magas, a bél kellemes ízű.  



 

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



Egy szép hibriddió-ültetvény faanyagtermelési célra:  



Juglans olanchana - Középamerikai dió 

J. guatemalensisnek is hívták. Egyéb nevei: fekete 
cédrus (cedro negro), diófa (nogal). 

Salvadortól észak felé, 
egészen San Francisco-ig él, hegyvidékeken. De 
leginkább Guatemalában. Az USA területén már nem hoz 
gyümölcsöt. Trópusi (nedves és igen nedves) erdőségek 
lakója. Szép példányai vannak Hondurasban a Lancetilla 



botanikus kertben, ahol kutatásával, nemesítésével is 
foglalkoznak. 

Nagy növésű fa, eléri a 40 m magasságot, 50 m magas 
fáról is írnak. Rendszeres a 80-100 cm átmérőjű törzs, 
de van 150 cm-es is. Törzse egyenes, hengeres. Koronája 
szűk ernyős, lombja sötétzöld, sűrű. 

Kérge feketés szürke vagy szürkésbarna. Érdes, 
hosszanti irányban mélyen repedezett. Kérge jellemzően 
csersavtartalmú, hasznosítják is. 

Levele egy régi növénygyűjteményből:  



 

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

És egy újabb gyűjtés:  



 

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





 
 



 



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



 



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

Diói:  

  

Fő értéke faanyaga. Hengeres, egyenes törzse sokszor 15 
m magasságig sima, ághelymentes. Gesztje sötét 



kávébarna, szíjácsa arany-gesztenye, vagy szürkés 
kávészínű. Erezete mérsékelt. Súlya átlagosan 0,49 
g/cm3. Könnyen fűrészelhető, asztalos és ácsmunkára jól 
megmunkálható, könnyen esztergályozható. Tartós, de a 
szíjácsa fogékony a rovarkártételre. 

Faanyaga:  

 

Gyakran rajzolatos:  

 

Természetes úton vagy 
szárítóban jól szárad. 
Általában díszítő ácsolatok 
készítésére használják, 
továbbá a bútorasztalosok, 
feldolgozzák furnérnak is, és 
előszeretettel készítenek 



belőle különböző hangszereket. Értékes faanyag. 

Szaporítása magról történik, magvetés előtt semmilyen 
kezelést nem igényel. Általában hálós konténerben 
nevelik. Fényigénye még nem teljesen ismert, a teljes 
napfényen jól fejlődik. 

Homokos, köves talajon jól fejlődik. Folyók, patakok 
szegélyén jól érzi magát. 3x3 m-es tenyészterületet 
igényel, de telepítik 2,5x5 m-es kötésben is. Ez 
utóbbinak előnye, hogy ritkítással 10x10 m-es állomány 
alakítható ki, ami kávécserjék és paprikaföld 
árnyékolását végezheti el, a tűző mexikói nap alatt. 2 
év alatt 0,5-2 m-t nő, termőhelytől függően. 

Kb. 30 éves korában érdemes kitermelni. 

Mexikó Veracruz államában, Los San Andres Tuxtlas 
helységben támogatott telepítési programot indítottak 
elsősorban faanyagtermesztési céllal, mellesleg pedig a 
helyi kávéültetvények fölé árnyékadó fák telepítése 
céljából, J. olanchana telepítésére. Faanyag céljára 
sűrűn telepítik, árnyékadó céllal pedig 10x10 m-re vagy 
12x 12 m-re. A diótermés hasznos melléktermékként jön 
számításba. 

A nyolcéves állomány átlagmagassága 14 m, a kitermelést 
30 éves korban tervezik. A faállomány kivágásakor 
kérgét lehántják, és tuberkulózis-ellenes gyógyszer 
készítésére használják. 

A faiskolában gyakorlatilag nem támadják meg kórokozók, 
kártevők. A kiültetett állományt farontó rovarok 
veszélyeztethetik. 

Egy Salvadorban begyűjtött mintája és kinagyított 
részlete:  





 

  

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



Juglans regia - Közönséges dió 

Erről majd később, a megfelelő helyen, részletesen.  

 

Juglans sigillata - Jünnani dió, 
Pikkelyes dió 



Kína Jünnan tartományának helyi diója. Kínai neve pao 

he tao, amit egybe is írnak, paohetao. 
 Vagy másik neve ye sheng hetao. Vad diónak is nevezik, 
amit a kínaiak angolra wild walnut-ként fordítanak, de 
ez a név megtévesztő, az Északkelet-Kínában előforduló 
japán diót is ugyanígy hívják, a két "vad" diófaj 
között a diókereskedők nem tesznek különbséget.  

 

Nemcsak Jünnanban, hanem a szomszédos tartományokban és 
Myanmarban is él a hegyek oldalain, 1300-3300 m 
magasságban. Élőhelyének éghajlatát a nyári bengáli 
monszunesők jellemzik, egész nyáron párás, felhős meleg 
van, az őszi-téli-tavaszi időszak levegője tiszta, 
magashegyi, sok napsütéssel. A tél rövid. 

Régi, 1906-os leírása ismert. Talán már nem is 
érvényes. 

25 méteresre megnövő fa. Jünnani diófa kérge:  



 

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



  

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



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

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



 

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

 

Alakváltozatok:  



  

A dió 3,4-6 cm hosszú, 3-5 cm széles.  



 

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



 

Kereskedelmi forgalomban:  

 

Dióbele világos, tetszetős, ízletes.  



 

Ehető dióbeléért és kiváló minőségű keményfájáért 
termesztik Kínában. Bár helyesebb úgy mondani, hogy nem 
termesztik, csak eltűrik, hogy nőjön a hegyoldalakon, 



olyan helyeken, ahol már teraszos rizsföldek 
sincsenek.  

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



 

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



 

Jangbi egyébként Jünnan "dió-fővárosa", a termesztés és 
a diókereskedelem központja. 

A Jangbi diófajtát vegetatív úton, oltással 
szaporítják. A nemes vessző megszedésére telepített 
anyatelep látható a képen, az első vesszőszedés előtti 
állapotban, télen. A fehér festés jelzi, hogy meddig 
kell a fát meghagyni, fölötte a vessző levágandó.  



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



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

Szépségénél fogva díszfaként is számításba jön, néhol 
városi parkokban is találkozhatunk a pikkelyes dióval. 

Vastag héja dióhéj-faragásra predesztinálja a pikkelyes 
diót, erre a célra a legalkalmasabb a diófajok közül. 
Élnek is vele a kínai művészek.  



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

Juglans venezuelensis - Venezuelai dió 

Állítólag mégis különbözik fajilag a J. neotropica-tól. 

Venezuela parti hegyeiben él, igen ritka. Junquito és 
Colonia Tomar között, a sűrű erdőkben találhatók 
példányai. 

Diója étkezési célra nem jön számításba, bár ehető, 
nagyon ritka. 



 

Ezzel a Juglans-diók felsorolásának a végére értünk. De 
nehogy azt higgyük, már mindet ismerjük. Van ugyanis 
még két le nem írt faj, amelyeket egyaránt Juglans sp. 
névvel illetnek. 

A felsorolt Juglans fajok közeli rokonok, egymással jól 
hibridizálódnak, hibridjeik nagyszámúak. 

A közönséges dió és a feketedió keresztezéséből 
létrejött hibridek kiváló faanyagtermelők. Az észak-
kaliforniai feketedióval alkotott hibridje, a paradox-
dió (bastogne walnut) faanyagának különlegességével 
tűnik ki. A közönséges dió és az arizonai dió hibridje 
potenciálisan jó faanyagtermelő, de még nem 
bizonyított. 

A közönséges dió és a mandzsúriai dió hibridjét a 
közönséges dió nemesítésére, terméshozamának növelésére 
használták, az Andok diójával létrehozott hibridjét 
pedig annak feljavítására. 

A feketedió az észak-kaliforniai feketedióval egy sor 
diótermelési célú hibridet is alkotott, faanyag-célra 
pedig az oregoni feketediót hozták létre. 

A feketediónak a kicsi dióval is van hibridje, annak 
pedig az arizonai dióval. 

A szívdió és a vajdió hibridjét diójáért termesztik, a 
vajdiónak továbbá a mandzsúriai dióval is van hibridje. 

Tehát összesen 20 leírt, +2 leíratlan faj, továbbá 5 
változat és 10-20 hibrid, de ez még biztosan nem 
végleges. 

A Juglans-diók további tanulmányozásának tehát tág tere 
van. Biztatnám is erre tisztelt botanikát szerető 
Kollégámat. 

Mi pedig a többi diótermő fa tanulmányozásába kezdünk, 
a következő fejezetben. 



A CARYA NEMZETSÉG DIÓI 

Vázlat:  
A Carya-fajok eredete  
A Carya-diók közös jegyei  
A Carya-diók megismert 
története  
A Carya-diók gazdasági 
jelentősége  
Carya aquatica  
Carya cathayensis  
Carya cordiformis - 
Bitternut hickory - Keserű 
hikori  
Carya floridana  
Carya glabra  
Carya hunanensis  
Carya illinoinensis - 
Pekándió  
Carya kweichowensis  
Carya laciniosa - Shellbark 
hickory - Rojtos kérgű 
hikori  
Carya myristiciformis Nutmeg 
hickory - Szerecsendió-
hikori  
Carya ovalis  
Carya ovata - Shagbark hickory - Fehér hikori  
Carya pallida  
Carya palmeri  
Carya texana  
Carya tomentosa - Mockernut hickory - Bolyhos hikori  
Carya tonkinensis 

A Carya-diók a mi diónk unokatestvérei. 

Korábban a Carya nemzetséget 
Hicoreae-nek is nevezték, 
mivel a köznyelvben a 
nemzetség tagjait 
hikoridióknak mondják. 

A tudományos Carya név ógörög 
eredetű, diót jelent. A 
mitológia szerint Carya 
Lakónia királyának, Dionnnak 



volt a lánya, és Dionízosz isten diófává változtatta. 

A Carya-diók északmerikai, kisebb részben kínai 
eredetűek. Az északamerikaiak kontinens keleti felén, a 
prériövtől keletre élnek. 17 önálló faj tartozik 
közéjük, és 12 fajközi hibrid. Többségük diója 
fogyasztható, némelyik tényleg ízletes, pl. a pekándió. 

A jelenleg érvényes tudományos rendszerezés szerint 
(1978 óta) a Carya nemzetséget három szekcióra osztják: 

1. Sinocarya szekció. A kínai Carya-fajok tartoznak 
ide. Közös vonásuk, hogy csúcsrügyeikről hiányoznak a 
többi Carya-fajra jellemző rügypikkelyek, továbbá hogy 
levélkeszéleik simák.  
C. cathayensis  
C. hunanensis  
C. kweichowensis  
C. tonkinensis 

A kínai Carya-fajok közös kínai neve shan he tao, 
szabad fordításban hegyi fehér dió. 

A második és a harmadik szekcióba az északamerikai 
Carya-diók tartoznak. 

2. Apocarya szekció. Ezeket mondják pekán-hikoriknak.  
C. aquatica  
C. cordiformis  
C. illinoinensis  
C. palmeri 

3. Carya szekció. Ha mondhatni, ezek az „igazi” 
hikorik.  
C. floridana  
C. glabra  
C. laciniosa  
C. myristiciformis  
C. ovalis  
C. ovata  
C. pallida  
C. texana  
C. tomentosa 

Ha a pekán-hikorik és az igazi hikorik közötti 
különbséget keressük, annyit találunk, hogy az előbbiek 



csúcsrügyei legfeljebb hat rügypikkelyt tartalmaznak, 
amelyek éle tapintható, és nem fedik át egymást. Az 
igazi hikorik csúcsrügyén 6-12, egymást átfedő 
rügypikkely van. A botanikusok a rügypikkelyek számát a 
hideghez való alkalmazkodással magyarázzák. 

Hikori-fajok téli rügyei Ohio-ból (C. laciniosa, 
cordiformis, glabra, tomentosa, ovata):  

 

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

Barkavirágzat és nővirág:  



  



A Carya-diók rajzos áttekintése 1873-ból:  

 

 

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



A Carya-fajok eredete 

A Carya-fajok eredetéről röviden 
annyit, hogy a diófélék családjának 
többi tagjaitól való elkülönülésük 
70 millió évvel ez előtt 
történhetett meg, a többi 
diófélével átmeneti állapotot 
mutató maradványok ebből az 
időszakból kerültek elő. 50 millió 
évvel ezelőtti maradványok 
Eurázsiából ugyanúgy felszínre 
kerültek, mint Észak-Amerikából. 

Paleocén-kori, vagyis 55-65 millió 
éves az általam legősibbnek ismert 
Carya-kövület, a ma is élő Carya 
glabra levele (jobbra). 



Az első felismerhető Carya diótermés 34 millió éves, 
Coloradóban találták meg. 20 millió éves Carya-
maradványokat ugyanúgy megtaláltak Európában, 
Németország területén, mint Kínában. Azt mondják, a 
Carya-nemzetség Amerikában különült el a többi 
dióféléktől, és terjedt vissza Ázsiába a Bering-hídon 

át. 

A harmadidőszakban a Carya-diók 
nagy létszámban tenyésztek az 
egész északi féltekén. Nemcsak 
Európában - például a 
Spitzbergákon, - hanem 
Szibériában és Grönlandon is. 
Eocén-kori fosszilis 
maradványaik Budapesten is 
megtalálhatók, a Kis-
Svábhegyen. Erről a leletről 

így ír a Révai lexikon: 

"Ritka jelenséget tárt elénk az a diómag, a mely 
domborzati-kőmag gyanánt maradt fenn. Az érdekes lelet 
tisztátalan mészkőből származik, míg a héj csak üreges 
lenyomat képében maradt hátra. Ilyen megkövesedett 
diómaradványok, különösen a Carya ventricosa Brgt. 
(Unger) gyümölcsei, találhatók a budai Kis-Svábhegy 
felső eoczénkorú meszében." 

A Francia Középhegységben, a Massif Centralban, 
közelebbről a Puy-de-Dôme megyei Bussieres-ben 
oligocén-kori Carya-
faanyagot találtak. 

Sokkal fiatalabb, mindössze 
12-13 millió éves, miocén-
kori az erdőbényei Carya-
levéllenyomat, ami 
mészkőrétegben maradt ránk. 
Eredetiben a Magyar 
Természettudományi Múzeumban 
tanulmányozható (képe 
jobbra). 

A felső pliocén időszakából, 
talán 2-5 millió évvel 
előttünk, meglehetősen sok 



diópollen került elő, a Carya-fajok pollenje, 
Itáliában. Ekkor ott a klíma melegebb, csapadékosabb 
volt. 

A Carya fajok Európában 2 millió évvel ezelőtt, a 
Pleisztocén korban haltak ki, az eljegesedés miatt - 
írják amerikai botanikusok. De mi itt élünk Európában, 
valamivel jobban tudjuk. Nem haltak ki teljesen, hanem 
délebbre szorultak vissza. Az interglaciális 
szünetekben, konkrétan például a Mindel-Riss 
interglaciális alatt (250.000-230.000 éve) a nedvesebb 
periódusokban újból megjelentek a lombhullató erdők is, 
bennük a hikoridió, továbbá a később tárgyalandó 
szárnyasdió. Persze, a vége az lett, hogy nálunk mégis 
kihaltak. Miután legalább hét interglaciális szünetet 
éltek le nálunk. 

Ugyanekkor, a jégkorszakok többszázezer éve alatt 
Amerikában is erősen lecsökkent a Carya-fajok száma. 
Amerika nyugati részéről ekkor tűntek el, a nyugati 
part- és hegyvidéket azóta se foglalták vissza. 

Ha tehát jelenleg a pekán- és hikoridiókat nem 
tekintjük hazai őshonos fajoknak, az a mi hibánk. Mi 
jöttünk későn, ők a legszerényebb számítás szerint is 
35-40 millió évet éltek itt, mi meg talán ezret. 
Közvetlenül azelőtt tűntek el, hogy mi megjelentünk a 
Kárpát-medencében. (Talán hallották, hogy jövünk.) 

Érdekesség, hogy a korábbi Carya-dió maradványok 
vékonyabb héjúak voltak a maiaknál, és a héj belső, 
második fala is hiányzott. A héj vastagodása időben 
egybeesik a rágcsálófélék, például a mókusfélék nagyobb 
elterjedésével, a héj-vastagodás mintegy védekezést 
jelent a diótermések számára. Ebből a fejlődési 
trendből a pekándió képez kivételt, amely megtartotta a 
héj vékony jellegét, és hiányzik a másodlagos belső 
fal. Bár az is lehet, hogy a többezer éves emberi 
beavatkozás, szelektálás eredményezte az ember számára 
kedvezőbb vékonyhéjú formák terjedését. 

További észrevétel a Carya-diók fejlődésével 
kapcsolatban, hogy a jelenlegi diploid 
kromoszómaszámmal (n=16) szemben korábban 8 
kromoszómával rendelkezhettek a diófélék, a 



kromoszómaszám duplázódása a hibridizáció eredménye 
lehet. 

A Carya-diók közös jegyei 

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

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



 

Néhány Carya-diófa téli rügye:  



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

 

A Carya-diók - mint a diófélék családjának valamennyi 
tagja - egylakiak. Hím- és nővirágaik különböző módon 
helyezkednek el, ugyanazon a fán. 7-8 cm hosszú karcsú, 
csüngő porzós barkáik egy vagy két pár, szembenálló, 



pikkelyes rügyből fejlődnek, a hajtásrügyek 
kibomlásával egy időben. Rügyenként három barka 
fejlődik. A három barka a nemzetség közös 
jellegzetessége, elkülöníti őket a család többi 
nemzetségétől.  

 

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



 

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



 

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



A termés kopánccsal vagy 
anélkül hullik. Csonthéjuk 
sima vagy szögletes. A kopáncs 
nélküli diótermés alapján is 
megkülönböztethetők a Juglans 
dióktól, mert míg a 
Juglansoknak nincs, a 
Caryáknak jellemző alapi 
plexusuk van. Az alapi plexust 
sokáig nem tudtam, hogy 
micsoda, amíg a mellékelt 
képre rá nem bukkantam. 

A Carya-fák gyümölcstermése 
ciklikus tendenciát követ. 

A Caryák közeli rokonok. 
Rengeteg fajközi hibridjük 
ismert. Természetes úton olyan 
helyeken hibridizálódnak, ahol 
a Carya-fajok elterjedési 
területe átfedi egymást. A 
közeli rokonság az amerikai és 
a kínai Caryák csoportjai 
között is fennáll. Például a 



pekándió jól porozza a kínai hikorit (C. cathayensis), 
és néha hibridek is létrejönnek. De a kínai hikoridió 
termésének méretén, formáján is meglátni, ha a 
beporzást a pekándió végezte. 

Az emberi úton létrehozott hibridek száma is igen nagy. 
A hibridekre most nem térek ki, csak a hikoridiók 
termeszthetőségének fejezetében. Ugyancsak mellőzöm a 
Carya-fajok tudományos szinonímáinak felsorolását, 
vagyis hogy hogyan nevezték ezeket a diófajokat 
korábban, mert csak a felsorolás másfél oldalt tenne 
ki, és azok a nevek ma már nem használatosak. 
Ugyanakkor a tudományos világ, a botanika fejlődése sem 
áll meg, új nevekkel is találkozunk. 

Az amerikai Caryák zömmel erdőalkotó fák, olyan 
értelemben, hogy olyan erdőkben élnek, amelyek vagy 
vegyes állományúak, vagy más fafaj az erdőalkotó. 

A talaj minősége iránt igényesek. Megfigyelték, hogy az 
egyes Carya-fajok minél inkább nem a számukra optimális 
klíma alatt élnek, a talaj minősége iránt annál 
igényesebbek. Ez is okozza, hogy a Carya-fákat nem 
összefüggő, nagy területű erdőkben találjuk, hanem 
szétszórtan, a legjobb minőségű talajokon, a 
vízfolyások melletti öntéstalajokon. 

A Carya-diófák az északamerikai és az ázsiai 
ökoszisztéma szerves részét képezik. Beilleszkednek a 
helyi erdőtársulásokba, elegyes erdőket alkotnak más 
fafajokkal. Diótermésüket az erdőlakó állatok 
fogyasztják. A következő kép a talajra hullott érett 
Carya-diót mutat, amelynek kopáncsa az eséstől vált le, 
így a dió az erdei állatok számára hozzáférhető.  



 

A Carya-diók megismert története 

Feltétlenül szólni kell viszont a Caryák eddig 
megismert történetéről, már ami az emberi történelem 
időszakára esik. 

A legkorábbi, ember által használt hikoridió-maradvány 
Texasból, a Baker-barlangi ásatásokból került elő, i.e. 
6100-ból, az emberi maradványok között pekándió levelét 
és termését is megtalálták. És ettől kezdve az 
európaiak megjelenéséig a pekándió-fogyasztás 
folyamatos lehetett az indiánok körében, hiszen ebben a 
körzetben az európaiak megjelenését közvetlenül 
megelőzően, 1650-ből származó leletek ugyanúgy 
kimutatták hikoridió (és Juglans-dió) fogyasztását. 

Az európai felfedezők első feljegyzései ugyancsak 
tartalmaznak hikoridió-fogyasztással kapcsolatos 
információkat. Strachey 1612-ből származó beszámolója 
szerint a jelenlegi Virginia állam területén élt 
„powhatan” indiánok halál-mítoszában a hikoridió komoly 
szerepet játszott. Az indiánok a szellemeknek 
kukoricamáléból és „pokahichary”-nak nevezett italból 
szolgáltak fel, hogy a halott szelleme nyugodtan 
utazhasson a felkelő naphoz. (Ennek a „pokahichary”-nak 
a készítéséhez használtak tört hikoridió belet, vízzel 
keverve.) Ez a szertartás mutatja a hikoridió régi, 
megbecsült helyét az indián tradíciókban. 



A hikoridióról Cabeza de Vaca számolt be elsőként 
Európában, 1533-ban. Leírta, hogy Texasban, a Guadalupe 
folyónál a hikoridió évente váltakozóan terem. (Ezt a 
tulajdonságát, a terméskihagyást azóta is megtartotta.) 
Ugyancsak Cabeza de Vaca írja, hogy amikor a Colorado 
folyó alsó szakaszánál utazott a mariame indiánok 
területén, kísérői megálltak egy napra „diót enni”. Ez 
a dió kisméretű volt. Azt írja, akkora, mint a korabeli 
dió Galíciában (természetesen a spanyolországi 
Galíciában). A diófák számosak és igen nagyok voltak. 
Leírja, hogy télen ezek az indiánok két hónapon át 
semmi mást nem ettek, csak diót. 

Megjegyzem, a spanyol felfedezők óta hívják a jelenlegi 
Texas állam két folyóját is spanyolul dióra utaló 
néven: Nueces (dió) és Nogales (diófák). 

A hikoridió olajáról Hernando de Soto számolt be 
elsőnek, aki 1539 és 1542 között a jelenlegi USA 
délkeleti területein az indiánok körében nagyarányú 
dióolaj-előállítást és fogyasztást tapasztalt, úgy 
hikoridióból, mint Juglans-dióból. Mindkettőt 
használták konyhai használatra ugyanúgy, mint 
gyógyászati célra. Mint írja, ajánlatos, jó szer 
fájdalmakra, hascsikarásra. 

1771-ben Bossu arról számol be, hogy az indiánok a 
palacsintájukat dióolajban sütötték. 1792-ben W. 
Bartram „régi, művelt hikori-mezőkről” beszél, a mai 
Georgia állam területéről. Leírja, hogy egyes indián 
diótermelők többezer bushel (1 bushel=35-36 kg) 
hikoridiót tároltak otthon. A dióolajat úgy állították 
elő, hogy a darabokra tört dióbélből forró vízzel 
nyerték ki az olajat, majd finom szűrőn (szitán) 
szűrték át a masszát, és a szitán fennmaradó finom, 
tejszínszerű, hikoritejnek nevezett édes krémet 
használták fel, különösen kukoricalepények 
készítéséhez. 

Más, korai feljegyzések szerint az indiánok a dióbelet 
magában is fogyasztották, italt is csináltak belőle 
(Lawson 1714, Romans 1775). Talán nem érdektelen, hogy 
Ázsia népei, főleg a kínaiak is hasonló módon 
fogyasztották a Carya-diókat (Louis, 1921). 



Nagyon jó íjakat készítettek az indiánok a hikoridiók 
fájából. Ezt a korai európai betelepülők szó szerint a 
saját bőrükön is tapasztalhatták. Kéziszerszámokat is 
készítettek belőle (du Pratz 1763). 

A chippewa indiánok a C. tomentosa-t gyógynövényként is 
hasznosították. A fiatal dióhajtásokat görcsök ellen 
alkalmazták. 

A Carya-diók jelentőségét mutatja, hogy azoknak az 
indián törzseknek, amelyek területén nem fordultak elő 
Carya-féle diók, szintén megvoltak a saját szavaik a 
különböző Carya-fákra és diókra. A „hikori” elnevezés, 
amint a pokahichary ital neve is utal rá, indián 
eredetű, ami több indián nyelvben is (powcohocora, 
pocohiquara, powhigwara neveken) használatos volt, a 
betelepült európaiak is innen vették át a Carya-fajok 
összefoglaló nevét. Az algonkinok nyelvén a hikoridiók 
neve pawcohiccora volt, ami olajos dióbelet jelentett. 

A Caryák közül a leginkább hasznosított dió, a pekándió 
neve is indián eredetű, eredeti jelentése minden, 
nehezen, csak eszközzel (kővel, kalapáccsal) törhető 
héjas termésre vonatkozott, pl. így hívták a chippewa 
indiánok is: paccan, pagan, többes számban paganag. A 
Mississippi mentén élő algonkin indiánok nyelvén a 
pekán szó ezt jelenti: „kézzel törhetetlen dió”. 
Francia felfedezők a Mississippi mentén élő indiánoknál 
betűzték le a pekándió nevét, francia írással 
„pecanes”, ill. „pacanes” néven. Spanyol felfedezők 
pedig „pacanos” formában rögzítették. Az angol nyelvű 
„pecan” Webster 1773-as szótárában rögzült jelenlegi 
formájában. 

A pekándió jelentőségét a Kolumbusz előtti 
északamerikai indiánok életében, táplálkozásában nem 
lehet eltúlozni. Északamerika nagy részén a telek 
hosszúak, kemények. Tudjuk, az északamerikai indiánok 
nem voltak földművelők, nem termesztettek télre 
elraktározható növényeket, gabonaféléket. Teljesen a 
vadászat sikerétől függött, hogy télen ehettek-e 
egyáltalán. Egyedül a pekándió (és kisebb részben más 
hikoridiók, amerikai gesztenye, némi tölgymakk) állt 
téli készletként rendelkezésre. A pekándió könnyen 
begyűjthető, hosszan tárolható. Hónapokat ki lehetett 
rajta húzni. 



Nem csoda, hogy az indián szálláshelyek környékén a 
pekándiófák megtalálhatók voltak. 

A pekándió az indiánok csereeszköze is volt. Azok a 
törzsek, amelyeknek nem volt (elég) pekándiójuk, 
dohányt, pipát, prémeket, kőszerszámokat adtak érte. 

Talán nem véletlen, hogy a pekándió a Mississippi 
hatalmas vízgyűjtő területén terjedt észak felé, 
mindenhova, ahova a korabeli legkorszerűbb 
szállítójárművel, a kenuval el lehetett jutni. 

Az amerikai hikoridiókkal ellentétben az ázsiai Carya-
fajok történelme - szerintem - feldolgozhatatlan. Azok 
mindig is fontos élelemforrást jelentettek a 
termőhelyükön élő népeknek, elsősorban a kínaiaknak. 
Annyira természetes ennivaló évezredek óta, hogy 
említést se tettek róla. 

A Carya-diók gazdasági jelentősége 

Diótermelési, étkezési és 
faanyagtermelési értékük a 
legnagyobb. A fajok egy része 
keserű, csípős ízű diót terem, 
de a pekándió mellett másik 6-7 
Carya-diónak ugyanolyan 
tápláló, egészséges, értékes 
dióbele van, mint a mi 
diónknak. Ugyanúgy használhatók 
süteményekbe és változatos más 
ételekbe, mint a közönséges 
dió. A régi indiánok a hikoridiók olajából vajszerű 
ételt készítettek, amit ételek sűrítésére, ízesítésére 
használtak. 

A Carya-diók közül a pekándiónak van a legnagyobb 
gazdasági jelentősége, az USA-ban az éves 
pekándiótermés 125.000 t körül van, 260 millió dollár 
körüli értékben. 

A C. ovata a második, legelterjedtebben termesztett 
Carya-dió. Ezeken kívül még a C. laciniosa érdemel 
figyelmet a diótermelés szempontjából. 
Hasznosíthatóságukat erősen korlátozza az igen késői, 
több mint tíz éves termőre fordulás, valamint a 



rendkívül szakaszos, alacsony termés. Három évente 
várható 20-50 kg héjas termés kifejlett fánként. Gondot 
okoz, hogy a természetes, szórt állású fákhoz képest 
„monokultúrában” igen erős a gomba- és rovarfertőzés 
veszélye.  

 

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



 

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



A hikoridiók kedvelői a diótermés héjából 
szeleteléssel természetes ékszereket is 
készítenek. 

Mindegyik faj értékes fatermelési szempontból is, 
azonban a fák nagy mérete a kertészeti, diótermelési 
célok elérését hátráltatja. (Hasonló a probléma, mint a 
közönséges diónál.) A hikorifák értéke lehet a 
telepítések fő szempontja, és a diótermés másodlagos 
cél lehet. A jelen állapotban éppen a faanyag magas ára 
vezetett a hikori-állományok megritkulásához. 

Az ázsiai Carya-fajok közül a kínai, a hunani, a 
kujcsoui (C. kweichowensis) és a tonkini dió termését 
fogyasztják. Közülük csak a kujcsoui dióból vannak - 
nagyobb kiterjedésű - ültetvények, a hasonnevű kínai 
tartományban, Guizhouban. A tonkini dió talán még 
nagyobb területen és nagyobb mennyiségben terem, de nem 
ültetvényben, hanem az erdős hegyoldalakban, amelyek 
más mezőgazdasági, kertészeti kultúrával már nem 
hasznosíthatók. A Kínában termő hikoridiók termése 
jelentős árualapot ad. 



A kínai és a tonkini dió belét dióolaj-forrásként is 
számon tartják. Olajuk kedvező, egészséges olajsav-
összetétele biztató perspektívát nyit termesztésük 
felkarolására, mert fizetőképes kereslet lenne rá a 
fejlett országokban is, nemcsak Kínában. 

Díszfaként is számításba jönnek. Hikorifa ősszel: 

 

Környezeti értékükön, látképi szépségükön kívül 
faanyaguk is értékes.  



 

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



Néhány mai példa, mi készül hikorifából: sílécek, 
tornaszerek (pl. felemás korlát), tornacsarnokok 
padlózata, görkorcsolyapályák, húsvágó tőkék, 
falburkolatok, raklapok, létrák. Bútort és hangszert is 
készítenek belőle, pl. zongorát. A legapróbb, maradék 
faanyagokból tipli készül. Hulladékanyagát húsok, 
sajtok füstölésére használják, rendkívül kellemes 
aromája miatt. 

Parkettának kiváló a hikoridiók faanyaga, mert világos 
színe nagyon barátságossá teszi. Idővel kissé sötétül, 
de minőségét jól megtartja, mint a következő két, már 
idős hikoriparketta:  



  

A faanyagot viszonylag nehéz ragasztani, de rendkívül 
jól szögelhető. 

Hikorifa-anyag nehezen szerezhető be. Általában szép, 
világos színű.  



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

 

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



 

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



 

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



 

Most már kiszedhetjük a kérget, és sűrítsük be a levet 
egynegyedére. 

Melegen adjunk hozzá sok cukrot, kétszer annyit, mint 
amennyi az eddigi "teánk". Forraljuk fel, oldjuk fel a 
cukrot, így érjük el a szirupos konzisztenciát.  



 

Kihűlés után palackozzuk. Ugyanúgy használhatjuk, mint 
a juharszirupot, vagyis nagyon sokoldalúan. 
Süteményekbe, vagy akármihez. 

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



 

Most 
egyenként 
tekintjük át 
a Carya-
fajokat. 

Carya 
aquatica 
- Vizi 

hikoridió 

Nevezik 
mocsári 
hikoridió, 
keserű, vagy 
vad pekándió 
néven is 
(water 
hickory, 
swamp 
hickory, 



bitter pecan, wild pecan).  

  

Elterjedése:  



 

Az USA délkeleti részén, sík vidékeken él. Mélyfekvésű, 
vizenyős erdők fája. Nemcsak eltűri, igényli is, hogy 
termőhelyén az évnek legalább egy részében víz borítsa 
a talajt. Egy szép, egészséges példánya:  



 

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

Talajban egyáltalán nem válogat, a homokostól az 
agyagosig, a lúgostól a savanyúig minden talajtípuson 
előfordul.  



 

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





  

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

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



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





 
 



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

 

Áprilisban-májusban virágzik.  



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



  

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



  

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



  

A dióbél redőzött, vörösbarna, erősen szájnyálka-
összehúzó hatású. Étkezési célra héjasan, hűvös helyen 
kell tárolni, értékeit fél évig tartja meg. 

Dióját néha eszik is, nyersen is, ételben is, de íze 
nem jó, keserű. Jelentősebb összehúzó (asztringens) 
hatása, ezért inkább gyógynövény. 

Barna festéket is készítenek terméséből. Dióját 
egyébként az állatok, főként a vaddisznók, vadkacsák, 
mókusok fogyasztják szívesen. 



 



 

 

Fája jó minőségű, de gyenge, törékeny, a szárítás során 
repedezésre hajlamos. Használhatósága ezért erősen 
korlátozott, legnagyobb részét eltüzelik. Húsok, sonkák 
füstölésére kiváló, az amerikai délen ennek hagyománya 
van. 

Ha hinni lehet a parkettakereskedőknek, - tisztelt 
parkettakereskedő Kollégám a megmondhatója, hogy nem 
mindegyiknek lehet hinni, - a következő képen látható 
gyönyörű parketta a vizi hikori fájából készült. 
Minősége kiváló, színe ugyanolyan világos, tetszetős, 
mint más Carya-dióké. 



 

Díszfaként is hasznosítják. 

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

Carya cathayensis - Kínai hikoridió 

Kínai neve shan he tao, ami hegyi diót jelent (angolul 
mountain walnut). A kínaiak sokszor - értelemzavaróan - 
csak he tao-nak, diónak mondják. Olyan is előfordul, 
hogy xiao he tao-nak nevezik, vagyis kis diónak. 
Nyelvjárási neveiről jobb, ha nem beszélünk, mert még 
inkább értelemzavaróak (shan xie = hegyi rák, ye qi shu 
= vad lakkfa). 

Kínában ezen a fajon kívül a hunani, a kujcsoui és a 
tonkini hikorikat mint különálló diófajokat is 
megtaláljuk. 

A fajt először Sargent írta le, 1916-ban. 

Eredeti élőhelye Kína délkeleti részén van, a 
Hangcsoutól nyugatra eső hegyekben, főleg Linan város 
környékén, de ma már Hunan és Jünnan tartományokban is 
termesztik. Erdei fa, vízfolyások mentén, hegyoldalakon 
tenyészik. A hegyeken legfeljebb 1500 m magasságig 
található meg. 



Fiatal kínai hikorifa a hegyoldalban: 

 

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



 

Csúcsrügye rozsdabarna. Levélrügyei narancsszínűek, 
rügypikkely nélküliek. 

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



 



Tavaszi kihajtása: 



Virágzáskori lombja néhány képen:  



 

Nyári lombja: 



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



 

Nővirága pirosas. 



Termése négy varratú burokban fejlődik. 



 



 



 

Diótermése augusztusban-szeptemberben érik. Diója apró, 
230-290 db tesz ki 1 kg-ot. 2-4 mm vastag, narancsszínű 



burok veszi körül. A burok 4 varrat mentén oszlik 
lebenyekre. 

A dió alakja általában köralakú-elliptikus, kerekded 
alappal, hegyes csúccsal. (2-3 cm hosszú, 1,5-2,3 cm 
széles). A dióhéj 1-2 mm vastag. 

 
 



 



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



 

 



 



 



 



Olaja étolajként és a festészetben kerül hasznosításra. 



 

Látja, tisztelt Kollégám, milyenek a kereskedők? A 
kínaiak is. Képesek megtévesztő rajzzal, a mi diónkkal 
félrevezetni a vevőt. Pedig világosan rá van írva a 
dobozra, hogy mi van benne. 

Kínában nagy területen, 16.000 ha-on termesztik, amiről 
évente mintegy 5.000 t diótermést szüretelnek. A 
termelés központja Chang Hua körzet. De nagyobb a vadon 
termő fák diójának begyűjtéséből származó termés. 
Kertészeti, nemes fajtájú oltványokkal végzett 
telepítését napjainkban kezdik meg. 





  

Termése kereskedelmi forgalomba is kerül. 

Termesztésével külön fejezetben foglalkozom. 

Fáját kéziszerszámok készítésére használják. 

A kínai hikori is jellemző juglontermelő, festékanyaga 
ugyanúgy megfesti a vele foglalatoskodók kezét, mint a 
mi diónk. 



Összehasonlító rajz a kínai hikoriról és néhány 
rokonáról: 





Carya cordiformis - Keserű hikoridió 

Némelyek még 
mindig régi 
nevein, 
Juglans 
cordiformis-
ként vagy 
Hicoria 
cordiformis-
ként 
ismerik. 
Mondják 
keserű 
diónak 
(Carya 
amara, Nogal 
amaro, Noyer 
a noix 
ameres), 
keserű 
hikorinak 
(bitternut 
hickory), 
mocsár-
hikorinak 
(swamp 
hickory), 
disznódiónak 
(pignut). 

Latin neve a 
terméshéj 
alakjára 
utal. 

A 
termőhelyén 
őshonos alabamai indiánok nyelvén ochatakba, ugyanúgy, 
mint a fehér hikori. 

A legszélesebb körben elterjedt hikorifaj, Quebec-től 
Louisiana-ig, New Hampshire-től Texasig szinte 
kontinensnyi területen él. Kanadában ez a 
legelterjedtebb Carya-faj.  



 

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



  

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



 

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



  

 



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

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



  

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





 



 



  

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



  



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



 



 

Őszi élénksárga lombszíneződése kimondottan díszes.  



 



 
 



 

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



 

 

Pollenje balra látható. 

Diója egyesével, legfeljebb 2-3-as 
csoportokban terem, októberben. Diója 



átlagosan 3, de inkább 2-4 cm-es, némileg lapított, 
zöld burkú, szív alakú, gömbölyített, tojás vagy körte 
alakú.  

 

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



A dióhéj vékony, sekély rovátkák díszítik. A diót 
keresztbevágva feltűnő a másodlagos belső héj és az 
erős belső válaszfal, amely a belső tér feléig tart. 

Héjasan félévig minőségromlás nélkül eltartható. 

Bele redőzött, szürke, keserű, szinte ehetetlen, bár 
feljegyezték, hogy az amerikai indiánok mégis megették 
néha. Bizony, nagy éhínség kellett ehhez, mert mint 
Kanadában írják, dióbelét még a 
mókusok is elutasítják. De 
gyógynövényként számításba jön, 
mert diója nyálkahártya-összehúzó 
hatású, valószínűleg 
csersavtartalma miatt. 

A Carya-fajok között az egyik 
leginkább juglontermelő fa, 
jellemző allelopatikus hatással. 

Gyógyászati célra, mint 
gyógynövényt, inkább olaját 



használják, ami reuma-ellenes szer, kérgének főzete 
pedig hashajtó hatású. 

Dióolaját olajlámpákban is hasznosították. 

Fatermesztési célra rossz termőhelyi viszonyok között 
jön számításba. 

Fája erős, kemény, mégis rugalmas. Régebben jellemzően 
kocsikerekeket gyártottak belőle, ezen kívül hordókat, 
kocsiszerszámokat, mezőgazdasági szerárukat. Bár nem a 
legmagasabbra értékelt faanyagot adja, például az 
ugyanott termő fehér hikorit többre értékelik, mégis 
értékes fának számít, mert erős, tartós. 

Tüzelésre is nagyon jó, mert fájának kiemelkedő 
kalóriatartalma van, hamuja viszont kevés. Húsok 
füstölését is előnyös a keserű hikorival végezni, a 
füstölt húsárunak jó ízt ad. 

Mostanában főleg szerszámnyelek készülnek fájából, 
továbbá sportszerek, de igen keresett az 
asztalosiparban is. 

Kérgét megformálva például székeket is készítenek 
belőle. 

Kifejezett díszfa-értéke van. Díszfaként erénye, hogy 
gyorsan nő, és igen jó fagytűrő. Harminc fokos hideg se 
károsítja. Őszi lombozata hatásos, színe citromsárgától 
bíbor árnyalatig terjed. 

A porszennyezésre érzékeny, és a tavaszi fagyok is 
károsítják. 

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

Magról kelt csemetéje:  



 

A C. cordiformisnak a pekándióval vannak hibridjei, 
amiknek amerikai neve bitcan (bitkán). 

Tisztelt rejtélykedvelő Kollégám, most, hogy a keserű 
hikori keserű végére értünk, hadd mutassak egy képet.  



A kép a keserű hikori és az állatvilág biodiverzifikus 
kapcsolatát ábrázolja. Tél végén, amikor a hó elment, 
találta ezeket a keserűhikori dióterméseket egy jószemű 
amatőr természetbúvár egy mezőn, egy tucatnyit. Mind 
fel van törve, és egyiknek a dióbele sincs megkezdve. 
Melyik állat törhette fel, miért, és miért nem ette meg 
a dióbelet? 

A helyes megfejtésért járó jutalmat nem én tűzöm ki. Én 
is csak tippelek. Valószínűnek tartom, elfogadom 
Charley Eiseman magyarázatát: A szajkó vagy harkály a 
diókban megbúvó rovarokat kereste, nem a dióbelet. Csak 
azt fűzöm hozzá: A keserű hikori dióbele annyira keserű 
lehet, hogy a szajkók, harkályok se kedvelik. 

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



 



 



Még egyszer elnézést a képért. 

Carya floridana - Bozót-hikori 

Helyi nevei: scrub (bozót-) hickory, sandhill 
(homokdomb-) hickory. 

Csak Florida középső területein, Osceola megye 
környékén él.  

 

Rügyeinek és alsó levélfelületének bőséges, rozsdaszínű 
pikkelyeiről ismerhető fel. Egyébként a C. texana-ra 
hasonlít, megkülönböztethetetlenül, csak az élőhely 
alapján választható külön. Még dióolajuk kémiai 
analízise is azonos olajsav-összetételt mutat. 

Habitusa változatos, nagy bokor formától a 15-20 m 
magas fáig terjed, de többségében tövénél elágazó 
bokorfa. Koronája jellemzően szétterülő.  



 

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



 



 

 

Fiatal hajtása rozsdaszínű szőrökkel borított. 

Virága apró, zöldes, nem feltűnő.  



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

 

Az ismert legenergiadúsabb dió. Fogyasztói köre ezért 
igencsak változatos: rágcsálók, fekete medve, rókák, 



mosómedvék és a vastag, kemény héj átrágására 
specializálódott rovarok eszik meg.  

 

 

Carya glabra - 
Csupasz hikoridió 

Korábbi tudományos nevei: 
Carya porcina, Juglans 
glabra. Mai latin neve a 
levelek, hajtások 



szőrtelenségére, simaságára utal. 

Sokféle köznépi neve van: csupasz, kefe- (broom), 
disznó- (hognut, pignut), ovális (oval), piros (red), 
vagy piros szívű (redheart) hikoridió, de van másik 
féltucat helyi neve is. Disznó-melléknevét a korai 
fehér telepesektől kapta, mert a sertések szívesen 
ették. 

Észak-Amerika keleti felén él, a Nagy-Tavaktól Florida 
közepéig. Elterjedt, közönséges fa. A pekándió és a 
feketedió után a harmadik legelterjedtebb és leginkább 
hasznosított amerikai dióféle, 1750 óta kultúrnövény 
is. 

Élőhelye részben átfedi a C. ovalis élőhelyét. Sokan 
egy fajnak tartják a kettőt. Talán aszerint 
különíthetők el, hogy a csupasz hikori völgyekben, 
vízfolyások mentén, árnyékos domboldalakon él, a C. 
ovalis pedig rendszerint felföldeken, száraz 
domboldalakon.  



 

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





   





  

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



 

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



 

  



Ágai szétterülők, gyakran csüngők, lekonyulók, főleg az 
alsó ágak. Rügyei vékonyak, piros-barnásak, 
háromszögletű pikkelylevelekkel. 

Összetett levelei 20-30 cm-esek, 3-9, rendszerint 5, 
ritkábban 7 levélke alkot egy levelet.  

 

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



  



Júniustól októberig tart leveles állapota.  

 

 



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





 

  

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



 

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



 



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



 

Diója az amerikai állatvilág fontos tápláléka. Mókusok, 
prérikutyák, mosómedvék, fekete medvék, rókák, nyulak, 
madarak, apró rágcsálók és a szarvasok eledele. Fő 
terjesztői is az apró termetű emlősök. 

Specialitása a csupasz hikorinak, hogy a fa kérgéből 
"diószirup" főzhető. 

Faanyaga rendkívül erős, kemény, ugyanakkor rugalmas. A 
Kolumbusz előtti indiánok edényeket készítettek a 
fájából, az északi vidékeken pedig szíjjal a lábra 
köthető hótaposókat is. Az első európaiak ebből a 
faanyagból készítették a legjobb síléceket. 

Fájából a korai európaiak lovas kocsikat, mezőgazdasági 
eszközöket és szerszámokat, létrákat, szövőszékeket 
készítettek. Broom (kefe) mellékneve is azért alakult 
ki, mert kefét szinte kizárólag ebből a faanyagból 
gyártottak. 

Mai hasznosítása: Rönkjéből deszkát fűrészelnek, 
szerszám, padló, szekrény, legújabban pedig bútornak 
való furnér készül belőle. És baseball-ütők. Fáját 
tüzifaként is hasznosítják, fűtőértéke magas. 

A faanyag értékére tekintettel már Németországban is 
telepítik. 



A korai amerikai telepesek a fa kérgéből ecettel fekete 
festéket főztek. 

Gyönyörű, dekoratív fa. Árnyékadó, fagytűrő, 
szárazságtűrő. A talaj minőségére, nedvességére kevésbé 
igényes, mint rokonai. Magjáról szaporítják, a magvakat 
ősszel rétegezik. Arra lehet számítani, hogy a magvak 
fele termékeny csak, és csak föld alatt csíráznak.  

 



 



Carya hunanensis - Hunani hikori 

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



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



 

Idősebb ágai szürkésfeketék, világos lenticellákkal. A 
hajtások csúcsrügyei rozsdabarnák. Fiatal hajtásai 
sárgás-rozsdabarnán szőrösek. 

A hunani hikori nagyon hasonlít a kínai hikorira. 
Leginkább leveleinek színe azonos, ami kifejletten 
kifejezett zöld, fiatalon pedig rozsdabarna vagy 
bronzos. A két faj leginkább a levélkék száma alapján 
különíthető el. 

Levelei 20-30 cm-esek, 5-7-9 levélkéből állnak. A 
felsőbb levélkék mérete 11-18 x 3,5-7 cm, az alsóbbak 
6-8 x 2,2-2,5 cm-esek. A levélkék alakja elliptikus-



lándzsás, fonáka bőségesen szőrös. A levélszél finoman 
fogazott.  

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



 

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



 

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

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



 

Ehető diója az értéke, a dióbélből olajat is nyernek.  

 

Dióbelének beltartalmi értékei a közönséges dióéhoz 
hasonlók, hasonlóan kiemelkedő egészségvédő hatásuk van 
az emberi szervezetre. A termés leváló burkát és a 
gyökérkérget is gyógynövényként használják Kínában. 

Diótermése kereskedelmi forgalomban is kapható, a 
termést meredek hegyoldali erdőségekből szedik össze. 
Helyi, kínai neve népiesen "vérdió", de nem a dióbél 
színéről kapta ezt a nevet, hanem a begyűjtése során 
előforduló sok baleset miatt. Képriport a hunani hikori 
begyűjtéséről: 

Esős idő van, minden csúszik, minden vizes. Wu Xiandong 
és családja száz, kijelölt hikorifa termését jogosult 
összegyűjteni, a falujuk feletti hegyoldalban. Sietniük 
kell, egy hét a szüreti szezon, most keresik a 
kereskedők a diót. Reggel 4-kor, még sötétben már fent 
vannak a hegyen, és egy óra ebédszünettel este 6-ig 
dolgoznak. 



 A fiatal kínai férfi 10-20 m magasságban 4 méteres 
bambuszbottal veri le a fáról a hikoridiót, 72 éves 
apósa a földről veri a fát.  

 

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

 



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

 

 Míg Wu Xiandong és családja a hegyen tölti a hetet, 
a szerencsésebb kínaiak - például a városlakók - a 
kínai újévet ünneplik. 

Mindezek után a kereskedők a száraz, héjas dió 
kilójáért kb. 300 Ft-nak megfelelő jüant fizetnek a 
begyűjtőknek. (A képen)  



 

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

A dióbél árusítása:  

 

Ezt a szép hunani hikori fát a kínai állam egyedileg is 
nyilvántartja. Hunan tartományban, Zhou faluban 



jelölték meg. Évente 250-300 kg diót terem, de 
rekordévben előfordult 500 kg is.  

 

Carya illinoinensis - Pekándió 

 
 

Jelen
legi 
tudom
ányos 
nevét 
több 



alkalommal is Carya illinoensis-re akarták változtatni, 
pl. az 1969-es és az 1989-es nemzetközi botanikai 
kongresszuson is. A tudósok többsége is ezt használja. 
Manapság mindkét írásmód használatos, mindkettő 
különböző idejű botanikai kongresszusok döntésén 
alapul. Az illinoensis név korábbi, az illinoinensis 
pedig a jelenleg hatályos. De a pekánt minden nyelven 
megértik. 

Régi nevei: Juglans illinoensis, Juglans pecan, Carya 
pecan, Carya olivaeformis, Carya oliviformis, Hicoria 
pecan. 

A köznyelvben amerikai diónak is hívják (nogal 
americano), illinoisi diónak is (illinois nut), 
puhahéjú hikorinak is (soft shelled hickory). 

Az USA déli részéből származik, a Mississippi és 
mellékfolyói mentén nagy területű őshazája van. Elszórt 
természetes előfordulása délnyugaton Mexikóig terjed. 
Texas állam hivatalos fájaként tartják számon. 

Elterjedten termesztik. Mint említettem, az USA-ban az 
éves termésmennyiség mintegy 125.000 t. Nagy termelők 
ezen kívül Izrael, a Dél-Afrikai Köztársaság, 
Ausztrália, Egyiptom, Peru, Argentina és Brazília. 
Gazdasági jelentősége miatt részletesebben foglalkozom 
vele.  



 

A pekándió közel 34 millió éve önálló faj. 

A pekándió elterjedtsége az emberi tevékenységgel 
kapcsolatos. I.e. 7000 körüli ásatásokban még nem 
mutatható ki az emberi maradványok körül, de i.e. 6100-
ból már igen (Baker-barlang, Texas), folyamatosan i.e. 
3000-ig. 

Paleobotanikai kutatások eredményeként ma már tudott, 
hogy az amerikai őslakos indiánok megjelenése előtt a 
pekándió elterjedése, természetes őshazája az Egyesült 
Államok területén belül is jóval kisebb területre 
korlátozódott, mint a mai elterjedése. Texas északi 
részére és Oklahoma déli vidékeire. Kultúrnövény, az 
ember terjeszti. Először az indiánok, majdnem az egész 
északamerikai kontinensen, majd az európai betelepülők. 
És ma már világszerte. A pekándió az embernek 
köszönheti karrierjét. 

Mexikóban, Zaachila-ban, amely az olmékok vallási és 
világi központja volt, szintén megtalálták az ásatások 
során. Vad pekándió Mexikóban:  



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

A pekándió neve is indián eredetű, az algonkinok a 
könnyen, csak egy kővel törhető diókat nevezték így.  



 

1762 óta termesztik. Amerikában már az első európai 
telepesek elkezdték a jobban termő, kedvezőbb 
tulajdonságú pekándió-fák kiválogatását. Azóta is a 
hivatalosan elismert mintegy 1000 fajta többségét 
amatőr kertészek állították elő. 

Az első kereskedelmi célú pekándiószaporító 
csemetekertet Robert Prince hozta létre 1737-ben, New 
York közelében, Flushingban. 

Feljegyezték, hogy Thomas Jefferson elnök Monticello-
ban 1780-ban ültetett pekándiót, ami 1801-ben kezdett 
teremni. És 1786-ban pekándiót küldött George 
Washingtonnak, aki azokat Mount Vernonban ültette el. 
Ezek a fák ma is megcsodálhatók. Maga George Washington 
az említett Prince féle csemetekertet 1789 tavaszán 
kereste fel. A függetlenségi háború idején Washington 
tábornok gondoskodott róla, hogy a pekándiós 
csemetekert katonai védelmet kapjon, mint nemzeti 
érték. 



Jefferson elnöksége idején Lewis és Clark megbízást 
kapott egy expedícióra, amelynek célja újabb, 
értékesebb pekándió példányok felfedezése volt. 

1802-től kezdve nagy mennyiségű pekándió 
szaporítóanyagot exportáltak Amerikából, főleg 
Európába, de a nyugatindiai szigetekre is. 

A pekándió nagyon hosszú életű diófa. Kétszáz éven át 
rendesen terem, és vannak ezer éves példányai is. 

A pekándió éghajlat-igénye a mérsékelt égövre és az 
annál melegebb éghajlatú vidékekre terjed ki. A fajnak 
vannak északi és déli típusú változatai, a spontán 
változatok és ennek következtében a termesztett fajták 
is szinte számbavehetetlenek. 

Környezeti igényei közül a mélyrétegű talajon kívül 
elsősorban a vizet kell kiemelni. Az altalajban állandó 
vizet igényel, ezért termőhelye a vízfolyások üledékes 
területeire, a folyók mentére terjed ki. 

A legjelentősebb Carya-faj. Nagy növekedését, 
vitalitását, betegség-ellenállóságát az állandóan 
rendelkezésére álló vízre vezetik vissza. 

Oszlopos, terebélyes alkatú, 30 m-re, de a Mississippi 
hordaléktalajos árterületén néhol 60 m-re is megnövő 
fa. A legnagyobb fák törzsének átmérője 3,5 m lehet, és 
széles gömbkoronát nevelnek. A 60 m magas fa 
koronaszélessége is eléri a 60 m-t.  



Ágai feltörekvők, később a korona belsejéből kifelé 
irányulók.  



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

 

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

Kérge:  



 

Gyökérzónája a lombkorona átmérőjének kétszeresét is 
eléri. 

Fiatal hajtása sima, de lehet pirosas szőrzete is, és 
gyakran vannak hosszúkás, narancsszínű lenticellái. 

Rügyei közül érdemes megfigyelni, hogy az elsődleges 
hajtásrügy alatt másodlagos, harmadlagos is van, a 
tavaszi fagykár utáni újrahajtásra.  





  

Gyakran hiányzik az igazi 
csúcsrügy. A pekándió rügyeit 
hengeresnek mondják, mert a 
pikkelylevelek annyira zártak. Az 
is előfordul, hogy rügypikkelyei 
nem fedik át egymást. Végül az is, 
hogy a legkorábban kihajtó típusok 
már az igazi tél beállta előtt 
ledobják pikkelyleveleiket. 

A pekándió a mi diónkhoz hasonlóan tavasszal igen 
eltérő időpontban hajt ki, - jobbra az áprilisi 
kihajtás képe látható, - aminek ideje nemcsak a 
földrajzi elhelyezkedéstől, hanem a pekándiófa egyedi 
tulajdonságaitól is függ. Az Európában található 
júniusi kihajtású, úgynevezett Szent János-diókhoz 
hasonlóan a pekándiófák között is akad igen kései, mint 
amilyen a következő képen is látszik.  



 

Levele:  



 

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



 

  



 



 

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



A levelek fonákján mikroszkóppal pikkelyeket és 
szőröket lehet látni. Részletesebb vizsgálatok 
kiderítették, hogy a pikkelyek színe nagyságuktól függ. 

A pekándió fotoszintézisét vizsgálva megállapították, 
hogy a fotoszintézis intenzitása a termés nagyságától 
függ. Termő években (és a termő vesszőkön) szemben a 
nem termőkkel, a szintetizált szerves anyagok 
mennyisége jóval nagyobb. 

Nővirágai füzérben helyezkednek el, aprók, 
jelentéktelenek, sárgák, felállók. Barkái sárgászöldek, 
7-8 cm-esek, lecsüngők, a vesszőn az előző évi levelek 
helyén nyílnak. A virágok tavasz végén, nyár elején 
nyílnak. Mint a közönséges diónak, a pekándiónak is 
megvan az a tulajdonsága, hogy az utódok 
változatossága, életképessége érdekében ugyanazon fán 
eltérő időben nyílnak a hím- és nővirágok, kiküszöbölve 
az önbeporzást, biztosítva az utódok sokféleségét. A 
pekándió fák többségén a nővirágok nyílnak előbb. Ez a 
hím-előző tulajdonság genetikailag domináns, a nő-előző 
virágnyílási formával szemben. 

A pekándió tavaszi kihajtása:  



Nővirág-füzére:  

A pekándió porzós barkái:  



  



Virágporát az Egyesült Államokban allergogénnek 
tekintik. 

Virágzás után:  



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



A szív alakú, mintegy 4 mm vastag zöld szárnyas burok 
éréskor négy részre hasad, a vékony, hosszúkás, 
feketével díszített barna ovális, 2,5-7 cm hosszú, 
1,25-2,5 cm széles csonthéjban (keresztmetszete kör 
alakú) vörösbarna színű, kellemes ízű, ehető, magas 
olajtartalmú, értékes tápanyagokat tartalmazó bél van. 

A dió burka más diófajokhoz hasonlóan festékanyagot 
tartalmaz, bár jóval kevesebbet, mint a közönséges dió 
vagy a feketedió. 

Érésben:  



 

Érett pekándió a fán:  



Lombhullás után:  



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



  

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

 

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



 

A pekándiótörés képe (Pétervári Tamás felvétele):  



Pekándióhéj:  

A pekándió bele és a belőle darált pekánliszt:  

  



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

A pekándióbél csúcsi része közelről:  



 



Beltartalma - mondhatni - ugyanolyan értékes, mint a mi 
diónké. Koleszterint a pekándió bele se tartalmaz, de 
fólsavat 
igen. 

Összetétel
e: 

 olaj 
73-75 
% 

 fehér
je 9,5-9,7 % 

 szénhidrát 13,5-15,0 % 
 rost 2,3-2,4 % 
 ásványi anyag 1,6-1,7 %. 

Ezen belül kalcium, 
foszfor, vas, magnézium, 
cink és kálium tartalma 
emelendő ki. 



 A, B-1, B-2, B-3, B-6, C- és E-vitamin tartalma 
jelentős. 

 Fólsavat is tartalmaz. 

Olajában a palmitinsav aránya 3,3-7,0 %, sztearinsav 
1,0-5,5 %, olajsav 51-88 %, linolsav 14-38 %, 
linolénsav 1-2 %.  

 

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

Az igazi ínyencek a pekánbél héját is lehúzzák, úgy még 
jobb.  



 

Speciális kiskéssel.  



 

A pekándió olaja aranysárga, enyhén borostyán 
árnyalatú, íze telt, lágy, nagyon ízletes. Édesebb a 
közönséges dió olajánál, nagyon jól harmonizál a 
gyümölcsecetek ízével. Rizs, kukorica és búzaliszt 
alapú ételekhez jól megy, sajtokhoz, gombákhoz is. 

A pekándió beléből készített "diótej" mint étkezési 
alapanyag levesek sűrítésére, kukoricából készült 
sütemények és kukoricakásák ízesítésére 
szolgált. 

Elterjedt csemegedió. Közönséges dió vagy 
mogyoró helyett szokták használni 
süteményekben. 

A pekándió a régi indiánok megbecsült élelmiszere volt. 
A dióból a cherokee-k "ga-nv-sti" nevű, általuk igen 
kedvelt italt is készítettek. 

Olaját régebben szezonálisan fogyasztották, manapság 
kozmetikai cikkek készítésére is használatos. 



Pekándiót az 1840-es évektől kezdve exportálnak 
Európába. 

Itt egy régi, 1897-es recept, pekándiósaláta. 

Hozzávalók 6 személyre:  
1 csésze pekándióbél  
1 db zellergumó  
1 fej saláta  
3-4 evőkanál majonéz vagy salátadresszing  
só, bors 

Törjük meg a pekándiót, válogassuk ki, sőt, vágjuk is 
kisebb darabokra a belét, amíg egy púpozott csészével 
nem lesz. A zellert finoman apróra vágjuk, a végét a 
levelekkel tegyük félre, díszítésnek. A zellert enyhén 
sózzuk meg. Keverjük össze a pekándió-béllel, és öntsük 
rá a dresszinget vagy majonézt. Salátaleveleket 
fektessünk a tányérokra, és merjük rá a zelleres-diós 
salátát. Zellerlevéllel díszítsük. 

Ha hinni lehet a statisztikának, - szerintem nem lehet 
hinni, tisztelt statisztikus Kollégám, én már közelről 
is láttam statisztikusokat statisztikát készíteni, - a 
pekándiót 

 36 %-ban süteményekbe használják, 
 24 %-ban asztali csemegeként, 
 19 %-ban az édesiparban, 
 6 %-ban jégkrémben, 
 6 %-ban héjasan, 
 és a többi %-ban pedig egyéb formában, például a 

sütőiparban, pekándiós kenyérként. 

Néhány kép következik a pekándió süteménykénti, 
édességkénti felhasználásáról. 

Kandírozott pekándióbél és egy mexikói édesség:  



  

Pekándióból készült sütemények:  



 

Terméséből fűszeres dió készíthető. 



A közönséges dióhoz, a feketedióhoz és több más dióféle 
fához hasonlóan jellemző juglontermelő. 

A dióhéj főzete összehúzó hatású (asztringens) 
gyógytea, leveléből is készíthető tea, gyógytea. Porrá 
tört levelén kívül a fa kérgét is gyógyhatásúként 
tartják számon. 

A pekánliget önmagában is gyógyító, idegnyugtató 
hatású, amint az egy archív felvételről is sugárzik:  

Termeszthető-e nálunk a pekándió? 

Hogyne! Később erről is lesz szó. 

A pekándió fája egy az értékes hikorifák közül, melyek 
között a szakértő szem se tud sokszor különbséget 
tenni. A képen bizonyítottan pekándió faanyaga 
látható:  



Faanyagát nem tartják annyira értékesnek, mint a többi 
hikoridióét. Használata mégis sokrétű. 

A pekándió az Egyesült Államok lakosainak egyik kedvelt 
fája. Bár Georgia állam az első a pekándió amerikai és 
világtermelésében, más amerikai államokban is 
széleskörűen elterjedt. Texasban 1919 óta az állam 
hivatalos fája, James Hogg kormányzó vezetésével 
nyilvánították annak, aki maga is ültetett pekándió-
fákat.  



Végül a hikánokról röviden. Bár az északamerikai erdők 
bennszülött fái, Amerikában is sokan vannak, akik nem 
ismerik őket. 

A pekándióhoz szorosan hozzátartoznak azok a Carya-dió 
hibridek, amelyeknek egyik szülője a pekándió, a másik 
pedig valamelyik más Carya-dió. A hibridizálódást 
megkönnyíti, hogy a szülők kromoszóma-száma minden 
esetben 32. Három Carya-faj ismeretes, mint a hikánok 
létrehozója: 

 Carya ovata - Shagbark Hickory - Fehér hikori 
 Carya laciniosa - Shellbark Hickory - Rojtos kérgű 

hikori 
 Carya cordiformis - Bitternut hickory - Keserű 

hikori 

A hikánok felkutatása bő száz éve, 1880-1920 között 
élte fénykorát, amikor Kentucky, Indiana, Illinois, 
Iowa és Missouri erdeiből a hikánfajták tucatjait 
kutatták fel, és nevezték el. De sok a névtelen, ismert 
hikánfa is. 

A hikánok iránti fokozott érdeklődést az magyarázza, 
hogy ezeknek a hibrideknek a diói vékonyabb héjúak, 
mint a hikoridiók, küllemre a pekándióra hajaznak, a 
dióbél íze a pekánra hasonlít, viszonylag magas 
bélarányuk van, és főleg, hogy északi termőhelyen, a 
pekándió elterjedésének északi határán jól teremnek. 



A hikánfajták természetesen nem reprodukálhatók 
generatív úton, a fajták vegetatíve szaporíthatók. 
Érdekes kérdés viszont a hikánok diótermésének 
csíráztatása, továbbszaporíthatóságuk kérdése abból a 
célból, hogy a természetes változékonyságot kihasználva 
új, értékesebb hikánfajtákra bukkanjunk rá. 

Ma már ezen a területen is van tapasztalat. A fő 
tapasztalat az, hogy - mint mindenféle hibrid esetében 
- a továbbszaporítás szinte eredménytelen. Sok 
hikánfajtával végzett próbálkozás után egy amerikai 
szakértő arra az eredményre jutott, hogy - fajtától 
függően - a csírázási, kelési arány 0,5-5 % között 
várható. (20 dióból egy, vagy 200 dióból egy.) 

Amelyik mégis kikelt, a belőlük fejlődött növénykék a 
legkülönbözőbb küllemi jellegzetességeket mutatták. 
Nagy volt a szóródás a szülők irányába. 

Dehát, bőven van tere a további próbálkozásoknak, 
hiszen az említett szakértő - Doglas Campbell - csak 26 
hikán-hibridet vizsgált meg. Igaz, a 
legígéretesebbeket. 

Carya kweichowensis 

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

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





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



 

10-15-20 m magas fa, mellmagasságban 60-70 cm átmérőt 
érhet el. Kérge sötétszürke. 



Téli rügyei sötétbarnák, gyantásak, ragadósak. 

Fiatal hajtása, kifejletlen levelei jellemző 
barnásfekete színűek. 

Szárnyasan összetett levele 11-20 cm hosszú, jellemzően 
5 hosszúkás, ovális, épszélű levélkéből áll. Színük 
fényesen csillogó zöld, fonákjuk világoszöld. A felsők 
3,6-14 cm hosszúak, 2-5 cm szélesek, az alsók 3-7 cm 
hosszúak, 1,5-3,5 cm szélesek. 

Korán, március-áprilisban virágzik. Nővirágának 
érdekessége, hogy a sziromlevelek laposan szinte 
körbeérnek. 

Termése októberben érik, közel gömbalakú, 2-2,5 cm-es, 
bár leírtak nagyobbat is. A dió héján nincsenek élek. 
(Jellemző kínai elnevezése: bronz-dob.) A terméshéj 2,5 
mm vastag. A dió négyrekeszű.  



 

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



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



 

Carya laciniosa - Rojtos 
kérgű hikori 

Korábbi tudományos nevei: Carya 
sulcata, Hicoria sulcata, Hicoria 
laciniosa, Juglans laciniosa. 

Közönséges amerikai neve shellbark 
hickory. Nagy-, nyugati, király-
hikorinak (kingnut-hickory) is 
hívják. Kérgére tekintve borzasnak, 
gubancosnak is mondják. 

Egy 1855-beli rajza jobbra látható. 

Észak-Amerika középső-keleti részéről származik, 
kultúrnövény kb. 1800 óta. Természetes körülmények 
között pedig vegyes lombos és tűlevelű erdőkben, 
leginkább tölgyerdőkben fordul elő.  



 

Ha szabadon nő, impozáns nagy fává fejlődik.  



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

Jó fényellátottságot igényel, csak csemetekorban 
tolerálja az árnyékot, amikor megnyúlva igyekszik 
fényhez jutni.  



  



Bozontos kérge ugyanúgy lemezesen 
hámlik, mint a C. ovataé, de fái 
kisebbek, mint azé. A fa 25-40 m 
magasságot, koronája 12 m 
kiterjedést érhet el. Fája lassan 
növő, de potenciálisan masszív, 
tömör faanyagot ad. Törzse méteres 
vastagságú is lehet. Kérge 
fiatalon világosszürke, hosszában 
repedezik. A leváló kéregrészek 
kb. 50 x 10 cm-esek. 

Ágai is rövidebbek. Jól 
elkülöníthető viszont nagyon nagy, 
akár 2,5 cm-es, barna, pelyhes 
csúcsrügyei (jobbra láthatók), 
erős, barnássárga vesszői és igen 
vastag (kb. 1 cm) kopáncsa által. 

Hajtásai teltek, tavasszal 
narancsszínűek, pelyhesek, nyár 
végére barnulnak meg, akkor már 
csupaszok. Vesszői jellemzően 
pirosas lencsések.  



 

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



  

Levélfonáka:  



Áprilisban, májusban virágzik.  



 

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



 

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

 

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



 

Kereskedelmi forgalomba is kerül, termőhelyének helyi 
piacain kapható.  

 

Specialitása ennek a hikoridiónak, hogy húsfüstöléshez 
kiváló füstöt ad. Szabadtéri hús-sütögetéskor kevés 
dióhéjat (vagy a száraz dióburok is jó) a tűzre rakva 



illata utolérhetetlen lesz. Fűrészporát ipari méretű 
húsfüstölésre használják. 

A fa kérgéből cukorral szirup készíthető, főzéssel 
besűríthető, a juharsziruphoz hasonlóan használható. 

A fa kérgének belső része gyógyhatású, összehúzó, 
fertőtlenítő. Vágott sebek gyógyítására használták, 
rágcsálva pedig a szájsebeket gyógyítja. 

Faanyaga nehéz, sűrű, erős, de rugalmas. Mezőgazdasági 
szerárukat, kéziszerszámokat, sportszereket készítenek 
belőle, továbbá eltüzelik. Előfordul, hogy bútoripari 
célra vagy épületfának is használják. 

Díszfaként is kultiválják, európai parkokban is. Magról 
szaporítják. Az ősszel szedett magot tavaszig 
rétegezik, akkor vetik el. 

A pekándióval alkotott hibridjeit hikánnak nevezik, 
ugyanúgy, mint a C. ovata és a pekándió hibridjeit. 
Kultúrnövények, a termesztési ismeretek körében 
tárgyalom őket. 

A pekándió, a rojtos kérgű hikori és hibridjük mint 
hikán téli rügyei:  



Carya myristiciformis - Nutmeg hickory - 
Szerecsendió-hikori 

Amerikai köznapi neve nutmeg hickory. Úgy is ismerik, 
mint keserű vízi hikoridió (bitter water hickory). 

Az USA délkeleti részén él, szétszórtan. A nyirkos, 
gazdag talajokat szereti. Vegyes tölgyerdőkben fordul 
elő. Állománya csekély, védelemre szorul.  



 

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

 

Mindezek hatásaként a leglátványosabb hikorifaj. 

Alkata és kérge:  



 

  

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

Rügye:  



 

A levélkék széle fűrészes.  



 



  

Pikkelyek a levél fonákján:  



  

A levélkék száma változatos, 5-11.  



 



  

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



  

Diója:  



  

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

Carya ovalis - Ovális hikoridió 

Egyéb tudományos nevei: Carya microcarpa, Juglans 
ovalis 

Vagy laza kérgű hikori. Vagy vörös hikori. 

Amerikai nevei: red hickory, sweet pignut hickory. 

Észak-amerikai. Nem túl gyakori, de nem is ritka faj. 
Élőhelye részben a csupasz hikorival (C. glabra) 
azonos, de az 



elterjedési területen belül a szárazabb részeket 
foglalja el. Ugyanúgy tölgyerdők kisebbségben lévő 
elegyfája.  

 

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





 



  

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



 

Rügyei alakra a C. pallida rügyeire hasonlítanak, de 
nem szőrösek. 

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



 



 



 

A fa júniustól októberig lombos.  

 



Őszi megjelenése:  

 

Más hikoridiókkal azonosan áprilisban, májusban 
virágzik. 

Az azonos élőhelyen élő csupasz hikoritól leginkább 
termése különbözik. Míg azé körte-, emezé jellemzően 
kerek alakú. Késő ősszel érik. 

Kopáncsos termése szemölcsös, gyakran némileg szárnyas. 
A kopáncs leválik. Diói kicsik, vékony héjúak. Dióbele 
édes, ehető. Diója tavaszig megőrzi minőségét. A régi 
indiánok alkalomszerűen fogyasztották. 



A fa leváló kérgéből cukorral diószirup főzhető, az 
ízanyagot a fakéreg adja. 

Faanyaga más hikoridiókéval azonos jó minőségű, faipari 
használata kiterjedt. 

Termő hajtása:  

 

Termése:  



  

Carya ovata - Shagbark hickory - Fehér 
hikorid

ió 

Egyéb 
ismert 
tudományo
s nevei: 
Carya 
alba, 
(igen sokan ezen a 
néven ismerik), 
Hicoria ovata, Juglans ovata 



Másként bozontos kérgű (shagbark), pikkelyes kérgű 
(scalybark), piros szívű (red heart), fehér (white), 
vagy felföldi (upland) hikori. 

A termőhelyén őshonos alabamai indiánok ochatakba-nak 
nevezik, azonosan a keserű hikorival. 

Nagy kiterjedésű élőhelye az USA keleti felét foglalja 
el, Kanadába, Mexikóba is átnyúlik. A hikorifajok közül 
a hideg éghajlathoz is a legjobban alkalmazkodott, -30 
C°-ot gond nélkül elvisel.  

 

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



 

Ami a tengerszint feletti magasságot illeti, a hegyeken 
600 m magasságig található. 

Többféle tölgyerdőnek is természetes erdőalkotó fája. 

Nagy kiterjedésű élőhelye is jelzi, hogy talajban nem 
válogat, a talaj kémhatására, fizikai szerkezetére nem 
érzékeny. 

Napos fekvést szeret, és vízigényes. Jellemző 
megjelenése nyáron és ősszel:  





  

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



 

Szokatlan perspektívában:  



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



 

Mintegy 10 cm törzsátmérő felett az elhalt kéreg elkezd 
elválni a törzstől. Hosszában lemezesen, bozontosan 
hámlik, gyakran a tönkig lehajlik. 

"Pikkelyes kérgű" neve jól kifejezi a lehámló kéreg 
alakját, amikor a kéregdarab két oldala felválik, és 
középen tapad a fához. 

Kérge jellemzően szabálytalan alakban, nagy lemezekben 
válik le a törzsről. Törzse, kérge az amerikai fotósok 
kedvelt, hálás témája.  



 



 

Törzse, koronaszerkezete:  





  

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

Rügyeit télen vastag, sötét, csúcsuknál elálló 
rügypikkelyek fedik. A rügyeket könnycsepp-alakúnak 
jellemzik. Csúcsrügye különösen vaskos. Balra vessző, 
csúcsrügy, mellette kibomlott csúcsrügy.  



  

A csúcsrügy kibomlása:  



 

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

Levele, lombja:  





 
 



 



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

 



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

Barkavirágzatú porzói:  

 

 



Nővirága:  



Termő hajtása:  



Zölddiója és termése:  



 



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



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



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



  



A termés szerkezete:  

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



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

 

Olajából zsíradékot készítenek, ami vajhoz hasonlóan, 
pl. kenyérre kenve ehető. 



Diójának kereskedelmi forgalma kisméretű. Fogyasztása a 
termesztett állományokról, valamint a természetben 
található fák termésének begyűjtéséből adódik. 

Kemény héjából az úgynevezett dióvágó szerszámmal lehet 
feles dióbelet kinyerni, amit újból keresztbe vágva 
negyedeset kapunk:  

  

A keserű hikorihoz hasonlóan a Carya-fajok közül az 
egyik leginkább juglontermelő fa. 



A fehér hikorit gyógynövényként is számon tartják. 
Fiatal hajtásainak főzete inhalálva csökkenti a 
fejfájást, a kérgéből készült főzet pedig külsőleg és 
belsőleg egyaránt jó a reuma ellen. 

Más hikorifákhoz hasonlóan kérgéből diószirup 
készíthető, amint arról már írtam. Szinte ugyanazzal a 
módszerrel a megtört dió héjából - kiegészítve félmarék 
dióbéllel - is előállítható a diószirup. Órákon át kell 
főzni, hogy a főzet sötétbarna színt kapjon. Kihűtjük, 
leszűrjük. A főzettel megegyező mennyiségű cukrot 
oldunk fel benne, de legfeljebb a másfélszeresét. Nem 
szabad többet, nehogy a szirup később, lehűlés után 
kikristályosodjon. Megint a tűzre kell tenni, hogy a 
cukor feloldódjon. A kész szirupot palackozzuk, és vagy 
hűtőben tároljuk, vagy kidunsztoljuk, mint a befőttet. 
Felhasználására amerikai receptek sora áll 
rendelkezésre.  



  

Nemcsak a megört, hanem a diószirup készítéshez 
felhasznált dióhéj is alkalmas további felhasználásra. 
Megszárított állapotban kell eltenni, és kerti 
sütögetéshez nemcsak a tüzelőanyagot adja, hanem füstje 
utolérhetetlen ízt ad a húsoknak, halaknak. Hogy ne 
égjen el gyorsan, hanem füstöljön, sütögetés előtt 
vízbe kell áztatni. 

A fa kérgének belső, háncsos részéből sárga festék 
nyerhető ki. 



Fája a legértékesebb hikori-keményfa. Lovas kocsikat 
készítettek belőle, szerszámokat (a fájából készült 
baltanyél Magyarországon is kapható), manapság 
leginkább sportszereket, és azt mondják, kosáráru is 
készül belőle. 

Tüzelik is. Amerika korai európai telepesei főleg 
fűtőértékét értékelték, amit a szénéhez hasonlítottak. 
Külön értéke a füst illata, ezért húsárukat sokszor 
füstölnek vele. Faszenet is égetnek fájából. 

Díszfaként városi környezetben is számításba jön, a 
városi körülmények nem károsítják. Kompakt megjelenése, 
széles piramis alakú koronája, levélárnyalata értékes 
díszfává teszik, főleg az őszi időszakban, amikor 
levelei aranybarnává válnak. Levelei későn hullnak. 
Szoliterként, csoportban, fasorban egyaránt mutatós. 
1640 óta kultiválják. John K. felvétele (Agrihunt) a 
fehér hikori díszfakénti megjelenéséről:  

 



 

(A technikáért elnézést, azt én rontottam el. Még így 
se fért rá három képre a fa.) 

Előnyös tulajdonsága a fehér hikorinak, hogy még 
középkorú példányai is jól újulnak kivágás után, a 
kiterjedt gyökérrendszer számos erős tősarjban újítja 
meg a fát, amelyekből válogatás után újabb fa 
nevelhető. Hátránya a fajnak, hogy lassan nő. 



Az emberi célú hasznosításán kívül más állatok számára 
is értékes. A fák tetején a szürke mókusok élnek meg 
termésén, a lehullottakat pedig nemcsak a fekete 
medvék, hanem földi mókusok, fehérlábú egerek és 
vadpulykák is fogyasztják, ez utóbbiak izmos begyükben 
roppantják meg.  

 

Carya ovata késő ősszel:  



Carya ovata télen:  

 

A fehér hikori a Juglans-diókhoz hasonlóan juglont 
bocsát ki környezetébe, amely az arra érzékeny 



növényekre mérgező. Juglonkibocsátása azonban elmarad a 
feketedió vagy a vajdió hasonló hatása mögött. 

Mexikói példányai gyengén termő, sziklás altalajú 
vidéken élnek.  

 

Érdekesség, hogy a faj egyedei közé számító egyes 
példányokat újabban külön fajként írnak le. Találkozni 
a Carya carolinae-septentrionalis névvel, amit 
megkülönböztetésül egyes botanikusok javasolnak, míg 
mások ezeket a Carya ovata változatának tartják. Ennek 
a - mondjuk változatnak - a vesszői feketék, rügye 
kisebb, levélkéi keskenyebbek, diómérete kisebb. 
Szárazabb, lúgosabb talajokon él. 

Nem baj, a DNS-vizsgálat mejd eldönti a rokonság fokát. 

A C. ovata-nak a pekándióval létrejött hibridjeit 
úgyanúgy hikánnak nevezik, mint a C. laciniosa és a 
pekándió közti hibrideket. Mind értékes, diótermő 



kultúrnövény, atermesztési ismeretek között említem 
őket.  

Carya pallida - Halvány hikoridió 

Ezen kívül homoki (sandy) és halvány levelű (pale leaf) 
hikorinak is nevezik. 

Az USA délkeleti részén található, főleg hegyek alján 
lévő homokos hordaléktalajokon, de magasabban a 
hegyekben is.  



 

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

Alkata és kérge:  



  

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

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



 

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



  

 



  

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



 

Carya palmeri - Mexikói hikori 

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

 

A C. cordiformis-ra és a C. myristiciformis-ra 
hasonlít. Ragyogó sárga rügyei és sima fehéres kérge 
van. 

Szárnyas termése vékony héjú (1 mm), dióbele 
tekervényes, keserű.  



 

Nemesített fajtája, továbbá hibridje nem ismert. 

Carya texana - Texasi hikoridió 

Vagy fekete (black) hikori. 

Texasi és környékbeli.  



 

Száraz, sekély termőrétegű termőhelyeken él, tölgyekkel 
együtt. 

Alkata jellemzően oszlopos.  



 



  

Kérge:  



  



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

 

Rügye:  

 

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



 

Levele:  



  



 

Porzós virágzata nyílás előtt és virágzásban:  



  



 

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



  

 



Virágpora és termése:  

 

 

  

Termesztik is, egyetlen elismert fajtája az Aber. 

A texasi hikori egy magonc csemetéje:  



 

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

Carya tomentosa - Bolyhos hikori - 
Mock
ernu
t 

hick
ory 

Koráb
bi nevei: Carya alba, 
Juglans tomentosa 

Újabban megint azt 
olvasom, hogy újból C. 
alba a neve. De a 
tomentosa jellemzőbb, a 
levélfonákra tekintettel, 



ami sűrűn szőrös. 

Ezt is mondják fehér hikorinak, mint a Carya ovata-t. 
Amerikaiul mockernut hickory. Magyar neve nincs igazán, 
nevezhető bolyhosnak, nemezesnek, de a tomentosa 
fordítható kócosnak is. 

Észak-Amerika keleti és középső részén honos. 

Felföldi vidékeket szeret, hegyoldalakat, hegytetőket. 
Talajban nem válogat, a talaj kémhatása közömbös 
számára. Gyengén termő talajokon is jól megél. 

Tölgyekkel elegyes erdőket alkot, néhol többségben van 
a tölgyekkel szemben.  

 

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



  

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



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



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



 

Lombja májusban és nyáron:  



 



 

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



  

Későn, júniusban virágzik. Barkái 9 cm-esek. 
Öntermékeny. 

Októberben érik. Burkos diója a 6 cm nagyságot is 
elérheti. Alakja almára, körtére, szilvára 
hasonlíthat.  



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



 

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



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



  

Kertészeti szempontból a vastag dióhéj miatt nem kap 
figyelmet. Egy fajtáját ismerik, az 1929-ből származó 
Droska-t. 

Tájképi célra szívesen ültetett díszfa, mert nagyra nő, 
hosszú életű. 300-500 éves példányai gyakoriak. Nyílt 
terepen érdekes, szép koronát fejleszt.  



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



Más hikorifákhoz hasonlóan a fa kérgéből diószirup 
készíthető, ami a juharsziruphoz hasonlóan használható, 
csak az íze más. 

Gyógyhatása is van. A kéreg belső része sebek 
gyógyulását gyorsítja. Rágcsálva a szájsebekét is. 

A fa kérgét ecettel főzve fekete festéket ad. Sárga és 
bézs színű festék pedig leveleiből, hajtásaiból főzhető 
ki. 

Faanyaga igen jó minőségű, minősége még a többi 
hikorifa közül is kiemelkedik. Értékes, széleskörűen 
használt faanyag. A Carya tomentosa barna gesztfáját a 
többi Carya faj fájától a keresztmetszeten mutatkozó 
fehér pettyekről könnyű megkülönböztetni.  



 

Carya tonkinensis - Tonkini dió 

Kínai neve maj-csau. Vagy yue nan shan he tao.  





Vietnamban és Kína déli részén 
(Jünnan, Guangxi) terjedt el. 
Jünnanban őshonos, ahol Wei-Ming 
Wang és társai megtalálták 
pleisztocén-kori pollenjét (képe 
jobbra). A hegyek oldalában 1300-
2200 m magasságban tenyészik. 

Tessék megnézni, a jobboldali hegyoldal a tonkini dió 
őszi lombjától sárga, dióérés idején.  

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



 

Vesszői barnák vagy szürkék, narancsos árnyalatú 
szőrökkel. A hajtások csúcsrügyei csupaszok, erősen 
pikkelyesek, barnák. 

Levelei 15-25 cm-esek, 5-7 levélkéből állnak, oválisak, 
vagy szélesen lándzsásak, fonákuk jellemzően, 
bőségesen, barnásan szőrös. 

Április-májusban virágzik. Barkavirágai 12-13 cm 
hosszúak, kettesével, hármasával függnek. Nővirágából 
is 2-3 virágzik egy csoportban.  



  

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



  

Termesztéséről nincsenek adatok, a hasznosított 
diótermés gyűjtögetésből származik.  



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



Dióbelét szárított állapotban étkezési célra, vagy 
étolajkészítésre használják. Olaját lámpaolajként, 
világításra is felhasználták, de elterjedtebb, hogy 
étolajat sajtolnak belőle. Ezen kívül bútorápolásra, 
firniszként is használják. 

Faanyaga igen jó minőségű, sokféle célra hasznosítják, 
még puskatusnak is alkalmas. Például ez az antik 
golfütő is a tonkini hikori fájából készült.  



 

Vietnamban erdősítési célú telepítésre ígéretesnek 
tartják. 

A DIÓ ROKONAI  
Alfaroa, Annamocarya, Cyclocarya, 

Engelhardia,  
Oreomunnea, 
Platycarya, 

Pterocarya fajok 

Vázlat:  
Alfaroa costaricensis  
Alfaroa 
guanacastensis  
Alfaroa hondurensis  
Alfaroa manningii  
Alfaroa mexicana  
Alfaroa williamsii  
Annamocarya sinensis  
Cyclocarya paliurus  
Engelhardia fajok  



Engelhardia apoensis  
Engelhardia hainanensis  
Engelhardia parvifolia  
Engelhardia philippinensis  
Engelhardia roxburghiana  
Engelhardia serrata  
Engelhardia spicata  
Engelhardia subsimplicifolia  
Engelhardia zambalensis  
Egyéb Engelhardiák  
Oreomunnea mexicana  
Oreomunnea pterocarpa  
Platycarya strobilacea  
Pterocarya fajok  
Pterocarya fraxinifolia  
Pterocarya hupehensis  
Pterocarya macroptera  
Pterocarya rhoifolia  
Pterocarya stenoptera  
Pterocarya tonkinensis  
Pterocarya rehderiana  
Ezek is rokonok lennének? 

A felsorolt hét nemzetség tagjai mind a mi diónk 
unokatestvérei. Diótermésük olyan apró, hogy étkezési 
szempontból egyáltalán nem jön számításba. 

Alfaroa fajok 

Közép-Amerikai diófák. Trópusi 
hegyvidékek erdeinek lakói. 

Guatemalában hegyi diófának (nogal de 
montana) mondják. Egyébként szokásos 
nevük gaulín, gabulín, gavilán. 

Itt bemutatnak nekünk egy Alfaroa-
fát:  



 

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

 



Alfaroa costaricensis 

Helyi nevei: gabulín, campano chile, chiciscua, gaulin, 
gavilán colorado, vagy kicsinyítve gavilancillo. 

Costa Rica mindhárom jellemző tájegységén, a pacifikus, 
a karibi és a kettő között a vulkánikus Kordillerákban 
egyaránt előfordul. (És a New-York-i Botanikus Kert 
növénygyűjteményében, ahonnan a következő képek 
származnak.) Nevétől eltérően nemcsak Costa Ricában 
lakik, hanem Középamerikán végig, Mexikótól Kolumbiáig. 
A következő kép Panamában készült. 

Trópusi, csapadékos éghajlatot igényel, évi 1500-2000 
mm-t, és állandóan legalább 15-20 C° meleget. Az 
árnyékot nem bírja.  

 

Képei:  





  

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



 

Törzse, kérge:  



 



Ez a fa hegyi erdőségek lakója, 600 m-től felfelé, akár 
2600 m-ig is. Nemcsak őserdőben lakik, hanem művelt 
erdőben, erdő szélén, útszélen is. Fő hasznosítási 
iránya szép faanyaga. Bútorfa, épületfa. 

Bár növekedése lassú, 30 m-re megnő. A 15-20 m-es fa 
törzsátmérője 25-60 cm. Törzse világosabb-sötétebb 
lehet. A törzsön sok új, kitörő hajtást tud hozni. 
Hajtása szőrös. 

Levelei páratlanul, szárnyasan összetettek. Levélkéi 
hosszasak, alapjukon lekerekítettek, csúcsosak. Levele 
sima, fényes, csillogó, alul világoszöld, fehéres, 
szőrös. A levélfonák szőrössége jellemző a fajra. 
Hajtásnak induló zsenge levelei ibolyaszínűek.  



 



 

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



 
 



Hímvirágú barkáiból akár tíz is lehet egy csoportban. 

Kevés termése éretlenül zöld, halványzöld.  



Termő hajtása néhány képen:  



  



 



 



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



 



 

Csírázó diói:  



Alfaroa guanacastensis 

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





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

 

A folyópartot is szereti. 

A fa mintegy 20-25 m magasra nő, az ilyen magas fa 
törzsátmérője kb. 50-80 cm. Leírtak már 150 cm 
törzsátmérőjű példányt is. Szabadban, pl. legelőn 30 m-
esre is nőhet. Napfényes helyen törzse rövid, ágai 
alacsonyan indulnak. 

Kérge sötétszürke, vagy piros-barna, sűrű, lencseszerű 
foltokban, a kéreg belül világos rózsaszín. 

Faanyaga fehér, a geszt színe rózsaszín. 

Levelei összetettek, de a diófajok többségétől eltérően 
nem szárnyasak, hanem levélkéi a levélnyélen 
rendszertelenül állnak. A levélkék intenzív zöldek, 
hosszúkásak, enyhén hajlottak, rövid levélkenyélen 
ülnek. A levelek fonákja szürkés-fehéres, szőrös. 



Virágai csak az alsóbb ágakon nyílnak, a vesszők végén. 
Kávébarnás-zöldes színűek. Illatuk a gardénia-virágéra 
hasonlít, erős, elbűvölő. Barkái hármas-négyes 
csoportokban nyílnak.  

 

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

Kemény héjú. Húsa keserű. 

Magról szaporodik. Csemetéje csenevész. Az első két 
lomblevele nem összetett, hanem egyszerű levél, 
egymással átellenben állnak. 

Ha arra járnak, a Tenorio vulkán délnyugati lejtőjén 
található a Tenorio Hacienda, amelyhez két legelő 
tartozik. A felső legelő fölött, az őserdő szélén 
található a fajnak egy szép példánya, 1100 m magasan. 
El ne mulasszák megnézni! Kérem, utána mondják el nekem 
is, hogy nézett ki! 



Alfaroa hondurensis 

Erről a fáról csak annyit tudok, hogy egy példánya 
Hondurasban, a Celaque Nemzeti Parkban látható, 1800-
1900 m magasságban. 

Egy másik példánya pedig Honduras Santa Barbara 
megyéjében, a Mochito bányához vezető úton El Sauce 
falu mellett, a Yojoa tónál, közvetlenül az út mellett, 
1200 m magasságban. Ez a fa 24 m magas, a faanyaga 
rózsaszín. Hát, jó lenne látni! 

Ha tisztelt Kollégám előbb jár arra, mint én, 
sziveskedjen lefényképezni, és a képét nekem elküldeni! 

Alfaroa manningii 

Costa Rica-ban fordul a hegyeken, 300-1500 m-es 
magasságban, viszonylag szűk termőhelyen, leginkább a 
Rio Platanillo mentén. Termőhelye szinte azonos a 
szintén rokon Oreomunnea pterocarpa termőhelyével. 

30-35 m-re nő, törzsátmérője 40-80, legfeljebb 90 cm. 
Törzsén alul kisebb-közepes támgyökereket fejleszt. 
Kérge kívül barnás-pirosas, apró kéregpikkelyekkel, a 
kéreg belső része narancssárga. Faanyagának külső része 
fehér, belső része rózsaszínű. 

Levélzete párosan álló levélkékből áll, amelyek száma 
8-12, vagy több, 18-ig. Egy levél akár 3 m hosszú is 
lehet. Levele sötétzöld, nagyon bőrszerű. Fonákja matt, 
világoszöld. Az A. guanacastensis-től leginkább levele 
különbözteti meg. Hosszabb is, és a levélkék száma is 
több. 

A dió csírázása után az első két levél egyszerű levél, 
csak a többi összetett. 

Bőven virágzik, zöld, sárgászöld virágokat. Nővirág-
füzére felálló, 40-50 virágot is tartalmazhat. Barkája 
mintegy 18 cm-es, csüngő. Barkái egyesével is 
fejlődhetnek, de csoportosan is, legfeljebb tizes 
csoportban. 



Éretlen termése zöld. Diója gömbölyded, nyomott 
gömbalakú, 3 cm hosszú, 3,5 cm széles, erősen 
bordázott, 8-12 éles bordával. Éretten kávé-sárga 
színű. (Az A. guanacastensis termése megnyúlt gömb 
alakú.) 

Alfaroa mexicana 

Ritka, védett fa. Mexikóban Chiapas, Oaxaca és Veracruz 
tartományokban fordul elő, a Yucatan félszigeten az El 
Triunfo bioszféra rezervátumban is található. 

Őserdőben él, 800-2000 m közötti magasságban. 

Annyira védik, hogy még növénygyűjteménybe se szabad 
gyűjteni. 

Azért egy példányt mégis sikerült szerezni:  



 

Fényképezni viszont szabad. Két kép a lombozatáról, 
terméséről:  



 



8-12 m magas fa. Hajtásai csupaszok, vagy mérsékelten 
szőrözöttek. 

Levelei szembenállók, vagy közel 
szembenállók. A levél felszíne sima. 
A levélkék 5-11 cm hosszúak, 1,5-3 cm 
szélesek. Alakjuk (megnyúlt) 
elliptikus. A levélkék kis nyéllel 
kapcsolódnak a levélnyélhez, szélük 
sima. A levélkék szabályos 
csatlakozása a levélnyélhez jelenti a 
fajmeghatározó jelleget az Alfaroa 
guanacastensis-től. 

Nővirágai 12 cm-es füzéren nyílnak. Diója 3-5 cm-es. 

Costa Rica San José és Puntarenas tartományában vannak 
példányai. Előfordul a San Martin Vulkán Bioszféra 
Rezervátumban is. 

Costa Rica-i példányait a piros pontokkal jelzett 
helyeken lelték fel.  

 



Alfaroa williamsii 

Costa Ricán kívül Nicaraguában is megtalálható, 1000 m 
fölött, 2300 m-ig. 

15-20 m magas, trópusi őserdei diófaj. Törzsátmérője 
40-60 cm.  





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

 

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



 

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

 

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



 

Annamocarya sinensis 

Régebbi (nem is olyan 
nagyon régi) neve Carya 
sinensis volt, aztán külön 
nemzetséget alkottak a 
számára. Elsőként Dode 
írta le 1912-ben, de már ő 
is jelezte, hogy több 
olyan jegye van, aminek 
alapján elkülönül a 
Caryáktól. 

A képen is látható, hogy 
nem tartozik a Caryák 
közé, mert terméskopáncsa 
nem négy részre hasad, 
hanem például ezen a képen 
nyolcfelé. 

Kínai dió. Kínai neve huei 
he tao, ami csőrös diót 
jelent (angolra fordítva 
beaked walnut). És a 
kínaiak a név után azt is 
hozzá szokták tenni, hogy 
shu. 



A kínai állam beemelte a nemrég megindított nagyarányú 
fásítási programba, a „Trópusi hegyvidéki erdő 
megőrzési és közösség-fejlesztési project”-be. 

Kínában és Vietnam északi részén él, ritka faj. 
Megőrzése Kínában a Huang-lian-i természetvédelmi 
igazgatóság feladata. És őrzik a Cuc Phuong nemzeti 
parkban is, Vietnam legnagyobb, leghíresebb nemzeti 
parkjában. Vietnami neve cay cho dai. Egyébként úgy 
tudom, Tajvanon elterjedt fa. 

Kínai dió két képe Kína trópusi erdeiből:  

  

Élőhelyét a trópusi erdőségek képezik, savanyú 
kémhatású talajon. Veszélyeztetettségét azzal 
indokolják, hogy a sűrű erdőkben kevés életképes 
termést hoz. A trópusi erdő sötétjében lombozata nem él 
meg, csak a koronaszintben. Még a botanikusok számára 
is nehezen tanulmányozható, mert szürkésfehér törzse az 



idősebb fákon is sima. Lombozata, virágzata, fejlődő 
termése megközelíthetetlen magasságban van. 

Az idősebb fák a törzs alsó részén támpilléreket 
fejlesztenek, amik legyökereznek. 

Párás éghajlatot, nedves talajt igényel, évi 1200-2000 
mm csapadékot, legalább évi 18-23 C° 
átlaghőmérsékletet. A hegyek közti völgyek erdeiben 
lakik, 500-1800 m magasság között. Ezért is 
veszélyeztetett, mert élőhelyén a völgyek területét 
mezőgazdasági célra hasznosítják. 

Állítólag a jobboldali, kanadai 
postabélyeg is a kínai diót ábrázolja. 
Amíg a szemem annyira meg nem javul, hogy 
a bélyeg apróbetűs feliratát 
elolvashassam, vagyis ellenkező 
bizonyításig, én elfogadom, hogy valóban 
azt. 

Az Annamocarya örökzöld diófa, amit úgy kell érteni, 
hogy lombját fokozatosan váltja. Lombozata akkor válik 
láthatóvá, ha a fát kivágják. Újonnan fejlődő hajtásai 
pirosas lombszineződést eredményeznek. 

Rügyező hajtása:  



 

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

Lombja:  

 

Ágainak fabele tömör. Ha mégsem az, hanem - ritkábban - 
üreges, akkor hangyakártételre kell gyanakodnunk. 



Levelei páratlanul szárnyaltak, 30-40 cm hosszúak, 7-9-
11 levélkéből állnak. A legfelső levélke 12-15 cm 
hosszú, hosszúkás, 4-5 cm széles. Az alsóbbak kisebbek. 

A levélkék széle ép, ellentétben a Carya-fákkal, 
amelyek levélkéi fogazottak. A levélnyél alja 
kiszélesedik. 

Porzós barkáit 5-8-as csomókban hozza, (a Caryák 3-as 
csomókban), az új hajtások oldalán. A barkák 13-15 cm 
hosszúak. Nővirágai az új hajtás végén helyezkednek el, 
felállók, csészelevél nélküliek, 3-5-ös csoportban 
virágoznak. Szélbeporzású.  

A terméskocsány felálló. Termése sötéten, tompán 
bordás, tojás alakú diótermés, 4-9 lebenyre hasadó 
vastag burokkal. Minden lebenyt borda választ el. A 
diótermés alapi részén nyomott. A dióhéj sima, 
kétrekeszes. A termés alakját jól jellemzi kínai neve: 
csőrös dió. 

Diói szokatlanul nagyok a diófélék között, átlagosan 6-
8x5-6 cm-esek. Héjuk vastag, 3-4 mm-es. Dióterméséből 
dióolajat készítenek. 



Van még egy fényképem, de itt is fennáll a gyanú, hogy 
kínai hikorit látunk. A kép mindenesetre Tajvanon 
készült.  

 

És két rajz.  



  





A világos, csak mérsékelten árnyékos termőhelyet 
szereti. 

Faanyaga kiváló minőségű ipari fa, fegyverkészítésre is 
jó. 

Vietnamban a Cuc Phuong nemzeti parkban fajmegőrzési 
céllal létezik egy ültetvénye, ami ma már több mint 15 
éves. A fák ilyen korukban 15-30 cm-es vastagságot 
érnek el, mellmagasságban. Az ültetvény sok fáján egy 
Chloranthus nevű élősködő növény telepedett meg. 

Magról téli rétegezés után szaporítható, de 
kísérleteznek vegetatív szaporításával is. Kínában 
részletes termesztéstechnológiáját is kidolgozták, de 
termesztéséről nincsenek hírek. 

Cyclocarya paliurus 

Régebbi neve: Pterocarya 
micropaliurus. De hívták 
Cycloptera-nak is. Ma is 
érvényes meghatározása 1953-
ból származik. 

Kínában él. Kínai neve qing 
qian liu. (Még hozzátehetjük 
azt is, hogy shu.) 

Kína délebbi, melegebb éghajlatú vidékein nagy 
területen elszórtan található, csapadékkal jól ellátott 
hegyvidékeken, 400-2500 m magasságban.  



 

A Miocén korban Európában is élt, osztrák (oberdorfi) 
és német ásatások tanúsága szerint. Akkor globálisan 
melegebb volt az éghajlat. 

Közeli rokona, amely ma már nem él, a Cyclocarya 
brownii pedig északamerikai leletekből került elő. A 
képen fosszilis repítőszárnyas magja látható. Egyébként 
a brownii és más hasonló melléknevekkel vigyáznunk 
kell. Azt mondják, nem ez az egy faj népesített be 
három kontinenst, a Cyclocarya nemzetségnek régebben 
több tagja is volt. De ezek az ősi diófajok nincsenek 
egzaktan azonosítva.  



 

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

 



A következő, pliocénkori leletet meghatározó 
őslénytankutató szárnyasdióként írta le ezt az alabamai 
lenyomatot, de szerintem ez is inkább a Cyclocarya 
fajok amerikai jelenlétét bizonyítja nem is oly régről, 
2-5 millió évvel ez előttről.  

 

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

 

A fa 30 m magasra nő. Egy fiatal példánya:  



 

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



  

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

Levele:  



Lombja:  



Termő hajtása:  

 

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





  

Porzós barkái:  



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

Fejlődő, zöldburkos termése:  



 

 



Cyclocarya fa nyáron:  

 



Érett diótermése:  

 

 



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

Kínában elismert gyógynövény, 
kínai teakeverékekben 
szerepel. Vércukorszint-
csökkentő készítményt 
készítenek leveléből és 
fiatal, tavaszi hajtásából. 
Koleszterinszint-csökkentő, 
vérnyomáscsökkentő, 
immunerősítő, és sok más 
gyógyhatása is van teájának. 

Jelenleg is folynak ezirányú 
kutatások. Ásványi anyag- és mikroelem-tartalma 
kiemelkedő. Szerves hatóanyagai flavonoidok, 
glükozidok, szaponinok. 



Hozzánk legközelebb Németországban, a bochumi botanikus 
kertben látható két példánya. Kínában dísznövényként 
kertekbe is ültetik. Levelei, kerekszárnyú termése 
egyedülálló hatásúak, de a nagyobb fák csüngő ágai is 
díszítenek. Termésfüzére hangulatosan himbálózik a 
szélben. 

A kínai legendárium is foglalkozik ezzel a szép dióféle 
fával. Egy legenda tanulsága röviden abban foglalható 
össze, hogy ami lentről pénznek látszik, (a termése), 
azért nem érdemes kivágni a fát, hanem dolgozni kell, 
és akkor lesz pénze az embernek. 

Tisztelt, botanikát szerető Kollégám, kérem, ne hagyja 
magát megtéveszteni. Létezik egy másik fa is, amelynek 
termései megkülönböztethetetlenül azonosak, mint a mi 
Cyclocaryánké. De az nem a mi rokonunk. Egészen másik 
családba tartozik, a neve csak hasonló: Paliurus 
hemsleyanus. A levelei viszont más felépítésűek. 

Engelhardia fajok 

Az Engelhardia diónemzetség tagjai bár valóban nagyon 
távol állnak tőlünk, a művelt magyar olvasók előtt 
mégsem ismeretlenek. Aki tanulmányozta a Pallas 
nagylexikonát, Engelhardtia néven találkozhatott velük. 
A lexikon a következőket mondta róluk, ez előtt több 
mint 100 évvel: 

"Engelhardtia ... a diófafélék fája, 10 faja K-
Indiában, a maláj archipelaguson, Khina déli részen s 
Kostarikában él. Az E. spicata Blume a Molukki 
szigeteken honos fa. A fájából kiszivárgó s mint nálunk 
a terpentin ugy kezelt gyantája, az igazi dammaragyanta 
v. macskaszemgyanta (resina dammarae Indicae vagy 
dammar puti, maláj fény). A dammara-gyanta firnisznek 
nagyon jó, de nem olyan kemény és tartós mint a 
borotyánkő v. a kopál firnisze, de olcsó, szintelen, 
tisztán fénylő, azért olajfestmény v. rajz bevonására 
célszerü. A technikában sokféleképen értekesítik s 
gyakran a drágább kopál és borostyánkő-firniszt kell 
pótolnia." 

A Pallas nagylexikonának ezeket az információit a 
műveltebb olvasóközönség is nyugodtan elfelejtheti, 



hiszen azóta bebizonyosodott, hogy az Engelhardia-
dióknak nincs közük a dammara-gyantához, amint azt 
később a Révai Lexikon nagyon helyesen helyretette. 

Most pedig nekünk kell helyretennünk valamit az 
Engelhardiákkal kapcsolatban. 

Láttuk, a lexikonban, de nemcsak ott, hanem sok helyen 
máshol is -t-vel szerepel Engelhardt holland botanikus 
neve. Helyesen, mert ez volt a becsületes családi neve. 
Én pedig -t nélkül írom, de nemcsak én, hanem sok 
botanikus is. Állítólag azért helyesebb így írni, mert 
ő maga is így használta. Egyszer se fordult elő, hogy a 
saját nevét -t-vel írta volna. Ezért én ennél az 
írásmódnál maradok. 

Az Engelhardia nemzetség régebbi neve Pterilema 
volt. Manapság főleg kínai növénytanosok 
foglalkoznak az Engelhardia-diók botanikájával, a 
nemzetség kínai neve huang qi shu. Wei-Ming Wang és 
társai pleisztocén-kori Engelhardia-pollent találtak 
Jünnanban (képe jobbra). 

Az Engelhardia-diók Délkelet-Ázsia, (beleértve Indiát 
és Kína déli vidékeit is), az indonéz szigetvilág és a 
Fülöp-szigetek lakói. A kontinensen a trópusi erdők 
alkotó elemei. 

Jelenleg. Mert mint Larsson 2006-ban megírta, 
pleisztocén-kori diópollent 
Dániában is találtak. 

Volt egyszer egy globális 
felmelegedés. Akkor az Európai 
Unió területén is éltek 
Engelhardiák, erre a bolgár 
karsztvidék leletei a 
bizonyítékok. Jobbra egy szófiai 
Engelhardia-lenyomat a tanú rá. 
Egyébként az Engelhardia-diók történelméről ugyanúgy 
csak ilyen elszigetelt mozaikdarabok állnak 
rendelkezésre, mint a többi dióféle fa múltjáról. Aki 
ebben a témában történelemkönyvet akar írni, annak még 
sokat kell kutatnia. 



Örömmel számolok be róla, hogy beindultak a kutatások. 
Közvetlenül azután, hogy az előző bekezdést írtam, 
kezembe került egy csehországi lelet is, azon is egy 
Engelhardia-levél lenyomatával. Eocén-kori. Csak így 
tovább!  

 

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



   

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



 

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



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

Kérgük szürke, barna. 

Levélzetük rendszerint párosan, ritkábban páratlanul 
szeldelt, 2-14 levélkéből áll. A levélkék a levélnyélen 
többnyire egymással szemben állnak. 

Csúcsrügyeik hosszúkásak, csupaszok. 

Nővirágaik kb. 0,5 cm-esek. 

Termésük a Pterocarya fajokhoz hasonlóan szárnyas dió, 
de a három szárny jóval fejlettebb, jellemző alakú. A 
középső szárny jellemzően jóval hosszabb a két 



szélsőnél. A diótermés általában 4, ritkábban 2 
rekeszű, mintegy 0,5 cm nagyságú. 

Értékük, hogy keményfát állítanak elő, jó, értékes 
faanyagot adnak, ami szivalifa (szövalifa) néven is 
ismert. 

Az Engelhardia nemzetség fajainak összefoglaló 
botanikai rajza:  

 

Hogy hol találhatók az Engelhardia diók? Délkelet-
Ázsiában. 

Ázsia vezető hatalma Kína, az Engelhardiák 
tanulmányozását is kínai forrásból érdemes kezdeni. 
Kínai internetes keresőszavuk: shuangqishu. 

Ennyi nélkülözhetetlen általános tudnivaló után nézzük 
egyenként. Az Engelhardia fajok egyenkénti 
tanulmányozása nehézségekbe ütközik. Egyrészt, alig 



foglalkoznak velük, másrészt még abban sincs 
egyetértés, hogy hány fajra oszlanak. Például, van, aki 
27 fajt ismer: E. aceriflora - E. apoensis - E. 
colebrookiana - E. danumensis - E. esquirolii - E. 
formosana - E. guatemalensis - E. hainanensis - E. 
kinabaluensis - E. lepidota - E. mendalomensis - E. 
mersingensis - E. mexicana - E. mollis - E. 
nicaraguensis - E. nudiflora - E. oreomunnea - E. 
parvifolia - E. polystachya - E. pterocarpa - E. rigida 
- E. roxburghiana - E. serrata - E. spicata - E. 
subsimplicifolia - E. unijuga - E. wallichiana. Van egy 
olyan gyanúm, hogy itt együtt szerepelnek az Alfaroa és 
Oreomunnea fajok is. Én csak az alábbi 9-11 fajról 
tudok. 

Engelhardia apoensis 

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





A leírt fa 18 m magas volt, több, mint 2 m 
törzsátmérővel. Kérge az alsó részen vöröses, 
sárgásbarna repedésekkel. 

Ágai szürkék, simák. Főbb ágai magasról nyúlnak alá, 
szélesen kiterjedtek. Vékonyabb ágai vízszintesek, 
hajlékonyak, csúcsuk felfelé áll. 

Levelei terjedelmesek, vízszintesek, visszahajlók. 
Színük élénkzöld. 

Porzós barkái rozsdabarnák. Gyümölcse zöld, szőrözött. 
Papírvékony szárnyai sárgásfehérek. 

Fája könnyű, fehér, illatos. 

Engelhardia hainanensis 

Kínában él, Hainan tartomány délnyugati részén, kis 
kiterjedésű területen. Kínai neve hai nan huang qi. 
Botanikai leírása egészen friss, 1981-ben írták le 
először. 

30 m magasra növő fa, levelei párosan szárnyaltak, 15-
23 cm-esek, 5-7 cm-es levélnyélen. A levelek 
fonákoldalon szőrözöttek. Levelei 6-10 levélkéből 
állnak. 

A levélkék 5-10 x 2,5-4 cm-esek, A levélkék széle 
fűrészes. 

Diótermése ovális, 8-10 x 5-7 mm-es. A középső 
röpítőszárny 5-6 cm-es, a szélsők 2,5-2,8 cm-esek. 

Termése télen, december-januárban érik. 

Erdővel benőtt völgyek lakója. 

Engelhardia parvifolia 

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





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





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

Engelhardia philippinensis 

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





Levelében 9 db, ritkán álló levélke van. 

Barkái ötös csomókban nőnek, 6-7 cm-esek. 

Engelhardia roxburghiana 

Kínai neve huang qi, maláj neve aroi oi. 

Régebbi nevei között az E. chrysolepis is szerepelt, és 
hívták E. formosensis-nek is. Ez engem is 
megtévesztett. Azt hittem, a Tajvan szigetén 
faanyagáért nevelt Engelhardia (kínai neve: cho-chi) 
külön faj. Tévedtem. 

Délkelet-Ázsia kiterjedt területein, Dél-Kínától 
Indonéziáig, hegyekben, erdőkben él. Előfordul 
lombhullató és örökzöld erdőkben egyaránt. Egy fiatal 
példánya az esőerdőben:  

Homokos talajon ugyanúgy megél, mint agyagon, illetve 
öntéstalajokon. Inkább a savanyú talajokat kedveli. A 
hegyoldalakon 1500 m magasságig található. Pakisztántól 



keletre egész Délkelet-Ázsiában otthon van, ahol a 
körülmények trópusiak. Határozottan fényigényes.  

 

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

 



Az egész fának narancssárga színhatása van. 

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

  

Virágzása, terméshozása a trópusi körülményekhez 
alkalmazkodott, február-augusztus között virágzik, 
diótermése pedig gyakorlatilag egész évben folyamatosan 



érik, a virágzástól számított 8-9 hónap múlva. Amint a 
mellékelt ábra is mutatja.  



 



Íme porzója és termése:  

  

 

  



 

 

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



 

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



 

Gyógynövényként kérgét és levelét alkalmazzák. Kérgének 
jelentős csersavtartalma van. 

Erdőirtás után elsődleges fásításra nagyon alkalmas. 
Kertekbe is ültetik, díszfának. 

Engelhardia serrata 

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

Indonéziában kesowo-nak nevezik.  



 

Trópusi őserdei fa, értékes faanyaggal. 

Egy thaiföldi példánya:  



 

És egy Kínában begyűjtött arborétumi példány:  





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

 

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



Lombját, leveleit, barkáját és röpítőszárnyas 
diótermését Ferry Slik felvételeiről ismerhetjük meg.  

 



 

  

Februárban virágzik, áprilisban már diót érlel. 

Hármas röpítőszárnya - amelyekből a középső (2-2,5 cm 
hosszú, 6 mm széles) kétszerese a szélsőknek - alján 
apró diótermés van. A dió kb. 3 mm-es. 

Őserdővel borított hegyoldalakon él, 700-1000 m 
magasságig. 

Ez a faj arról is nevezetes, hogy igen jó táptalaja az 
Ázsiában széles körben fogyasztott shiitake-gombának.  



Engelhardia spicata 

Délkelet-ázsiai faj. 
Pakisztántól keletre, Kínában 
a Jangce medencéjétől délre 
az egész szubkontinensen 
előfordul, az indonéz 
szigeteken is. Még Nepál 
völgyeiben is. Az alapfajon 
kívül két változata is van, a 
var. aceriflora és a var. 
colebrookeana. 

Kínai nyelven két neve is van, yun nan huang qi, 
illetve yuan bian zhong. 



Azon kívül, amit gyantájáról a Pallas nagylexikona írt, 
és azt is rosszul, szinte semmit se tudunk róla. 

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

 

Rajza:  





  

 

A téli-tavaszi hónapokban, november-április között 
virágzik. Barkája 10 cm-es. 

Diója 3-6 mm-es, termése hosszú, sűrű fürtökben terem. 
A jelzett két változat mindegyikére a rövidebb 
termésfürt jellemző. 

A dió érése még elnyúltabb, mint a virágzás, 
január-augusztus között, esetleg még később 
érik. 

A magvaknak középen nagyobb, 2,5-3,5 cm-es, 
kétoldalt két kisebb, 1,5-2 cm-es vékony 
röpítőszárnya van. 

Kromoszómaszáma 32. 

Völgyekben, hegyoldalakon vegyes fajú trópusi erdőkben 
fordul elő, egészen 2100 m-es magasságig. 



Változatairól néhány szó: 

Mindkét változatát Jáva szigetén írták le. 

A var. aceriflora kínai neve zhao wa huang qi, a var. 
colebrookeana neve pedig mao ye huang qi. 

Indonézián kívül Hátsó-India országaiban élnek, észak 
felé Kínáig terjedően. 

Kisebb növésűek, mint az alapfaj, az előbbi mintegy 10 
m-es jellemző magasságig nő, a második pedig valamivel 
magasabb. Botanikai részleteikkel kár bajlódni. 

Faanyagát japán faiparosok mérték fel. Mikroszkóp alatt 
ilyen metszeteket láttak:  



  

Engelhardia subsimplicifolia 

Fülöp-szigeteki fa. 

Levélkéi oválisak, két végükön kihegyesedők, csomóban 
nőnek.  





 





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

Engelhardia zambalensis 

A Fülöp-szigetek közül Luzonon él.  





  

Hasonlít az E. subsimplicifolia-ra, termése hasonlóan 
apró és dús fürtű. 

Hajtása túlnövi a termős virágot. 

Egyéb Engelhardiák 

Tisztelt botanikus Kollégám, ha más nem is, mi ketten 
úgy hisszük, már ismerjük az Engelhardiákat. 



Rosszul hisszük. Még mindig bukkannak elő az őserdőkből 
újabbak. Például létezik az E. acerifolia is. Még nem 
láttuk ugyan, de ha véletlenül rábukkannánk, juharszerű 
leveleiről egyből felismernénk. 

Az E. colebrookiana és az E. fenzelii leírásával is 
adós még a botanikus társadalom. Pedig már le is 
rajzolták, le is fényképezték őket.  





 

  

Hát, diófélék ezek is. Kínában élnek. 

Oreomunnea mexicana 



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

 

A levelek színe erős zöld, visszája kevésbé.  



 

Rügyei mustársárgák. 

Termése éretlenül zöld, éretten világos kávébarna.  



  

Kiemelkedően fogékony gombabetegségekre. A Kalifornia 
Egyetem kutatói a mexikói Sierra Norte de Oaxaca 
hegységben végzett vizsgálatuk során megállapították, 



hogy 22 vizsgált példányon 16 különböző gombafaj 
károsítása volt megtalálható.  

 

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

Oreomunnea pterocarpa 

Helyi neve gavilán blanco. 

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



 

Örökzöld, csapadékkal bőven ellátott trópusi erdők 
lakója. Élőhelyén 2000-4000 mm csapadék is előfordul. 
Erdőszélen is, folyóparton is növő nagy fa. A 
hegyoldalakon 500, máshol 1500 m magasságig található 
meg. Alfaroa és magnólia fákkal alkot vegyes erdőt. 
Mélyrétegű, termékeny talajt kedvel. 

A 25-35 m magas fa törzsátmérője 40-60 cm. Leírtak 60 m 
magas, 80 cm törzsvastagságú példányt is. Bár az 
őserdei árnyékot jól tűri, méreténél fogva mégis a 
trópusi őserdők középső lombkoronaszintjében és a felső 
lombkoronaszintben található lombozata.  



 

Kérge fiatalon sima. Kívül fehér, belül erősen sárga. 
Később a kéreg színe barnás-pirosas. 

Rügyei pirosasak. 

Összetett levele 80 cm hosszú, 4-8 db, elhegyesedő, 
kissé ívelt ovális levélkéből áll. A levélkék 6-20 cm-
esek. Feltűnő a levélkék határozott erezete. A 
levélfonák ezüstös, fehéres. A fiatal levélkék 
pirosasak, sárgászöldek.  



 

Virágzása és terméshozása éven belül átfedik egymást. 
Ősszel is virágzik, tavasszal, nyáron is érlel termést. 

Porzós barkái krémszínűek. A nővirágokat leírták 
zöldnek, zöldes-kávébarnának, borvörösnek, pirosnak is. 
15-20 nővirágot tartalmazó füzérben fejlődnek. 

Szárnyas zöldessárga diótermése van, a dió mérete 1 cm-
nél kisebb. A diót négy részre hasadó burok borítja. 
Latin mellékneve, a pterocarpa szárnyas termésére utal. 
A dióburok négy lebenyéből három fejlődött 
röpítőszárnnyá.  



 

A termés a levéllel együtt hullik. 

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

 

Faanyaga bár jó minőségű, félkemény, finomszemcsés, 
egyenes erezetű, sötétbarna színű, ritkasága miatt 
exportra gyakorlatilag nem kerül, helyben használják 
fel. Épületfának és belsőépítészeti faanyagnak. 
Fajsúlya 0,53-0,8 g/cm3.  



Platycarya strobilacea - Tobozdió 

 

Egyéb, régebbi nevei: Fortunaea chinensis, 
Petrophiloides strobilacea. Neve ógörögül széles diót 
jelent, mellékneve pedig toboztermésére utal. Japán 
neve: nogurumi, kínai neve hua xiang shu, vagy 
egyszerűen csak huaxiang. Kínai neve tömjénfát jelent, 
amiből csak annyi a tömjén, hogy fájából igen sok 
füstölőpálcikát készítenek. 

Nevei közül a japán nevét érdemes leginkább 
megjegyezni, mert szinte kizárólag a japánok törődnek 
vele, mások ügyet se vetnek rá. A japánok rengetegszer 
fényképezik. 

Őshonos Japánban, Koreában, valamint Kínának a Sárga 
folyótól délre eső néhány tartományában. 



A Pterocarya fajoktól termése különbözik leginkább, 
mert nővirágai felálló tengelyen fejlődnek. Diótermése 
kúp alakú, 4 cm-es tobozban terem, ami hosszú időn át a 
fán marad. Toboztermése egyedülálló a diófélék között, 
és mint ilyent, jogosan sorolták külön nemzetségbe, 
elkülönítve a többi diótól. Azt mondják, a diófélék 
családjának legkorábban elkülönült tagja. 

Virágzása, beporzása is egyedi, eltér a többi 
diófajtól.  





  

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



 

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

Beérett hajtása tobozterméssel:  



 

Törzse:  

 

Alkata:  



 

Megjelenése:  



 

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

Levele:  



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

Lombja:  



 

A virágok - mint a többi diófajnál - aprók, szirom 
nélküliek. Felálló virágfüzéreik május-július között 
nyílnak, a hím- és a nőivarúak ugyanazon a hajtáson, de 
eltérő időben. A termős füzér egyedül áll, és több, 10 
cm-es, sárgászöld, felálló porzós barka veszi körül. 

A virágok - a dióféléken belül egyedüliként - 
rovarbeporzásúak. A nővirágok erősen illatoznak. Bibéje 
halványzöld. 

A nővirágzás kezdetén:  



 

A nővirágtengely metszete a virágzás elején és végén:  



 

 

Hímvirágzata közelről:  



 

Barkavirágzat metszete a virágzás előtt:  

 

Virágzása:  



 

Virágos lombja:  

 



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





  

Nyári lombja:  



 

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

A tobozban fejlődő apró diótermések, röpítőszárnnyal:  



 

Toboztermése éréskor (Kurt Stüber felvétele.)  

 

Tobozdió télen:  



 

Ázsiai származású, Japán, Korea, Vietnam, Kína (és 
Tajvan) fája. Vegyes állományú erdőkben, a hegyoldalak 
napsütötte, száraz részein él, 400 m-től mintegy 1500 m 
magasságig. 

Európába 1845-ben Robert Fortune hozta be. A genfi 
botanikai kertben is él egy, ez a példány pedig a 
berlini botanikai kertben és múzeumban látható.  



 

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

Magról kelt tobozdió csemete:  

 



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

Lehullott toboztermése:  

 

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





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

 

 

Pterocarya fajok - 
Szárnyasdiók 

 
Magas, terebélyes, 



lombhullató fák, hosszú oldalágakkal. 

Diótermésük apró, a diókopáncsból módosult, fejlődött 
röpítőszárnyakkal ellátott. 

A pterocarya szót 1830-ban Kunth német botanikus hozta 
létre, a szó mindkét eleme ógörög, szárnyasdiót jelent. 

Hasznuk leginkább szépségükben, dekoratívitásukban 
merül ki, de fájukat is hasznosítják, mert értékes 
diófaanyag. Élőhelyükön elsősorban faanyagukat 
értékelik, eredeti élőhelyüktől akár nagy távolságban 
lévő városokban pedig szépségükért ültetik, terekre, 
parkokba. 

Rokonsági fokuk közeli a Juglans diókhoz, a közönséges 
dióval keresztezett szárnyasdió-hibridek is léteznek. A 
kínai szárnyasdiót a közönséges dió alanyaként is 
kipróbálták, és találtak megfelelő affinitású klónt. A 
kaukázusi szárnyasdióval folytatott hasonló kísérletek 
eredménye nem volt kielégítő. 

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

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



 



 

  



A szárnyasdiók termése jóval kisebb, mint a közönséges 
dióé, hiszen egy kopáncs nélkül is 1-2 dkg-os súlyú 
diónak hiába lennének szárnyai, nem tudna repülni. A 
diótermések hosszú, lecsüngő fürtökben párosával érnek, 
2-2 szárnnyal szegélyezettek. A diótermés négyrekeszes. 

Ázsiai, főleg kínai fák, hozzánk legközelebb a 
kaukázusi szárnyasdió él. Hat faj alkotja a Pterocarya 
nemzetséget, Ázsiában, főleg Kelet- és Délkelet-
Ázsiában, leginkább Kínában, ahol a hatból öt fajuk 
fordul elő. A Pterocarya diók kínai neve feng yang, 
vagy feng yang shu, japán neve pedig sawa-gurumi, vagy 
egybe írva sawagurumi. 

Kínai botanikusok foglalkoznak leginkább a 
szárnyasdiókkal. Wei-Ming Wang és társai 
alsó miocén kori szárnyasdió pollent is 
találtak, ásatásban (képe jobbra). 

Gyönyörű, hangulatos fák. Dieter Craasmann 
felvételének címe: A fényes esőerdőben.  



A nemzetségen belül a fajok nagyon hasonlítanak 
egymásra. 

A szárnyasdiók történelméről gyakorlatilag semmit se 
tudunk. Külföldi adat nem található. Hazai is csak 
néhány. 

A gyöngyösi Orczy-kastélyban berendezett múzeumban 
miocénkori szárnyasdió (Pterocarya paradisiaca) 
megkövült levélnyomata látható, egri leletként.  

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



Most egyenként következnek a szárnyasdió-fajok. 

Pterocarya fraxinifolia - Kaukázusi 
szárnyasdió 

 
 

Régi nevei: Pterocarya 
caucasica, Juglans 
fraxinifolia. Latin 
neve arra utal, hogy 
levele a kőrisére 
hasonlít. 

Kaukázusi, kelet-török és észak-
iráni eredetű diófaj. Erdőkben, folyópartokon, mocsaras 
területeken él. Betelepítés révén Európa több 
országában jól megél, természetes úton szaporodik. 

Magyarországon is van néhány példánya, egy csoportja 
Budapesttől nem is olyan messze, a vácrátóti 
arborétumban, ahol a patak mellett bőven kap vizet, 
szaporodik, de a vizenyős talaj miatt a fák törzsei 
megdőltek, szinte fekszenek.  



 



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



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



  

Más dióféléktől eltérően levelei nem illatosak.  



  

A téli rügypikkelyek barnák, szőrösek. Hajtásrügyeinek 
kibomlása:  



  

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

Csúcsrügye és barkarügyei tavasszal:  



A kibomlott rügyek április 20-án:  



 



Tavaszi hajtása:  

 

Kaukázusi szárnyasdió virágzás előtt:  



 

 



Virágai aprók, szirom nélküliek, és 
mint a hímvirágok, a nővirágok is 
jellemző, rózsaszín tengelyű hosszú 
barkát alkotnak. A porzósak 
vaskosak,hengeresek, 7-12 cm-esek, a 
virágok összenyomottak. A termők 
karcsúbbak, a virágok lazábbak 
bennük. 15 cm-esek. Tavasszal 
nyílnak. 

A kaukázusi szárnyasdió széllel 
szállított virágpora a többi dióféle 
fára jellemző gömbölyded alakú.  

   

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

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

Nyári lombja:  



 

 

Érés előtt:  



  



Dióját ehetőnek mondják. 

Faanyaga könnyű puhafa. Bútorkészítésre furnérját 
használják, de például gyufát és lábbelit is készítenek 
belőle. 

Csemetekori levele:-------------Termésfüzére:  

   

Zölden leszedett diója:  



 

Diója röpítőszárnnyal és kopáncstalanul:  



  

Szárnyasdió-füzér maradványa a következő tavaszon:  





  

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



 

Egy díszfa-példánya:  



 

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

Hollandia, Den Haag, a Betlehem-templom előtt:  



 

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

 

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



 

 

   

  

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



 

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



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



Ez a diófaj ugyanolyan jellemzően 
juglontermelő, mint a közönséges dió. 
Júniusi leveléből megszárított 
állapotban 2,5 % juglon is kivonható, 
ezért gyógyhatása a közönséges dióéhoz 
hasonlítható. A kaukázusi szárnyasdió 
juglonhatását Irán északi részén a népi 
gyógyászatban gombaölőszerként 
hasznosították, továbbá a fa leveleiből 
kivont juglontartalmú nedvekkel 
festettek is. 

Juglontartalma mérgező hatását 
kihasználva halfogásra is használták, a 
levelekből kioldódó juglon halaknál fulladást okozott, 
a halakat a víz felszínéről össze lehetett szedni. 
Iránban. 



A kaukázusi szárnyasdiót ugyanúgy megtámadják farontó 
gombák, mint a közönséges diót. A jobboldali képen 
látható facsoportjuk úgy keletkezett, hogy két, 1850 
körül ültetett fa állott a két csoport közepén, és kb. 
10-15 éves koruk között a törzsüket károsító farontó 
gombák miatt kipusztultak. Ugyanúgy, ahogy a közönséges 
dió teszi hasonló esetben, bőségesen hajtó erős 
tősarjakról újult a két fa, immár két facsoportot 
alkotva. A sarjakból nőtt fák ma már 30 m-nél 
magasabbak. Cambridge, egyetemi botanikus kert. 

A kép egyben a kaukázusi szárnyasdió kiváló 
sarjadzóképességének is bizonyítéka. Nem is olyan 
ritka, hogy a Cambridge-ihez hasonló facsoportokat 
nevel, sarjairól. 

Természetes úton is szaporodik, mint az alábbi, 
horvátországi, vadon kelt állomány.  





  

Törökországban a helyi flóra részét képezi.  





  

Pterocarya hupehensis 

Dél-Kína esővel jól ellátott déli hegyeinek völgyeiben 
él, a patakok mentén. A hegyeken legfeljebb 2000 m 
magasságig fordul elő. 

Kínai neve hu bei feng yang. 

Bár már 1899-ben leírták, mivel élőhelye a világtól 
elzárt távoli kínai vidékekre esik, erről a fáról nem 
sokat lehet tudni. 

A fa 20-25 m magasra nő. Kérge szürkésfehér. Rügyei 
rozsdabarnák. 



Levelei páratlanul szárnyaltak, 10-25 cm-esek, 
sötétzöldek. 5-15, ritkán több levélkéből állnak. A 
levélkék fonáka - főleg a levélerek között - szőrözött. 

Április-májusban virágzik, termése augusztusban érik. 

Diótermése hosszú, 30-45 cm-es füzérben lóg. A dió 
enyhén nyomott, gyengén bordázott, 7-8 mm nagy. A 
röpítőszárnyak 1-1,5 x 1,2-1,5 cm-esek. 

Pterocarya macroptera 

Kínai neve gan szu feng yang. 

Csak annyit tudok róla, hogy 20-25 m magas fa. Rajza 
így néz ki:  





Talajt illetően igénytelen, patakok mentén kevés 
csapadékú hegyekben is megél. Igényes viszont arra, 
hogy árnyékmentes, napos helyen fejlődjön. A hegyek 
közti völgyekben patakok mentén 3000-3300 m magasságig 
is előfordul. 

Páratlanul szárnyalt levelei 23-45 cm-esek, 7-13 
levélkéből állnak, amelyek 9-19x3-6 cm-esek. 

Zöld virága van, április-június között virágzik. Július 
és szeptember között pedig már érik. 

Termésfüzére 45-60 cm-es, olykor hosszabb. Diói 7-9 mm-
esek. A röpítőszárnyak jellemző, más szárnyasdiókkal 
összetéveszthetetlen alakúak, 1-3x1-2 cm-esek.  

  

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

Pterocarya rhoifolia - Japán szárnyasdió 

A szárnyasdiók japán neve sawagurumi, a japán 
szárnyasdió kínai neve shui hu tao.  



 

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





  

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



  

Japán szárnyasdió fák télen:  



  

A téli rügypikkely érdes. Rügyfakadása és tavaszi 
hajtása:  



 



 

  

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



 

 

Zöld, lecsüngő barkavirágai 7-8 cm-esek. A porzósak a 
fiatal hajtások tövén, a termősek a hajtás végén 



fejlődnek. Tavasszal, májusban nyílnak. Termésfüzére 
júniusban:  

 

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

Termésfüzére feltűnő, jellemző, kedvelt fototéma.  



 

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

  

Magról szaporodik. Természetes úton kelt csemetéje:  



 

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



  



  

 

 

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



 

Japán szárnyasdió csemete Európában:  

 

Pterocarya stenoptera - Kínai szárnyasdió 



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

 

Terebélyes, 25-30 m-re növő fa, 
szürkésbarna, mélyen repedezett 
kéreggel. 

Levelei többségében párosan, ritkábban 
páratlanul szárnyasak, 11-21 fogazott, 
nyél nélküli levélkéből összetettek. A 
levelek 8-16, ritkán akár 20 cm-t is 
meghaladó nagyságúak. 

A levélkék 8-12 x 2-3 cm-esek, rövid 
hegyben végződnek. Felszínük sima, 
világoszöld, ősszel sárgára színeződnek. Más 
szárnyasdióktól eltérően a levélnyelet keskeny szárny 
szegélyezi, ami fogazott is lehet.  



 

Létezik szeldeltlevelű változata is, díszfaként.  



  

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



 

Fejlődő termésfürtjei:  



 

 



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

Diója ehető, kérge gyógynövény. Apró dióját nyersen is, 
főzve is eszik, és olajat is préselnek belőle. 

Faanyaga világos színű, jó minőségű, könnyen 
megmunkálható. Nem vetmedik, nem görbül, jól 
ragasztható, festhető, színezhető. Főleg 
bútorkészítésre használják, de a Kínában általános 
füstölő-pálcikák nagy része is ebből készül. 

A fa kérge többcélúan használható. Feldolgozva 
rostanyagot nyernek belőle, de hatóanyagait is 
hasznosítják. Csersavtartalmú is, baktériumölő is. 

Kínából származik, Koreában és Tajvanon is él, és úgy 
tudom, Japánban is. A nyirkos erdőket, patakpartokat 
kedveli. Kedvező csapadékviszonyok között a 
hegyoldalakon is megél, 1500 m magasságig. 

32 kromoszómája van. 



Alkata:--------------Termésfüzére:  

 

  

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





A kínai szárnyasdió jelentőségét az is adja, hogy 
alkalmas - és alkalmazták is - a közönséges dió 
alanyának, Kaliforniában. Próbálkoznak vele alanyként 
Hollandiában is, ahol a jelentőségét az adja, hogy 
gyökere jól bírja a mocsaras körülményeket. Pangó vizű 
altalajban Hollandiában több van, mint amennyi kell. 

Ugyancsak alanynevelési célra 1987-ben létrehozták a 
közönséges dióval alkotottt hibridjét, de nem terjedt 
el, mert felneveléséhez üvegházi környezet szükséges, 
és a nagy gondosság mellett is heterogén az állomány. 

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

Pterocarya tonkinensis 

Kínai bennszülött, Dél-Kínából, közelebbről Dél-
Jünanból. Kínai neve yue nan feng yang. Élőhelye 
átterjed Laoszra és Vietnamra is. 

Esővel jól ellátott hegyekben él, a patakok mentén. A 
hegyeken legfeljebb 1200 magasságig fordul elő. 

Fája 30 m-esre nő. 

Levelei párosan, ritkábban páratlanul szárnyaltak. 18 
cm-esek, vagy nagyobbak. 6–14 elliptikus-ovális 
levélkéből állnak, amelyek 9–17 × 3–7 cm nagyok. 

Korán, márciusban virágzik, és ugyancsak korán, 
májustól már érik, egészen őszig, októberig. 

Termésfüzére 13-30 cm-es. Diója 6–7 mm nagy, 
gömbölyded. Röpítőszárnyai egyenesek, 1–1.7 cm × 2–6 
cm-esek. 

A leírt jellegzetességektől ott térhet el a faj, ahol 
élőhelye más szárnyasdió-fajokéval találkozik, ilyenkor 
fajközi hibridek is kialakulnak. 

Pterocarya rehderiana 

Most pontatlanságon kapott tisztelt Kollégám, mert a 
korábban kétszer is beígért hat szárnyasdió-fajjal 



szemben ez már a hetedik. De ez nem tekinthető önálló 
fajnak. 

A kaukázusi és a kínai szárnyasdió hibridje, 
mesterséges nemesítés, Alfred Rehder keresztezése 1879-
ből. 

 

 

Leírásával kár foglalkozni. A szárnyasdiók önmaguktól 
is könnyen hibridizálódnak a nemzetségen belül. 

Hajtása tavasszal és nyáron:  



  



A hibridhatásból adódóan erősebb növekedésű és 
télállóbb mindkét szülőjénél. Levélkéinek száma és 
nagysága is meghaladja a szülőkét. 

A hibrid erdészeti célra kevésbé jön számításba, mert 
faanyaga bár a dióéra hasonlít, nem olyan egyenletes, 
annál puhább és gyengébb. 

 

Parkokba viszont tökéletes, tavasszal feltűnő 
barkavirágzatával dekorál. 



 

A nyár második felében pedig hosszan csüngő 
terméseivel. 

Ezek is rokonok lennének? 

Tudjuk, egy sikeres és híres családnak mindig bukkannak 
fel elfelejtettnek mondott rokonai. Így van ez a 
diófélék családjában is, nemcsak a hazai történelmi 
családokban. Jó lenne ebbe a családba tartozni. 

A dió közeli rokonainak végleges beazonosítása - talán 
a túljelentkezés miatt - még nem sikerült a 
botanikusoknak. Legújabban két teljesen meglepő névvel 
is találkozni (Pterilema acerifolium, Rhampocarya 
integrifoliata), amelyek állítólag szintén rokonai a 
diónak, de ezeket a botanikusok többsége még nem 
ismeri. Megjegyzem, én sem. 



JUGLANS REGIA 
- KÖZÖNSÉGES 

DIÓ 

Mottó:  
"A diófa szinte az 
egész 
növényvilágban 
egyedülálló 
növény."  
(Szentiványi Péter) 
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És még néhány egyéb megjegyzés a dió leírásához  
 

Újabb nyelvészkedés 
(a dió melléknevei) 

A dió mellékneve, a regia 
királyit jelent, amint az a 
dióra jellemző. Plinius - az 
idősebb - az i.sz. első 
században látta el elsőként a 
diót a regia (királyi) jelzővel, 
állítólag azért, mert az ő 
korában Perzsiában a királyok 
fája, étele volt a dió. Akár 
Jupiterből indulunk ki, akár a 
királyiból, a diófa mindenképpen 
megérdemli fennkölt nevét, 
sokrétű áldásai miatt. 

A diófának 
sok 

mellékneve van, amik jellemzők is 
rá: pompás dió, királyi dió 
(franciául noyer royal, szlovákul 
orech král’ovský). Oroszul nem 
királyi, hanem cári dió (oreh 
carszkij) az egyik népi neve. 

Amerikában gyakori a kárpáti dió 
(carpathian walnut) elnevezés. 

A dió régebbi, népies orosz neve 
(volockij, illetve voloskij oreh) 
természetes élőhelyére utal, a 
vízfolyások mentére. 

Svájcban fadiónak (Baumnuss), 
kődiónak (Steinnuss), krisztusi 
diónak (Christnuss), is mondják. 
Találkozni a kaukázusi dió 
elnevezéssel is. 

A kínaiak fehér diónak hívják (Hu 



Tao Ren). 

A magyar „közönséges dió” 
elnevezéssel azonosan a 
hollandok is (sok egyéb név 
mellett) mondják közönséges 
diónak (gewone noot), a franciák 
is (noyer commun), a németek is 
(gemeine Walnuß) és ehhez 
hasonló a szlovén navadni oreh 
(termesztett dió). 

Talán a legpontosabban azok a svájciak nevezik a diót, 
akik Echte Walnuss-nak, igazi diónak hívják. Ugyanilyen 
a svéd neve is: äkta valnöt. Valóban, ez az igazi dió. 

A diófa leírása 

Amint Szentiványi Péter fenti mottója helyesen jegyzi 
meg, a diófához nincs hasonló növény. 

Egyedülálló a koronaszerkezetének kialakítása, a más 
növényekre káros vegyszertermelése és kiválasztása, 
valamint szaporodásbiológiája, a virágzás 
jellegzetessége. 

A diófa uralkodni kíván környezetén. Túlnőni, 
beárnyékolni, elpusztítani a vetélytársakat a 
tápanyagért és a vízért folyó küzdelemben. A diófa 
"királyi" jelzője nem véletlen. A diófát ismerő más 
népek körében is kialakult ez az elnevezés. Nagy teret 
foglal el. Lombja hatalmas, sűrű, a diófa a 
környezetének meghatározó egyénisége. Ugyanakkor, a 
lomb sűrűsége, sötétsége miatt csak a korona külső, 
megvilágított rész, kupolája terem.  



Öntörvényű, csak a 
saját elgondolásait 
követő fa a diófa. 
Lehet koratavasszal 
bármilyen meleg, a 
többi fa, bokor mind 
kihajtott, de a diófa 
a saját megszokott 
kihajtási idejéhez 
ragaszkodik, attól 
kevéssé tér el. Ha 
belegondolunk, 
megérthetjük a diófa 
ragaszkodását saját 
kihajtási idejéhez. 
Termesztett növényeink 
közül a diófa a 
legérzékenyebb a 
tavaszi fagyra. Ezt a 



diófa is tudja, és védi magát. 

Királyi tulajdonságokat mutat szaporodásbiológiája is. 
Királyi módon szabályozza utódainak számát. Ha egy 
területen túl sok diófa nőtt, a túlporzás miatt a 
nővirágok nem hoznak termést, utódot. A diófa sűrű 
lombjának árnyékhatása és a fa vegyszerkibocsátása 
saját, magról kelt csemetéit is pusztítja, ha azok túl 
közel nőnek a diófához. 

Egyedülálló abban a szokásában is, ahogy termőhelyéhez 
ragaszkodik. "Termőhelyéhez nőtt" - mondja Szentiványi 
Péter. Egy diófajta - ritka kivételektől eltekintve - 
csak az eredeti termőhelyén életképes, termőképes. A 
diófa mint egyed - ebből a szempontból egy diófajta egy 
egyednek tekintendő - csak jól körülhatárolt 
termőhelyen érzi jól magát. 

A dió-faj alkalmazkodóképessége nem egyedeinek 
alkalmazkodóképessége útján érvényesül, hanem utódainak 
sokféleségében. Egy diófa dióiból felnövekvő magoncok 
igen sokfélék. Igaz ez akkor is, ha a sokféleség 
küllemükben nem jelenik meg. De a környezeti feltételek 
iránti igényükben vagy a kedvezőtlen környezeti 
feltételek tűrésében, betegség-ellenállóságban, az 
évenként ismétlődő életfolyamatok, fenológiai, 
vegetációs folyamatok módjában (kihajtástól a 
lombhullásig) egy adott fa utódai között igen nagyok a 
különbségek, amely jellemvonások az adott magoncra 
élete végéig következetesen érvényesek. 

Még azt is hozzátenném, egyedülálló abban a tekintetben 
is, hogy az egyetlen fásszárú kultúrnövény, amit eddig 
nem sikerült dugványról szaporítani. Ennek oka is a 
diófa sajátos biológiájában, különböző szöveteinek 
eltérő hőigényében keresendő.  



 

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

Fás részei 

Mottó:  
"A füzesi templom előtt  
Három-ágú diófa nőtt  
Három ágán hat levele  
Szeretőmnek szép a neve"  
(Erdélyi magyar népdal) 

Mottó:  
"Udvarunkon diófa nőtt, három óriás ága van"  

(Gryllus Vilmos: A mi 

diófánk)  
 

"A diófa a 
hosszútörzsű 
gyümölcsfák közé 
tartozik. 6-7 
métertől 30 méterig 

magaslik. A fa magassága részben 
biológiai adottságoktól függ, 
részben a környezeti 
feltételektől." (Ion Turcanu) 



A diófa jellemzően nagyra növő, szélesen szétágazó fa, 
erős ágakkal. Természeténél fogva mezei fa. Terebélyes 
alakú, 30 m magasságot elérő, lombhullató. Vezérágai 
erősek, messzire nyúlnak. A lombkorona belsejében levő 
vékonyabb ágak tekervényesek, a még vékonyabbak 
csavarodottak. Erdőben növő diófák habitusa eltér a 
szabadban növőkétől. Hosszú törzsükből vékony ágak 
ágaznak ki. 

A diófa fényigényes. Fiatalon még némileg elviseli az 
árnyékot, de később sok fény szükséges számára ahhoz, 
hogy széles koronát fejlesszen. Ugyanakkor más 
fafajokkal rosszul konkurrál a fényért folyó 
versenyben. A más növények által beárnyékolt területet 
nem viseli el. Rosszul nő, elpusztul. 

A diófa a saját árnyékát se viseli el, saját koronája 
belső beárnyékoltságát se bírja. Ha egy szabadon álló 
diófa metszési beavatkozás nélkül nő fel, 12-15 éves 
korára törzséről 20-30 hosszú, csupasz ágat hoz, és 
csak a korona külső része lesz lombbal dúsan ellátott, 
csak ott hoz termést. Idővel, a kor előrehaladtával a 
korona belső része fokozatosan pusztul. Először csak a 
gyenge, fagykáros, sérült, beteg gallyak száradnak le, 
később vastagabb ágak is, végül csak 4-5 vázág marad. 

Erősen fototropikus, vagyis más fák, épületek mellett 
nem a függőleges növekedési irányt választja, hanem a 
nyílt, világos, szabad tér irányát. 

Ami a lombkorona lehetséges méretét illeti, jellemző 
példaként a grúziai, azon belül dél-oszét Kekhva falu 
temploma mellett nőtt diófát hozzák fel, amelynek 
lombja alatt több mint 200 lovas tudott egyszerre 
hűsölni a napsütésben. 

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



 

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



 

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

A legnagyobb öreg diófák mind egyedül, magukban állnak. 

Képek a diófa kérgéről:  



Harmincöt éves diófa kérge: 



Hatvanhat éves diófa kérge: 



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





  

Halványszürke törzsű diófák kaliforniai feketedió 
alanyon Kaliforniában:  

 



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

Az idős fák kérgén sok repedés, barázda, ránc látható. 
Az öreg diófák kérge speciális rajzolatú. 

A diófa hosszú élete során igen vastag törzset tud 
fejleszteni, ami átmérőben elérheti az 1,5-2 m-t. 
Szlovéniában mutogatnak egy 434 cm törzskörméretű 
diófát, Breuil professzor pedig Normandiában egy 610 cm 
törzskörméretűt mért. 

A rendkívüli méretű diófák kifejlődéséhez rendkívüli 
körülmények kellenek. Ezek általában a dió őshazájának 
számító ázsiai hegyvidékeken állnak fenn. Egy 
pakisztáni felmérés szerint a Burinboret-völgyben 680 
cm törzskörméretű diófát találtak. Magasságát 40-50 



méteresre becsülték. Egy másiknak a Szvat-völgyben, 
Ushu település mellett 570 cm volt a törzskörmérete. 

„Dereka aránylag kurta, a koronája szép, terjedelmes.” 
(Pallas lexikon)  

 

 



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



A metszés nélkül, szabadon nőtt diófa oldalágait 1-1,5 
m magasságban kezdi ereszteni. Vázágai nagyok, erősek, 
hosszúak. A vázágaknak a törzshöz viszonyított szöge 
változó, a diófa egyedére (fajtájára) jellemző. 

A diófa vesszői, ágai a törzshöz hasonlóan fiatalon 
barnák, simák. Gyakran látni a vesszőkön fehéres 
dudorokat, amit szaknyelven lenticellának neveznek, és 
a gázcserében van szerepük. Az ágak kérge a kor 
előrehaladtával, a vastagodással a törzshöz hasonlóan 
barázdálódik, repedezik. 



Első éves vessző, a levélnyél helyével és 
hajtásrüggyel. A hajtásrügy alatt figyeljük meg az apró 
másodlagos rügyet, ami akkor hajt ki, ha a hajtásrügy 
elfagyott.  

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



Az érett vessző külleme a várható fagytűrést is előre 
jelzi. A jól fejlett, a csúcsrügyig egyenletesen vastag 
vessző jobban viseli el a következő tél fagyát, mint a 
csúcsrügy alatt elvékonyodó. A nem kielégítően fejlett 
vessző végének sokszor a színe is más. 

A jól fejlett, egyenletesen vastag vesszők azért 
fontosak diótermesztési szempontból, mert a fejletelen, 
végükön elvékonyodó vesszőket jobban károsítja a téli 
fagy. A csúcsrügy pusztul el. A legtöbb diótípus, 
diófajta csak a csúcsrügyből képes nővirágot 
fejleszteni. Ha a csúcsrügy fagy el, azon a vesszőn nem 
lesz termés. Kivéve az oldalrügyön is nővirágot hozó 
fajtákat. 

A diófa fás részeinek küllemi vizsgálata az elmúlt évek 
diótermésének mennyiségéről is ad tájékoztatást. A 
vesszőkön, valamint a néhány éves ágakon meglátszik a 
termésnyél csatlakozási helye. A levélnyél csatlakozási 
helyének jellemző alakja van, ezzel szemben a 
termésnyél helye kerek. Az évek változását jelző 
ággyűrűk alatt kell keresni, közvetlenül. Állítólag 
akár 10 évet is vissza lehet keresni. Ha a termésnyél 
csatlakozásának nyoma megvan, abban az évben volt 
termés, több nyom csoportos termést mutat. A képen az 
előző évi termésnyél helye látszik.  



A diófa faanyagának, gyökéranyagának állagáról, 
szerkezetéről elég sok szó fog esni később. De az a 
kivágott, feldolgozott diófára vonatkozik. 

Az élő és a kivágott diófaanyag közti fő különbség, 
hogy az előbbi él. Nem passzív része a diónövénynek, 
amely csak tartja a koronát, a levélzetet, a termést, 
hanem élettevékenységet is végez. A gyökerek által 
felszívott vizet és tápanyagokat az osztódó szövettől 
(kambiumtól) beljebb eső farész sejtjei pumpálják 
felfelé, míg a levélzet által termelt szerves anyag, 
ami a gyökerek élettevékenységéhez is nélkülözhetetlen, 
az osztódó szöveten kívül eső háncsrészben áramlik 
lefelé. A háncsrész külső sejtjeinek elhalásával 
keletkezik a diófa kérge. 

A kéreg tehát hármas szerkezetű. Legbelül a 
háncsrészben szállítószövet van, ettől kifelé kevéssé 
differenciálódott parenchimasejtek tömege, majd 
legkívül, egy vékony osztódósejt-rétegen kívül a azáraz 
parasejtek. 



A diófa törzse, ágai folyamatosan vastagodnak, mint 
minden más fa is. És ugyanúgy, mint minden más fa 
esetében, a farész sejtjeinek vastagságából, az 
évgyűrűkből utólag is megállapítható a kérdéses év 
csapadékossága, mert csapadékos időben a sejtek több 
vizet vesznek fel, nagyobbra híznak. Ez könnyen 
belátható, régóta ismert, de Daudet és társai, francia 
kutatók a diófa törzsének vastagodását egészen 
pontosan, napra lebontva is vizsgálták, és ugyanerre az 
eredményre jutottak, vagyis hogy a diófa törzse, ágai 
akkor vastagszanak, amikor több a víz. 

És mikor több a víz? 

A vizsgálat ezt is pontosan kimutatta. Éjszaka. 

Persze ez is könnyen belátható, de pontos mérések is 
megerősítették. Nappal a levelek felé szállított víz az 
asszimilációhoz szükséges, a felvett szén-dioxiddal 
együtt szénhidrát épül belőle, a felesleges oxigén 
pedig a levélnyílásokon eltávozik. A víz áramlása 
nappal tehát folyamatos. 

Éjjel leáll a vízáramlás, mert a levélben nincs 
vízfelhasználás. Megnő a farészben a nyomás. Ez 
feszíti, tágítja a legfiatalabb sejtek falát. Minél 
nagyobb a nyomás, annál nagyobbra. És másnap már nem 
csökken vissza a farész sejtjének mérete, de a 
következő éjjel újból feszül, vastagszik. 

Az a legszebb, hogy ma már ez pontosan mérhető. 

A fás részek átmérőjének vastagodása kedvező 
körülmények között évente 6-8 mm lehet. Bár a 
törzsátmérő az évek előrehaladtával nagyjából egyenes 
arányban vastagszik, a diófatörzsek keresztmetszeti 
területének, és így fatömegének növekedés négyzetes 
arányú. A diófa faanyaga tömegének, értékének 
növekedése így az évek, évtizedek előrehaladtával egyre 
jelentősebb. 

A diófa magassági növekedése faji specifikumot mutat. A 
csemete első életévében a növekedés csak 3-15 cm. "Ülve 
marad" a diófa, mondják a szakemberek. A második évben 
is alatta marad a 60 cm-nek. A növekedés a negyedik 
évben ugrik meg, néhány évig méteres, másfél méteres 



évenkénti növekedés is tapasztalható. Később az egyre 
több elágazással, a korona terebélyesedésével a 
növekedés lecsökken, termőkorú diófáknál 20-30 cm 
lehet, ami a korona széthajlása miatt később már nem is 
észrevehető. 

Erdőben a diófa habitusa eltér a szabadban nőtt 
társától. Koronája szűk, kisebb hely áll 
rendelkezésére, és törzse akár 30 m magasságig is 
mentes lehet elágazásoktól. Mint más erdei fa - tölgy, 
bükk, - úgy néz ki. 

A diófa osztódó szövetének mikroszkópi képe:  

 

Belül a farész durván két részre oszlik. A külső, 
világosabb részben lévő sejtek élnek, ez a fa szíjácsa, 
a legbelső, sötétebb rész sejtjei már elhaltak, ez a fa 
gesztje. 

Egy régi szakkönyv ilyennek ábrázolta a diófaág 
keresztmetszetét:  



 

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



  

A diófa alkata 

Mottó:  
„Az aranyos diófának lehajlik az ága”  
(Magyar népdal) 

"Sátoruljatok csak,  
hűs diófáim.  
(Kiss Benedek) 

A diófa a leginkább fényigényes 
kultúrnövény. Növekedéséhez is, 
termőképességéhez is fény kell. A 
napfényes helyet szereti. Ha nem éri árnyék, törzséről 
sok elágazást hoz, ágait korán szétteríti. Árnyékos 



helyen megnyúlt törzset, kevés elágazást fejleszt, a 
napfény felé törekszik. 

A diófa alkata, felépítése sajátos, tetszetős, 
hangulatos. Emiatt dísznövénynek is tekinthető. 
Felépítése botanikai sajátosságából adódik, abból, hogy 
a diófa a csúcsrügyből virágzik. 



 



Nyílt területen, ahol a diófa 
minden oldalról kellő fényt 
kap, a következők szerint 
formálódik alkata. 

A fiatal csemete első 
hajtásaival kijelöli leendő 
ágainak irányát, jellemzően 
alacsonyról indítva ágait. A 
következő 1-2 évben törzse a 
csúcsrügyből többé-kevésbé 
egyenesen, függőlegesen nő 
tovább, és az előző évi 
csúcshajtásnak megfelelő 
vesszőről hasonlóan újabb 
elágazásokat hoz. A korábbi 
években hozott elágazások 

csúcsrügyeiből az ágak tovább növekszenek, jellemzően 
íves, többségében felfelé ívelő irányban. Mintegy 
megalkotják a diófa koronájának terét. Az évenkénti 
emeleteken ez a folyamat ismétlődik, ezt nevezik 
szakemberek hierarchizálódásnak. A vesszőkön lévő 
rügyeknek mindig csak kisebb része hajt ki. 



A diófa néhány éves korában megjelennek az első 
nővirágok a csúcsrügyekből fejlődő éves hajtások 
végén. Akkor, amikor a 
csúcsi szaporítószövet, a 
merisztéma az éves növekedés 
leállása idején már kellő 
erőben, kondícióban érzi 
magát, a csúcsrügy 
kifejlesztésekor a csúcsrügy 
kezdeményében a vegetatív 
szövetek szaporítása mellett 
virágkezdeményt is alakít, 
ami a következő év tavaszán 
a friss hajtás végén 
fejlődik tovább nővirággá. 
Mivel a nővirág kezdeménye 
foglalja el a csúcsi 
szaporítószövet helyét, a 
nővirágos hajtás nem tud 
tovább növekedni, illetve 
csak annyira, amennyire a virág megjelenése után a 
hajtásnak a virág alatti részén lévő sejtek teljes 
kifejlődése, meghosszabbodása lehetővé teszi. A további 
növekedést a hajtás kifejlődése után a hajtás 
rügykezdeményeiből, most már mondhatni, rügyeiből a 
nővirág, illetve a terméskezdemény alatt kitörő hajtás, 
az áltengely biztosítja. 

Ez viszont már azt eredményezheti, hogy nem egy, hanem 
két hajtás indul a virág alól. Ugyanez a helyzet, ha a 
csúcsrügy hajtása - a nővirágzás miatt - valóban nem nő 
tovább, hanem a csúcsrügy melletti oldalrügyekből 
fejlődik a hajtás. Ezt a francia szakirodalom „váltás”-
nak mondja (relais), a két új hajtást pedig villának 
(fourche). Ez esetben is jellemzően két hajtás indul a 
termő rügy mellől. (Egyes fajták az oldalrügyek nagy 
százalékán is virágot, termést hoznak, pl. a 
kaliforniai Payne fajta, ezek a fajták értelemszerűen 
jóval kisebb növekedésűek.) 

Megjegyzem, a hímvirágzás a növekedésre semmilyen 
hatással sincs. 

A diófa tehát nővirágzáskor, terméshozáskor rendszerint 
megkétszerezi hajtásainak, csúcsrügyeinek számát! A 
villázódás jelensége a következő években is ismétlődik, 



a nővirágzások alkalmával. Értelemszerűen a diófa 
rendelkezésére álló víz és tápanyag-mennyiség két 
hajtásra oszlik el (nem beszélve a termés kineveléséhez 
szükséges tápanyagról), ezért a két új hajtás 
rövidebbre nő, mint virágzás nélkül. Ebből az 
következik, hogy a termő diófa növekedése lelassul a 
kezdeti évekhez képest.  

 

A nővirágzás tehát csökkenti a növekedést (akkor is, ha 
a virágból nem lesz termés). Ezért erdészeti, 
fatermelési célra a későn termőre forduló típusok a 
kívánatosak, amelyek hosszú egyenes törzset nevelnek. 

Ha a diófa függőleges központi tengelyén a nővirágzás 
miatt bekövetkezik a „váltás”, attól kezdve a törzs 
kettéágazik, megszűnik a központi tengely. 
Hasonlóképpen az ágak vége is terméshozás esetén 
rendszeresen szétágazik. És így tovább, a gallyak, 
vesszők is. Az állandó villázódás következtében 
jellemzően olyan struktúrája alakul ki a diófának, a 
koronának, amelyen belül vannak az ágak, gallyak, és 
kívül a hajtás, a lomb, a termés. Jó termőképességű 
diófajták koronája jellemzően gömb alakúvá válik.  



  



Természetesen ez csak elmélet, a gyakorlatban egyes 
ágak hosszabbak, (áltengely), mások rövidebbek. Idő 
kell, míg az ágak közti teret is be nem növi a fa. 

Az alábbi kanadai felvételen jól látszik a leírt 
villázódás:  



 

Erre mondja Turcanu professzor, hogy a diófa elágazásai 
jellemzően dichotomikusak, vagyis jellemzően kettősek. 
Egy elágazásból ritkán nő több ág, esetleg, legfeljebb 
négy. 

A diófa - nem tudom, hogyan, de mégis - „látja” a 
fényt. Arrafelé indítja hajtásrügyeit, növeszti 
hajtásait, amerre fény, hely, tér van, oldalirányban, 
de akár lefelé is. Kialakítja és betölti a saját 
terét.  



Az alsó, árnyékban lévő vesszők, gallyak, ágak nem 
kapnak a növekedésükhöz elég fényt, és a fa a 
tápanyagokat a jobb helyzetben lévő részek felé 
csoportosítja. Ezért a rossz helyen lévő vesszők, 
gallyak, ágak nem hajtanak ki, elhalnak, a fáról 
letöredeznek. A fa fejlődésével ez az öntisztító, 
elhaló folyamat is állandó. Az elágazások, a 
csúcsrügyek száma, így a termés ezért nem nő a 2 
hatványai szerint. Nem beszélve a vesszők 
oldalrügyeiből származó hajtásokról, amelyek viszont 
növelik a vesszők számát. 

Magunk is elősegíthetjük, hogy a diófa hosszú egyenes 
törzset neveljen. Évente a központi tengely 
konkurenseként növő vesszőt lemetszhetjük, amíg - 
létráról - elérjük. 

Az idős diófa jellemzően igen 
rövid hajtásokat hoz, ha 
koronája ép, és a környezeti 
hatások nem serkentik 
növekedésre, például egyik 



oldaláról nem vágnak ki egy addig meglévő nagyobb fát, 
amikor igyekszik a rendelkezésére álló teret betölteni. 
Az idős fa nem nő észrevehető mértékben. Bár még hosszú 
ideig képes egészségesen élni és teremni, magassága 
gyakorlatilag nem nő tovább. 

Idős korban bizonyos fokú önifjítást végez a diófa. 
Előbb a gyenge, fagy vagy egyéb ok miatt elpusztult 
vesszők, beteg gallyak száradnak le, és néhány 
közepesen vastag ággal is folytatja. "Önritkítás" - 
mint Turcanu professzor mondja. Persze, ez már az 
öregedés. Az elhalt ágak utat nyitnak a farontó 
gombáknak. Ne is mondjuk tovább. 

A növekedés időskori leállása a diófa ágainak állagából 
is adódik. A diófa faanyaga erős, rugalmas. Fiatal 
korban a vesszők felfelé ívelődnek, később a vékonyabb-
vastagabb ágak - a lomb és a termés súlya alatt is - 
lefelé hajlanak. Ez jellemző a felsőbb szinteken lévő 
idősebb ágakra is, amelyek lefelé hajolva az alul már 
elpusztult, lehullott ágak helyét foglalják el. Így a 
felső, legfelső ágak hajtásainak nem kell felfelé 
törekedniük, az alsóbb ágak lehajlásával kellő 
életterük van. A növekedés ezért sem szembeötlő. 

Erdei körülmények nem igazán kedveznek a diófának. 
Akkor képes erdőben élni, ha legalább a csúcsa fényt 
kap, például a diófával együtt növekvő más fák között, 
új telepítésű erdőben, vagy erdőirtásban. Ilyen 
körülmények között az első években törzse erős 
növekedési erélyt mutat, vesszői, ágai viszont jóval 
vékonyabbak, nem feltörekvőek, és nem mutatják azt a 
felívelést, amit a szabadban nőtt társaik. Erdőben a 
diófa jóval később kezd virágozni, mint szabadban. 
Végül is erdőben szép, egyenes törzsű, de gyenge 
ágrendszerű fák fejlődnek, amelyek érdemleges 
diótermést nem adnak. 

Ha a diófát kiskertbe telepítjük, legyünk figyelemmel a 
várható növekedésére. A korona szélessége 25 méterig 
terjedhet. Az évek előrehaladtával így alakul a diófa 
mérete:  



 

F. L. Scsepetyev szerint a korona átmérője és magassága 
között számszerűsíthető korreláció áll fenn. 

Kifejlett korában a diófa mérete akár a háromszorosa is 
lehet egy kisebb háznak, például egy hétvégi háznak. A 
kép Romániában, a Keleti Kárpátokon kívül készült.  



Mindannyian láttunk már nem faalakban, hanem hatalmas 
bokorként növő diófákat. Ez az alak nemcsak a 
közönséges dióra, hanem a diófélék többi családtagjára 
is jellemző. 

A bokoralak nem tévesztendő össze a fent leírt alkati 
tulajdonságokkal. Akkor jön létre, ha a fa fiatal 
korában, 10-15 éves koráig bármilyen ok miatt, például 
a törzset károsító farontó gombák vagy mechanikai 
kártétel miatt elpusztul a törzse. Vagy ha kivágják. 
Ekkor a tövéről igen sok egészséges, gyorsan növő 
sarjat képes indítani, mivel gyökérrendszere kiterjedt, 
és él, és dolgozik.  

Ilyenkor tövétől kezdve bokorformát alkot. 

Így van ezzel a többi dióféle fa is.  



És a diófa törpenövése? (Nem a bonzai-fákra gondolok, 
azok növekedésébe mesterségesen avatkoznak be.) 

Ilyen is van, de nagyon ritkán, és gyakorlatilag még 
nem vizsgálta senki. Egy kaliforniai tanulmányban 
említik S. A. Weinbaum és munkatársai, hogy faiskolai 
körülmények között véletlenszerűen többszázas tömegben 
találtak törpenövésű, rövid hajtásokat hozó, egyébként 
szépen fejlődő diócsemetéket, normális növekedésű 
csemeték között, azokkal vegyesen. A törpék mind Serr 
fajtájú oltványok voltak, azonos alanyon. Feltételezik, 
hogy az alany növekedési hormon termelési jellemzőit a 
nemes rész is átvette. Érdekes lenne tudni, hogyan. 
Dehát ezt nem vizsgálta senki. 

Pedig a korszerű, intenzív sövényültetvények esetében a 
hektárankénti termés növeléséhez nagyon hasznos 
lehetne. 

A diófa gyökere 



Mottó:  
"A diófa és a teacserje gyökerei egyaránt lefelé 
fejlődnek;  
ha kavicsba vagy törmelékbe ütköznek, a fiatal 
növények újból felfelé törnek."  
(Lu Yu: Teáskönyv) 

"A közönséges dió gyökérzete fiatal 
(1-2 éves) korban répaszerűen 
megvastagodott, hosszú karógyökérből 
és nagyon kevés, vékony 
hajszálgyökérből áll. Ha nincs 
akadálya, akkor a karógyökér csak 
többéves korában és meglehetősen 
mélyre fúródva kezd elágazni, ezért 
kedveli a mély termőrétegű 
talajokat." (Szentiványi Péter) 

A fiatal diócsemete mintegy három 
évig elsősorban nem a talajfelszín fölötti részeit, 
hanem a gyökerét fejleszti, a vastag karógyökérben sok 
tartalék-tápanyagot halmoz fel. A gyökér fejlődése a 
hajtás, fiatal törzs fejlődésének többszöröse, az első 
életévben hatszorosa is lehet. 

Turcanu professzor így jellemzi a diófa gyökerét: 

A csemete első évében a főgyökér 50-80 cm-t nő lefelé, 
szélsőséges esetben akár 2 métert. Ugyanakkor a csemete 
földfeletti növekedése csak 35-40 cm. A főgyökér 
második éves növekedése 1 méter körüli. 

Az első éves csemete főgyökerének vastagsága a 
talajfelszín-közeli részen 2-3 cm. 

A főgyökér erőteljes növekedése ugyanakkor csak rövid 
ideig, 3-5 évig tart. A főgyökér vastag része idősebb 
diófák alatt is csak 3-3,5 méterig nyúlik. Ha nő is 
lejjebb, mert 20-30 éves korában 6,5-7 méterre is 
leérhet, az már vékony, kb. 3 cm-es. 

A dió közhiedelmileg mélyen gyökerezik. A főgyökér több 
szerző szerint is 3-4 m mélyre hatol, az altalaj vizét 
is hasznosítja, ha áthatolhatatlan talajrétegek nem 
gátolják. 



Egy francia szakvélemény szerint viszont - köves 
talajon vizsgálva - a főgyökér se hatol 80 cm-nél 
mélyebbre. 

Látjuk, gond akkor van, ha az elültetett diócsemete 
karógyökere nem tud növekedni, lefelé hatolni. Egy 
török szakírótól azt olvastam, hogy ha szárazságban a 
karógyükér elpusztul, helyette a fiatal diófa nem tud 
másik karógyökeret fejleszteni. Ilyenkor a gyengén 
elágazó, felszínhez közeli vékony gyökerek veszik át a 
főszerepet, de azok nem hatolnak olyan mélységbe, mint 
az eredeti karógyökér. A felszínhez közelebb, széltében 
terjednek, tehát a fiatal diófa sokkal érzékenyebb a 
vízellátásra (csapadékra 
vagy öntözésre). 

Saját, üzemi tapasztalatom 
is hasonló. A dióskertem 
területén előforduló kisebb 
szikes talajfoltok sok 
gondot okoznak. Ha sok a 
víz, a vízzáró altalaj miatt 
a szikes mélyedésekben 
megfullad, elpusztul a diófa 
főgyökere. Ha kevés a 
csapadék, a felszínközeli 
talaj hamarabb kiszárad, és 
a karógyökerek nem tudnak a 
mélyből vizet szívni, mert a 
vízzáró rétegen nem tudnak 
áttörni. Mindkét esetben a 
karógyökér és vele együtt a 
fiatal diófatörzs pusztul 
el. A fa pusztulása nem 
végleges ugyan, mert az 
elágazó vékonyabb gyökerek segítségével több tőhajtás 
is kihajt, de a fa fejlődése több évvel marad el a 
közeli, megfelelő talajon nőtt diófáktól. (Nem beszélve 
arról az esetről, ha az oltás alól, a vad részből 
történik a kihajtás.) 

A diófa gyökerének tehát jó talaj kell. 

Mivel a diófa gyökere szemmel nem látszik, a különböző 
szerzők különbözőképpen írják le, a leírások sokszor 
ellentmondóak. 



A gyökérzet nagyobb része természeténél fogva erősen 
szerteágazó, sekélyen terjedő. Turcanu professzor 
szerint jó talajokon a diófa oldalirányú gyökerei 20-60 
cm mélységben húzódnak, mélyebben kevés oldalirányú 
gyökér található. A főbb oldalirányú gyökerek erősen 
megvastagszanak, 20 cm vastagságot is elérnek. 

Vizsgálatok szerint a diófa gyökértömegének 75 %-a a 
talaj felső 80 cm-ében helyezkedik el, zöme 40-60 cm 
mélységben. 

Egy másik vizsgálat szerint a felszínhez közelebb eső, 
vékonyabb gyökerekből álló gyökérhálózata mintegy 85 cm 
mélységig éri el a talaj tápanyagait. Az előzőekben 
írtakkal ez a megállapítás ellentétes, dehát mit 
csináljak, a különböző szerzők különbözőket írnak, én 
csak követni tudom a tudósabbakat. 

A különböző leírásokból két megállapítás bizonyos. 
Egyrészt az, hogy a diófa a talaj 80 cm-es mélységéig 
vesz fel aktívan, nagy mennyiségben vizet. 

Másrészt az is bizonyos, hogy nem úgy kell elképzelnünk 
a diófa gyökérzetét, mint hallani, hogy a korona 
tükörképe. Sokkal inkább úgy, hogy bár néhány erősebb 
gyökér mélyebbre is hatol, de a gyökérzet nagyobb része 
a sekély rétegekben helyezkedik el, ott aktív, onnan 
szedi fel a vizet és a tápanyagot. A hatalmas 
lombozatot tartó erősebb gyökerek is úgy rögzítik adott 
helyzetében a törzset, hogy a felszín alatt nem túl 
mélyen több irányba ágaznak, és minden erősebb gyökér 
az irányultságának megfelelő irányból érkező szélnyomás 
erejét fogja fel. Nem pedig úgy, hogy a törzs 
vastagságának mintegy megfelelő függőleges oszlop fogná 
a fát a talajba. 

Jól látszanak a diófa talajfelszín-közeli gyökerei, ha 
a diófa közelében csatornázási mélyépítési munkába 
kezdünk. Meglepő, milyen közel a felszínhez milyen 
vastag gyökereket találunk.  



 

A talajfelszínhez közel olyan mélységben találjuk meg a 
diófa gyökereit, amilyen mélyen a talaj művelve van. 
Rendszeresen szántott, tárcsázott talajban a 
felszínközeli gyökerek a művelt talajréteg alatt 
húzódnak. Gyepes, műveletlen területen a sekélyen 
helyezkedő fűgyökerek között a diógyökér is 
megtalálható. 

Lejtős területeken a diógyökereknek jelentős erózió-
visszatartó hatása van. Még a földcsuszamlást is 
mérséklik, mint azt Turcanu professzor felvételén is 
látjuk. A kép egy lejtőn álló diófa alulról széthasadt 
törzsét mutatja, földcsuszamlás után. A diófa ha 
belepusztul is a földcsuszamlásba, erősen mérsékli azt, 
ezzel csökkenti a károkat.  



 

(Fontos tulajdonsága ez a diófának. A szőlőgyökér nem 
védi meg a szőlőt. Magam láttam 1965-ben Kisbágyonban, 
hogy a magántulajdonú szőlőültetvény egy földcsuszamlás 
alkalmával hogyan ment be önként a tsz-be. Pedig nem is 
politikai földcsuszamlás volt, hanem valóságos. 

Kézenfekvő a következtetés: Magántulajdonú 
földparcellánk szélére ültessünk diófákat, ha meg 
akarjuk védeni az einstandolástól. Államosításra 
hajlamos politikai viszonyok között. 

De gyerünk vissza a gyökerekhez. A gyökerek oldalirányú 
kiterjedésére az jellemző, hogy a lombkoronán messze 
túlnyúlnak. Addig pedig, amíg a fiatal diófa nem 
fejleszt széles koronát, a gyökérzóna oldalirányú 
kiterjedését úgy becsülhetjük meg, hogy a fa 
magasságának megfelelő távolságot számítunk minden 
irányban, illetve valamivel nagyobbat. 



Egy 20 éves diófa gyökérzónája a lombkorona szélétől 
minden oldalon 4 m-rel tágabb, tehát a gyökérzóna 
átmérője 8 m-rel nagyobb. Ez nem azt jelenti, hogy a 
hajszálgyökerek csak a lombkoronán kívül keresik a 
vizet és a tápanyagokat, hanem azt, hogy a gyökérzet 
ilyen körben aktív, és ezt a fa műtrágyázása, öntözése 
során figyelembe kell venni. A csemetekor elmúltával, 
már néhány éves korban a fát már nem elég a tövéhez 
juttatott vízzel öntözni, és a fa körül kikapált 
tányérba műtrágyázni, hanem a lombkoronán túlterjedő 
területre kell a műtrágya-igényt és az öntözővíz-
szükségletet számolni. Ahogy nőnek a fák, a 
növekedéssel négyzetes arányban nő a műtrágya- és az 
öntözővíz-igény. Egy felnőttkorú diófa gyökerei szabad 
állásban 200 m2 területet is elfoglalnak. 

Szemléletesen győződhetünk meg az idősebb diófák 
gyökérzónájának kiterjedéséről egy nagyüzemi diószüret 
alkalmával. Amikor a nagy teljesítményű rázógép működni 
kezd, a fa törzsétől 15 m távolságban is jól érezzük a 
talaj földrengésszerű rázkódását. Nem a talaj, a 
diógyökér közvetíti az energiát ekkora távolságra. 

Úgy is lehet számolni a gyökérzóna kiterjedését, hogy a 
lombkorona szélén kívül - nem sugárirányban, hanem 
területben (nem méterben, hanem négyzetméterben) - esik 
a gyökérrel átszőtt talajfelület egyharmada, kétharmada 
pedig a korona alatt. Ugyanakkor a koronacsurgó vonalán 
belül háromszor akkora a gyökérsűrűség, mint azon 
kívül. 

Ami pedig a gyökérzet vastagság szerinti eloszlását 
illeti, azt mondják, az 1 mm-nél vékonyabb 
hajszálgyökerek, tehát a diófa gyökérzetének 
legaktívabb része teszi ki a gyökértömeg 35 %-át. A 2 
mm-nél vékonyabb gyökerek pedig összesen a gyökérzet 75 
%-át. (Ez utóbbi vizsgálati eredmény 4 éves diófára 
vonatkozik.) 

A 3 mm-nél vastagabb gyökerek hossza egy 24 éves diófa 
esetén 310 m, kiterjedésük 200 m2. 

A diófa gyökereinek vizsgálata során feltűnik 
simaságuk, a más fákhoz képest jóval ritkább 
hajszálgyökér-állomány. A diófának nincs szüksége olyan 
sűrű hajszálgyökérzetre, mint más fáknak, a 



tápanyagfelvételben nagy segítségére vannak a talajban 
vele együtt élő mikroszkopikus gombák. A diófa 
jellemzően szimbionta fa, sok gombafajjal él együtt. A 
gazdag talajélet tehát nagyon fontos a diófának. 
Tápanyagban szegény talajokon rosszabbul él meg, 
rosszabbul növekszik a diófa, mint más fák. Mert 
hiányoznak a talajból azok a gombafajok, amelyek a 
segítségére lehetnének. 

A diófa életének első éveiben elérhető gyorsabb, 
kiterjedtebb gyökérfejlődés maga után vonja a korábbi 
termőre fordulást, és együtt jár a bővebb terméssel. A 
gyökérfejlődés úgy gyorsítható meg, hogy az első éves 
csemetét a főgyökér elvágásával emeljük ki, majd 
ültetjük át. Ez történik a faiskolai nevelés során. 
Ezzel az eljárással azt érjük el a helyben nőtt magonc 
dióhoz viszonyítva, hogy az oldalgyökerek fejlődése 
gyosul meg, a fiatal csemete gyökérzetének nagyobb 
része helyezkedik el a talajéletben leggazdagabb, tehát 
legaktívabb felső talajrétegben. Több tápanyagot vesz 
fel, gyorsabban nő, fejlődik a csemete. Végső soron 
erősebb, egészségesebb lesz, hamarabb kezd teremni. 

A gyökér funkciói nem merülnek ki a fa rögzítésében és 
a víz, valamint a benne oldott ásványi anyagok 
felvételében. A diógyökér sejtjei aktív biokémiai 
tevékenységet is végeznek, leginkább szénhidrátokat 
szintetizálnak és bontanak le. 

A diógyökér éven belüli aktivitásának is vannak 
jellegzetességei. Már a tél végén a fagymentes időben 
aktív a diófa gyökere. Ilyenkor a téli tartalék 
tápanyagot használja élettevékenységéhez, a víz és az 
ásványi anyagok felvételéhez. Igazán aktívvá május és 
július között válik a diógyökér, a kilombosodás és az 
intenzív hajtásnövekedés időszakában. A nyár második 
felében aktivitása csökken, majd nyár végén-ősszel újra 
erősödik, dióéréskor, a hajtások beérlelésekor, a törzs 
és az ágak vastagodása idején. 

A gyökér külső része finoman 
recés, feketés héjkéreg. Puha, 
húsosnak mondható. A gyökér 
belső szöveteinek színe 
fiatalon sárga, később fehéres. 
Mohácsy és Porpáczy a fiatal 



gyökér szerkezetét szivacsosnak, sok, tág üregű 
tracheával ellátottnak tapasztalta, a kérget pedig 
vastagnak. 

A diófa gyökérzetének és törzsének találkozása külön 
figyelmet érdemel. A változatos irányba elinduló 
gyökerek találkozása a törzs szöveteivel érdekes, 
esztétikus faanyagot ad. Ezt a faanyagot magyarul 
diógyökérnek hívhatjuk, igazából nem gyökér, mert a 
törzsnek a föld felszíne körüli részét is tartalmazza. 
Neve a francia faiparban ronce, az amerikaiban pedig 
burl. 

Előfordul, hogy a diófa gyökere sebzés következtében 
gyökérsarjat fejleszt. A gyökérsarjról a fa - oltvány 
esetében az alany - vegetatív klónjaként fejlődő 
diócsemete mint új dióegyed keletkezhet. De ez nem 
gyakori. Mindenesetre a diófa vegetatív szaporításának 
egy lehetséges, de ritka formája. 

A diófa vízigénye 

Mottó:  
"A diófa nem vizinövény. De vízigényét tekintve majdnem az."  
(Szentiványi Péter) 



Ha a diófáról beszélünk, 
a vízről állandóan 
beszélni kell. 

Hazai és külföldi 
irodalmak egyformán 800-
1000 mm éves csapadék-
igényről írnak. Ez 
esetben várható a fáról 
rendszeresen magas 
terméshozam. 

Nagy vízigényű növény, eredményes diótermeléshez a 
vízigényét ki kell elégíteni. Kaliforniában, ahol 
szinte sivatagi körülmények között él, árasztásos 
öntözéssel juttatják el a fákhoz a nagymennyiségű 
vizet. A diófa vízszükséglete összefüggésben van az 
évjárat hőmérsékletének alakulásával. És külön fontos a 
tenyészidő egyes fejlődési stádiumaiban a megfelelő 
vízellátás. 



Ezek a vízigényesebb időszakok a következők:  

 Májusban és június 
elején alakulnak ki 
legnagyobb arányban a 
jövő évi termőrügyek 
kezdeményei. A 
következő évi virágzás 
és termés mennyiségéhez 
(a nővirágok 
csoportosságához) a fák 
jó erőállapota, a 
megfelelő vízellátás 
kell a 
rügydifferenciálódás 
időszakában. 
Megfigyelték, hogy az 
egyébként rendszeresen 
párosával termő diók 
hármas, sőt fürtös 
termést is hoznak, jó 



előző évi májusi vízellátás esetén. 
 Júniusban alakul ki a csonthéj. Ennek nagyságára - 

a dió méretére - a júniusi vízellátás hat. 
 Július végén és augusztusban fejlődik ki a bél. 

Időszakos szárazság esetén a bél apadttá, a 
bélszázalék 15-20 %-kal alacsonyabbá válhat. A 
júliusi csapadékhiány a diótermés méretét is 
csökkenti, nehezíti a dióhéj kialakulását, az 
augusztusi pedig rontja a bél állapotát. A bél 
aszalódik, barnul. 

Ritka rendellenesség, de a dióra jellemző, hogy a 
júniusi szárazság hatására kicsire maradt dióhéjból 
a július végi-augusztusi esőzések, vagy öntözés 
eredményeként erősen megnövő dióbél szétrepeszti a 
héjat a csúcsi varratnál, és abból kinő. 

A júliusi szárazság is visszahat május-június 
időjárására. Az akkor megfelelően differenciálódott 
virágrügy-kezdemények a júliusi aszály hatására a 
virágrügy-kezdemények deformálódhatnak, 
pusztulhatnak. Tehát a júliusi szárazság a 
következő évi termést csökkenti. 

 Szeptemberben és október elején, az érés idején a 
legkisebb a diófa vízigénye, de kevés vizet ekkor 
is igényel az érés zavartalan lefolyásához. A 
vízigény kielégítetlenségének, szélsőségesen száraz 
és meleg ősznek esetenként az lehet a 
következménye, hogy a dióburok (kopáncs) nem akar 
felrepedni. Ilyen évjáratban egy erősebb harmat 
vagy 1-2 mm eső alkalmával a fa lombján keresztül 
megszívhatja magát vízzel, és mind a korai, mind a 
későbbi fajták kopáncsrepedése egyszerre megy 
végbe, és a más évjáratban hosszú éréslefolyású 
fajták is 1-2 nap alatt beérlelik összes 
termésüket. 

A téli csapadék, a hó mennyisége is lényeges. Egy 
francia vizsgálat közvetlen összefüggést mutatott ki a 
téli hómennyiség és a következő évi termés között. 
Érthető, ha a hóolvadás fokozatos, és a téli csapadékot 
a mélyben tartalékolja a talaj, a diófa mély gyökere a 
tenyészidőszakban azt hasznosíthatja.  



 

Mivel a diófa mélyen gyökerezik, a vízellátás 
szempontjából feltétlenül figyelembe kell venni a 
talajfelszín alatti vízviszonyokat. Előnyösek azok a 
területek, - és az olyanokon öntözni se kell, - 
amelyeken a dióskertbe többletvíz szivárog a mélyben. 
Patakok, folyók, csatornák mentén, hegyoldalak alján, 
stb. 

Olyan élőhelyen, ahol a diófa a természetes csapadékot 
a mélyben odaszivárgó vízzel ki tudja egészíteni, és 
ezzel az összes kritikus, vízigényes időszakában 
rendelkezésére áll a szükséges vízmennyiség, 
megfigyelés szerint 6-10 %-kal nagyobb a dió bélaránya, 
mint az azonos fajtájú, de máshol termett dióé. 

Vadon nőtt diófa a kavicsos tiszabecsi hullámtérben:  



És kedvezőek azok a sík területek, ahol áprilisban 
átlagosan 80-150 cm közötti a talajvízszint, mert ez a 
vízellátottság a diófa számára az egész tenyészidőszak 
alatt biztosítani tudja a vizet. Egyébként öntözni 
kell. Megtévesztő lehet a leendő dióskert helyének 
tervezésekor, ha a tervezett területen egy hatalmas és 
igen jól termő diófa él, mert egy nagy fa 400 vagy akár 
600 m2-ről szedi össze a számára szükséges vizet, és 
egymás közelében álló diófák számára ez már nem lesz 
lehetséges. 

Természetes körülmények között a diófa a vízzel jól 
ellátott, ugyanakkor jól levegőző talajok növénye. A 
felső folyás jellegű vízpartoké, ahol a vízborítás 
gyorsan levonul, nem áll meg a víz hetekig a diófa 
gyökerén. Szentiványi professzor is a felső folyás 
jellegű vízfolyások kísérőnövényeként jellemzi. Olyan, 
vízfolyás menti területeken, ahol a tavaszi áradást, 
vízborítást követően a víz gyorsan levonul, nemcsak az 
azévi termés biztos, hanem a következő évi nagy 



termésnek is esélye van, mert kedvező vízellátás 
mellett a következő évi rügyek differenciálódása úgy 
megy végbe, hogy nő a fürtös virág, a fürtös termés 
esélye a következő évben. 

Ilyen termőhely például a Sió medre. A kajdacsi Sió-
hídnál vadon nőtt diófa képei:  

 



 

  

Jó példa a diófa természetes előfordulására a régebbi, 
népies orosz elnevezése is, mielőtt a görög dió 
(greckij oreh) név vált volna általánossá. Volockij 
orehnek és voloskij orehnek nevezték, a hajóvontató út 
(volok) nevéből.  



Mindenhol, ahol a tenyészidőszaki csapadék kevés a 
diófának, vízfolyások mentén talál elég vizet. Egy 
iráni felvétel:  



A talajban igényli ugyan a diófa a vizet, de csak 
bizonyos határig. A talajvíz szintjének ezt a határát 
150 cm-ben adják meg. Tudjuk, hogy a talajvíz szintje 
az év folyamán állandóan változik, ezért inkább 
fogalmazzunk úgy, hogy a télvégi hóolvadást, valamint 
nagyobb csapadékú időszakokat leszámítva a talaj 
vízszintje jellemzően ne legyen 150 cm-nél magasabban. 

Feltétlenül szólni kell arról, hogy a diófa gyökere nem 
bírja a talaj elöntöttségét, a magyarországi 
közhiedelemmel ellentétben. Amerikai irodalmi adatokon 
kívül saját, üzemi tapasztalataim is ezt mondatják 
velem. Az 1999-es nyári árvíz során a dióültetvényem 
több mint 25 %-a pusztult ki, mert az érkező árvíz 
megállt a dióültetvény területén, és három hét kellett, 
mire levonult. A jellemző tünet az volt, hogy két hét 
vízállás után egyszerre dobták el a fák a lombjukat, és 
száradtak ki. Ültetvényemben ekkor 4-5 éves fák voltak. 
De nem a fák korától függött a kipusztulás mértéke, 
hiszen Heves város belterületén a mélyebben fekvő 
kertekben ugyanekkor gyakorlatilag az összes nagy diófa 
is kipusztult, hasonló tünetek között. 

Szentiványi Péter szerint a diófa gyökere 6-8 napos 
vízborítást visel el. Ez a megállapítás a nyári 
időszakra vonatkozik. Télen jóval tovább, mondjuk, két 
hétig is megállhat a víz a diófák között, kipusztulás 
nélkül. Ennek két oka van. Egyrészt télen a gyökerek 
aktivitása csak töredéke a nyárinak, másrészt a hideg 
víz jóval több oldott oxigént tartalmaz, mint a meleg. 

Megalapozottnak látom azt az amerikai megfigyelést, 
hogy a vízzel elöntött gyökerű diófák gyökere nem a 
vízborítás miatt fullad meg, hanem az oxigénhiány 
miatt. Áramló vízben jóval hosszabb idejű vízborítást 
elvisel a diófa, mint pangó vízben. Hát, igen, a diófa 
a felső folyás jellegű folyópartok növénye. 

Mélyebb fekvésű termőhelyen a diófasorok közé húzott 
sekély vízlevezető árkokkal eredményesen védekezhetünk 
a tavasszal vagy rendkívüli esők után felbukkanó 
talajvíz ellen. Az árkocskák társulati csatornákba 
legyenek bekötve. 



 



 

Mondjuk ki nyugodtan, hogy a diófa gyökerén pangó víz 
gyökérpusztulást okoz. A pangó víz oxigénhiányos, 
megfullad a diófa gyökere. 

A talajt borító víznek másik kára is van. Farontó 
gombákat terjeszt a beteg diófáktól az egészségesekhez. 
Megfigyelhető, hogy a vízborításos szezon után, amikor 
fiatalabb diófák tőből száradnak ki, a tövüktől egy 
csomó sarj indul fejlődésnek. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy ezekben az egyedekben benne van a farontó gomba. 
Fertőzöttek, és tovább fertőznek. 

A diófa vízigénye és csapadékigénye között részleges 
ellentmondás van. Vízre - mint láttuk - szüksége van, 
de a csapadék és a levegő magas páratartalma a 
tenyészidőszak elejétől közepéig nem kedvez a diófának, 
mert a gnomónia- és a xanthomonasz-fertőzést terjeszti, 
amelyek a legveszélyesebb kórokozói.  



Az a legkedvezőbb, ha a levegő száraz, a talaj pedig 
üde, nedves. Vízre van szüksége a diófának, nem esőre. 

A diófa bár vízigényes, a csapadéknak is megvannak a 
veszélyei. Tavaszi, nyári csapadékos időjáráskor erős a 
baktériumos és gombás fertőzés veszélye. Igazuk van az 
ezzel a témával kapcsolatos, rímbe szedett francia 
közmondásoknak: 

 "La pluie de la saint-jean ronge la noix et le 
gland." (A Szent János napi - június 24. - eső 
szétmarja a diót és a makkot.) 

 "S'il pleut á la Sainte Marguerite, les noix se 
gateront vite." (Ha esik Szent Margitkor, - július 
20. - a dió gyorsan tönkremegy.) 

 "La pluie á la Sainte Madeleine pourrisse noix et 
chataignes." (A Szent Magdaléna napi - július 22. - 
eső diót és gesztenyét rohaszt.) 

Hogy mi, magyarok se maradjunk le a népi 
termésjóslásban, a Muravidéken július 5-ét, Sarolta 



napját jelölték ki a diótermés megjóslására. Azt 
tapasztalták, hogy ha esik az eső Saroltán, nem lesz 
diótermés. 

Az őszi időszakban esetenként jelentkező tartósabb 
esőzések se jók a diófára, a túl sok víz 
fagyérzékenységet okoz. 

És az ellenkező véglet, a száraz hőség is káros a diófa 
számára, az igen magas hőmérséklet és napsugárzás 
napégéshez, a magbél aszalódásához vezethet, különösen 
a fa tetején. 

A diófa talajigénye 

Mottó:  
"A diófa nem igen válogatós talaj dolgában."  
(Baltet Károly: A dióról 1885) 

A dió számára legjobb talajok a mély 
termőrétegű, tápanyagban gazdag, jó 
vízgazdálkodású, tehát vízáteresztő, 
6-8 pH-jú, vagyis semleges-körüli, 
csak enyhén savas vagy lúgos kémhatású öntéstalajok, 
hordaléktalajok. A talaj fizikai összetételét tekintve 
a vályogtalajok mellett a (nem túl tömör, nem vízzáró) 
agyagtalajok jobbak számára, mint a homoktalajok, vagy 
a köves altalajok. Azért jobbak, mert hosszabb ideig 
képesek tárolni a vizet, és ezzel átsegítik a diófát a 
szárazabb időszakokon, valamint azért, mert az apróbb 
talajszemcsékből a tápanyagok könnyebben feltáródnak. 

Kedvező számára, ha a talaj felszíne nem tömörödött, 
jól levegőzik, de ne legyen túl száraz. Vízfolyások 
mentén érzi jól magát. Szentiványi Péter megfogalmazása 
szerint a diófa a felső folyás jellegű vízfolyások 
kísérőnövénye. 

A diófa a talaj magas sótartalmát 
nehezen viseli el, a talaj 
kémhatására viszont nem érzékeny. 

Bár optimálisnak a 6-8 pH közti, 
semlegeshez közel álló kémhatást 
mondják, a hazai viszonyok között előforduló, ennél 2-3 
fokkal savanyúbb vagy lúgosabb talajokon is megél a 



diófa. 8,5 pH-nál lúgosabb talajon a diólevél 
klorózisos tüneteket mutathat, ami annak a jele, hogy a 
túl sok mész gátolja más elemek felvételét a talajból. 
Ilyen megállapítást tettek chilei diókutatók, 
jellemzően meszes talajokon, ugyanígy nyilatkoztak a 
francia délnyugati termőtáj jellemzően meszes 
talajairól is az ottani szakértők. 

Baltet Károly mottóbeli megállapítását a következőkkel 
egészítette ki: "Annyi bizonyos, hogy a meszes homokos, 
kovasavas, agyagmeszes de száraz talajok jók neki, míg 
a tiszta agyag- és hideg talajok kevésbé kedveznek 
fejlődésének, következőleg termékenységének is." 

Amerikában Haas és Reed vizsgálta a talaj lúgos 
kémhatásának hatását a fiatal diócsemeték növekedésére. 
Azt találták, hogy a lúgos kémhatás (9 pH fölött) 
önmagában nem korlátozza a diócsemete növekedését, csak 
akkor, ha a lúgos kémhatás mellé nem társul a megfelelő 
mészellátottság. Vagyis ha a talaj lúgosságát a 
mészionok okozzák, az jó a diófának, mert a mész 
hiányában sem a lúgosságtól szenved a diófa, hanem a 
mész mint felvehető tápanyag hiányától. 

Ez a kutatási eredmény ellentmond az előző, chilei 
szakvéleménynek. Szerencsére hazai diótermő talajainkon 
a túl magas pH kevéssé szokott problémát jelenteni. 
Mindenesetre - mivel a pH-érték a 10-es alapú 
logaritmust követi, - ha csak a 6 és a 8 pH közötti, 
optimális értékeket nézzük is, a kettő között 
százszoros ionkoncentráció-különbség van, nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a diófa igen nagy határok között 
tolerálja a kémhatást. 

Hazai szakvélemény szerint - a kalcium-szükségletet és 
a kémhatást egyaránt figyelembevéve - az a jó, ha a 
talaj mésztartalma nem magasabb 10 %-nál (más 
szakvélemény szerint 6 %-nál). És 20 % mésztartalom 
felett mondható a talaj alkalmatlannak a diófa számára. 

A meszes talajjal sokszor az is gond, hogy egyben köves 
is, és a mészkő nem tartja meg, átengedi a vizet, így a 
meszes talajok gyakran szárazak is. 



Ami pedig a talaj 
fizikai 
szerkezetét 
illeti, a homokos, 
a vályogos és az 
agyagtalajok 
egyaránt 
megfelelnek 
számára. Nem jó a 
szikes talaj, mert 
gyökerei nehezen 
kapnak vizet, és a 
száraz homok is 
kedvezőtlen, mert 
a mélyben sem tárol elég vizet a diófa számára. 

Spanyolországi adatok szerint a diófa a rendelkezésére 
álló talajban 18-25 %-nyi mennyiségű kötöttebb 
frakcióval megelégszik. 

Gyenge talajon nemcsak a hajtásnövekedés és a termés 
kisebb, hanem a korai lombhullás jelensége is 
megfigyelhető. Ezt a jelenséget meg is fordíthatjuk: 
Azokon a területeken, ahol korai lombhullást 
tapasztalunk, a talaj gyengeségére gyanakodhatunk. 

Egy koreai felvétel: július 3-án lombját vesztett, 
pusztuló diófa, kiadós esők után. A pusztulás okát 
megvizsgálták, és a fúrásminta alapján megállapították, 
hogy a termőréteg csak 40 cm-es, alatta vízzáró 
agyagréteg van. Nem engedte át a vizet, a diófa gyökere 
a vízben gyakorlatilag megfulladt.  



 

 

A talaj 
fizikai 
tulajdon
ságait 
illetően 
az a 
legfonto
sabb 
követelm
ény, 
hogy a 
talaj jó 
vízgazdá
lkodású, 
emellett 



jó melegedő képességű és kellően levegős legyen. Jó 
vízgazdálkodáson azt értjük, hogy száraz időszakban is 
- legalább a mélyben - a talajszemcsék tartsák meg a 
vizet, és a talajban a víz le-fel irányú függőleges 
mozgása akadálytalan legyen. A legkedvezőbb 
természetesen a középkötött vályogtalaj, amely a víz 
megtartását és a talaj levegőzöttségét is képes jól 
biztosítani. 

A diófa gyökere levegőt igényel. Az üreges talaj ugyan 
nem jó a dió gyökerének, de pórusok, légcsatornák 
kellenek a talajba, hogy a gyökerek oxigént kapjanak. A 
gyökerek feladata ugyanis nem merül ki a fa 
rögzítésében és a víz, a tápanyagok felvételében, hanem 
a levelekben előállított szénhidrátokat szintetizálja 
és tárolja is. Élettevékenysége oxigént igényel. A 
talajban a gyökerek mélységéig lehatoló levegőnek 10 % 
oxigénnel kell rendelkezni. Kísérleti bizonyíték van 
arra is, hogy a keletkezett széndioxidnak pedig el kell 
távoznia, mert a diófa gyökere 40 %-nál magasabb 
széndioxid-koncentráció mellett már nem növekszik. 
Fontos tehát a talaj megfelelő levegőzöttsége. Ezért a 
túlságosan kötött agyagtalajok nem jók a diófának. 

A talaj levegőzöttségét rendszeres talajműveléssel 
biztosíthatjuk. Mulcs, zöldtrágya beforgatása is 
hatásosan lazítja a túl tömör talajfelszínt. Ezzel 
kedvezünk a talajlakó mikroorganizmusoknak és 
férgeknek, amelyek tevékenysége a diófa számára is 
kedvezőbb talajállapotot eredményez. 

És miről ismeri fel az is a talajfelszín tömörségét, 
akinek nincs gyakorlata benne? Arról, hogy a talajon 
moha nő, vagy ahol nem, egy közepes intenzitású eső se 
szivárog be teljesen, hanem az esővíz megfolyik a 
talajon. 

A talaj termőrétegének vastagsága igen nagy fontosságú 
a diófa esetében. A vastagabb humuszos és mélyebb 
termőrétegű talajokon a fák növekedése lényegesen 
erőteljesebb, terméshozama pedig többszöröse lehet a 
sekély termőrétegű területen álló fákénak. 

Nézzük meg a következő légi felvételt. Ausztrália, Új-
Dél-Wales, Tabbita. A hatalmas sövénydió-ültetvényben 



világosan látszik, hol van jobb és hol van gyengébb 
termőképességű föld.  

Egy hazai példa a Nagyalföldről. A felül látható folt 
egy sekély termőrétegű, szikes folt. Látjuk, 15 év 
kevés volt ahhoz, hogy állandó újratelepítés mellett is 
a diófák megmaradjanak a rossz talajú folton.  

Ilyen termőhelyen, ahol akár 
félméter vagy egy méter mélyen is 
vízzáró agyagréteg van a 
talajban, az agyagréteg fölött 
minden évszakban megreked a víz. 
Nem tud leszivárogni, elveszti 
oxigéntartalmát. Talán 
javíthatunk a helyzeten 
dréncsövek talajba helyezésével, 
ha van a szikes folthoz képest 



még mélyebb terület, ahova a talajvizet kivezethetjük. 

Bárki, aki hajlamos ásót a kezébe venni, 
tapasztalhatja, hogy egy diófa gyökérzónájában - ha nem 
volt bolygatva - a talaj felső 10 cm-ében is kiterjedt 
diógyökér-hálózat van. Szlovákiai vizsgálatok 
kimutatták, hogy a diófa aktív, tápanyagfelvevő 
gyökérzete még 85 cm mélységben is tápanyagokat vesz 
fel a talajból. Ezért fontos a mély termőréteg.  

 

A gyökerek vízfelvevő képességével kapcsolatban pedig 
az a tapasztalat, hogy a diófa gyökérzetének 
talajfelszín-közeli része gyorsabban kimeríti a talaj 
felső szintjéből a vizet, mint a mélyebben fekvő 
gyökerek az altalaj vastag rétegeiből. Tehát igaz 
ugyan, hogy a gyökérzet mélyebben lévő részének 
elsősorban a vízfelvétel a funkciója, de a felső 
gyökérzet aktivitása - nagyobb felületénél fogva is - 
jóval nagyobb, ezen a téren is. 



Száraz, meszes, köves talajon pusztuló diófa:  

A talaj szükséges szervesanyagtartalmára spanyol adatok 
vannak csak. Ezek szerint a diófa 1,2-2 % humuszt 
igényel a talajban. 

A diófa rügyei, hajtásai 

A diófa zöld részei a rügyekből fejlődnek ki. 

A diófának háromféle rügye van, a legtöbb szerző 
szerint. Ezért a negyedik típusról csak később szólok. 

A háromféle rügy közül a legnagyobb méretű a vesszők 
végén elhelyezkedő, legtöbbször kúpos alakú csúcsrügy, 
kissé lejjebb a kúpos, kibomlatlan állapotban is 
fenyőtoboz-szerűen barázdált barkarügyek, végül a 
vessző oldalán a kerekded hajtásrügyek. A következő két 
képen mindhárom rügy látszik.  



 

 

A diófa hajtásrügyei kerekdedek, elég nagyok. Általában 
sötétbarnák, máskor olajzöldek, néha majdnem feketék. 
Az elmúlt évi levél nyelének tövénél erednek, gyakran 
kettő is, egy levélnyélnél. A rügyeket két barna 
rügypikkely fedi, amelyek csupaszok, szőrtelenek.  





  

A diófa 
rügyei 
között 
kitüntetett 
helye van a 
vessző 
végén álló, 
nagyobb, 
hegyesebb 
csúcsrügyne
k. Nemcsak 
az a 
szerepe, 
hogy a 
vessző 
egyenes 
folytatását 
képező 
hajtást 
indítsa, 
hanem a 



csúcsrügy tartalmazza a nővirág-kezdeményt is. 
Csúcsrügy nélkül (pl. helytelen metszés vagy a 
csúcsrügyek kibomlásának idejével egybeeső fagy esetén) 
általában nincs nővirágzás, nincs termés. 

Közvetlen a csúcsrügy mellett kétoldalt két apró, 
úgynevezett csúcsalatti rügy is található. Bár a 
csúcsrügy oldalán helyezkednek el, ezeket nem hívják 
oldalrügyeknek. Oldalrügyeknek a vessző többi 
hajtásrügyét szokták nevezni, amelyek a diófajták 
többségében hajtást hoznak, vagy ki se hajtanak. 

A hazai természetes diófa-állományban is vannak 
egyedek, amelyek az oldalrügyeken is virágoznak, ritka 
azonban azoknak a fajtáknak a száma, amelyek ezt 
gyakran, rendszeresen teszik. Az ilyen fajtáknak (pl. a 
Payne Kaliforniában) termesztési szempontból igen nagy 
a jelentőségük, hiszen potenciálisan többszörös 
termőfelülettel rendelkeznek más fajtákhoz képest.  

 



Tavasszal a csúcsrügy bomlik, a csúcsrügy hajtása 
fejlődik ki először. Az oldalrügyeken is nővirágot 
fejlesztő diófajták a potenciálisan nagyobb 
termőfelületükön kívül azért is értékesebbek, mert 
későbbi virágzásuk nagyobb esélyt ad számukra a tavaszi 
fagyok elkerülésére. 

Visszatérve a csúcsrügyre és két csúcsalatti rügyére, 
hajtásnövekedés szempontjából ezek a rügyek eltérően 
viselkednek. A csúcsrügyek - a fa tengelyében nőtt 
csúcsrügytől eltekintve - legtöbbször nem függőleges, 
hanem ferde vagy vízszintes állásúak. Tavaszi 
kihajtáskor általában a csúcsrügy és a tőle felfelé 
álló csúcsalatti rügy hajt, az alsó ülve marad. Az alsó 
csak szükségből hajt ki, ha például fagykár miatt az 
előző kettő elpusztult. Az alsó csúcsalatti rügyből 
fejlődő hajtás viszont jellemzően vízszintes irányban 
indul, és növekedése hosszabb lesz, mint az előző 
kettőé lett volna. A csúcsrügyből és a felső rügyből 
fejlődő hajtás növekedése ugyanis már a 
rügykezdeményben behatárolt, determinált, aminek hossza 
a fa erőállapotától függhet, de a rajta fejlődő levelek 
száma előre meghatározott. Az alsó rügy hajtásán ilyen 
determináció nem tapasztalható. 

Csúcsrügy, csúcsalatti rügy:  



 

Oldalrügyből (vessző oldalán lévő rügyből) is 
nővirágot, termést hozó diófa hajtása májusban:  



 

Az oldalrügyesség, a vessző oldalrügyein is virágot 
hozó tulajdonság elsősorban fajtajelleg. Azok a 
diófajták, amelyek ezzel a tulajdonsággal rendelkeznek, 
a diótermesztő számára jóval értékesebbek, mert 
másfélszer vagy kétszer akkora termésre képesek, mint a 
többi fajta. 

Az oldalrügyesség mértéke, vagyis hogy a csúcsrügyön 
hozott terméshez képest az oldalrügyek nővirágain 
milyen mértékű a terméshozás, az egyes diófajták 
rögzült tulajdonsága is, de ez a mérték az évek során 
változhat. Kedvezőtlen körülmények között csökken, 
kedvező körülmények között nagyobb.  



Az újabban elismert magyar diófajták nemesítése során 
cél volt az oldalrügyesség tulajdonságának rögzítése, 
apai ágról kifejezetten örökölték az oldalrügyességet. 
De anyai ágról is hoztak némi ezirányú hajlamot, mert 
mind a három magyar alapfajta (M-10, A-117, T-83) 
némileg oldalrügyesnek tekinthető, amely tulajdonság 
egyes években jobban, más években kevésbé jön elő.  



Megítélésem szerint adott diófa nagyobb 
oldalrügyességéhez jó tápanyagellátottság segíti a 
diófát, továbbá az előző évi jó rügyfejlődés. Mivel az 
előző évi hajtásokon (a tárgyévi vesszőkön) a rügyek 
kifejlődése az előző év júniusában és júliusában 
következik be, talán nem járok messze az igazságtól, ha 
feltételezem, hogy a júniusi jó víz- és 
tápanyagellátottság megnöveli a következő évi 
oldalrügyességi hajlamot, és így a lehetséges termést 
is. 

Továbbgondolva: A diófa legfejlettebb rügyei a 
csúcsrügyek. Azért fejlődhettek leginkább, mert a 
hajtásnövekedés, -fejlődés idején a hajtás 
szállítóedényein végigfutó nedvek végállomása a hajtás 
vége. Oda jut a legtöbb tápanyag. Eleve nővirágképzésre 
predesztináltak a csúcsrügyek. De amikor a diófa 
energiái bőségesek, más rügyek is megkapnak annyi 
tápanyagot, hogy szinte csúcsrügynek érezhetik magukat. 
Ekkor, a hajtásnövekedés leállásakor a bőséges 
tápanyagellátottság nővirág-kezdemény differenciálását 
is lehetővé teszi. Ilyenkor nő meg az oldalrügyesség. 

Bár ez a hipotézis tudományosan nem bizonyított, nézzük 
meg az egyik hazai fajta, a Tiszacsécsi 83-as néhány 
oldalrügyét. Április 30-án, amikor a felvétel készült, 



a T-83-as javában virágzott, sőt, korai, meleg tavasz 
lévén, mindkét nemű virágai a nyílási idő végéhez 
közeledtek. És ekkor indultak meg egyes, erősebb 
oldalrügyei, amelyekben a virágzásra való készség oly 
erősen benne volt, hogy a rügyből szinte csak a nővirág 
pattant ki.  



 



Hazai magonc-diófákon is megfigyelhető, hogy egyes 
években jellemzően oldalrügyesekké válnak, míg más 
években csak a csúcsrügyből teremnek.  



A csúcsrügyön túl a vessző legtöbb rügye potenciálisan 
hajtásrügy, amelyeknek csak kisebb része szokott 
kihajtani. A hajtásrügyek mellett, főleg a vessző vége 
közelében találhatók a takaratlan barkarügyek, 
amelyekből csak barkavirágzat fejlődik, és a barka 
elvirágzásával jelentőségük megszűnik, a barka 
lehullása után a diófa azonnal benövi a barkarügy 
helyét. 

A hajtásrügyek az előző évi levélhónaljakban képződnek. 
Mindig párosak, egy normális méretű, és közvetlenül 
alatta egy kisebb, tartalékként, ha az első megsérülne. 
A hajtásrügyekben már a nyugalmi állapotban is kész 
levélkezdemények vannak, elhelyezkedésük spirális. 

A ki nem hajtott hajtásrügyek nem halnak el. Bár a 
vessző idővel vékonyabb-vastagabb ággá (vagy törzzsé) 
válik, a rügyek ott alszanak a vastagodó kéreg alatt 
(alvórügyek). Sérülés, ág vagy törzs letörése, 
metszése, levágása után ezek az alvórügyek törnek 
keresztül a kérgen, és a diófa akár a vegetációs 



időszak közepén vagy második felében is ezekből képes 
megújulni, új hajtást hozni. 

A tárgyévi zöld hajtásokon fejlődő, jövő évi rügyekként 
szolgáló rügykezdemények már a tárgyévben is 
kihajthatnak, ha a diófa szükségét érzi. Ilyen eset 
lehet, ha a hajtás letörik, és a fának még kellő ideje 
és energiája van tovább növekedni. Vagy ha a fiatal 
fának olyan kevés elágazása van, és olyan nagy 
energiával bír, hogy muszáj valahol még kitörnie. 
Ezeket, a zöld hajtásokon fejlődött, és azon zöldiben 
kihajtott rügyeket Turcanu professzor "nyári rügyeknek" 

nevezi. 

Legtöbbször pedig úgy fordul elő a 
hajtások rügyeinek kihajtása, hogy a 
nővirágzás miatt továbbnőni nem tudó 
hajtás a terméskezdemény alatt hajt ki. 

Az ilyen kihajtást Szentiványi Péter 
áltengelynek nevezi, Ion Turcanu pedig "Ivánovüj 
hajtásnak". 

A diófa csúcsrügyei március utolsó napjaiban 
észrevehető mértékben megduzzadnak, de még nem hajtanak 
ki. 

Márciusi diófák Franciaországban:  



Április 5-10-e között mozdulnak meg a csúcsrügyek 
annyira, hogy megkezdődik a rügypikkelyek felnyílása. 

A diórügyek kibomlásának kezdetén, április első 
felében:  



Április közepén pedig már hajtanak a csúcsrügyek, ettől 
kezdve fagyveszélyesek, és veszélyezteti őket a 
baktériumos fertőzés.  



 



 



 



A csúcsrügy kibomlása 10-15 C°-ot elérő nappali 
hőmérsékletek esetén következik be, bár a különböző 
diótípusok között nagy az eltérés, 2-3 hét.  



 



 



A hajtásrügyek kibomlása időben 1-2 héttel követi a 
csúcsrügyeket.  



  



A diófa 
fiatal 
hajtásai 
kezdetben 
finoman 
szőrösek. 
Kevéssé 
hajlékonyak, 
a világoszöld 
színről 
sötétebbre, 
majd barnára 
változnak, 
világos 
paraszemölcsösek. A fiatal vesszők, ágak fabele sima 
üreges. A vesszőkön az előző évi levélnyelek 
csatlakozási helye V alakú. 

A diófa jellemzően fototropikus növény, hajtásai 
bármilyen rügyállásból induljanak is, a fény, a szabad 
tér felé törekszenek. A diófa megalkotja saját terét, 
és be is tölti azt. 

A diófa hajtásainak növekedése két fázisban megy végbe. 
Az elsődleges hajtásnövekedés ha a csúcsrügyekből 
történik, a hajtások hossza, a rajtuk fejlődő levelek 
száma determinált. Ha hajtásrügyekből, akkor nem. A 
diófa hajtásnövekedése átlagosan 35-40 cm. Az 
elsődleges hajtásnövekedés rügybomlástól 45-55 napig 
tart. 

A hajtások hossza két tényezőtől függ. Egyrészt a fa 
korától függően meghatározott, fiatal fáknál 50-80 cm, 
30-35 éveseknél 15-20 cm. Pusztuló, idős fáknál szinte 
nincs is hajtásnövekedés. Másrészt pedig természetesen 
a környezeti feltételek alakítják, a jobb körülményeket 
jobb agrotechnikával segíthetjük elő.  



 

Az elsődleges hajtásnövekedés hajtásainak 
levélhónaljában kialakulnak a későbbi rügyek, és június 
5-10-e körül már az elsődleges hajtások vége 
csúcsrügyben végződik. 

Ha a diófa jó erőben van, a terméskezdemények, a fiatal 
zölddiók mellett, alatt áltengelyek törnek ki, és az 
elsődleges hajtásnövekedés időszaka után ezek az 
áltengelyek erős növekedésnek indulnak. Ez jelenti a 
másodlagos hajtásnövekedést június végén, júliusban. A 
második hajtásnövekedési hullám július közepén ér 
véget.  



Ezeket a hajtásokat nevezik a Tiszaháton Szent János-
hajtásoknak, mivel június végén indulnak hajtásnak. 
(Korai kitavaszodás esetén előbb.)  



Hogy az elnevezést ki vette át kitől, nem tudom. 
Franciaországban Saint Jean-hajtásoknak hívják.  



Az oroszoknál Szent Ivánnak. De én a Tiszaháton 
hallottam, Szent Jánosként.  



Szent János-hajtások augusztusban:  



Előfordul, hogy egyes fiatal 
diófákon néhány hajtás nem felfelé 
vagy oldalirányban indul 
növekedésnek, hanem - gyakran - 
függőlegesen lefelé. Ez annak a 
jele, hogy az adott vessző alatt 
olyan nagy, világos tér van, amit 
érzékel a diófa, és ezt a teret be 
akarja tölteni. Árnyékolni akarja a 
fa alatti területet. 

Nyáron a hajtások növekedése hamar 
leáll, július közepére a második 
hajtásnövekedési hullám is. Ettől 
kezdve a hajtások erősödnek, és a 
nyár vége felé észrevehetően 
megváltozik a színük, barnulnak, 
érnek. Az érési folyamat a hajtások 
alsó részén kezdődik, és fokozatosan 
halad felfelé. Az érés folyamán nagy 
mennyiségű szénhidrát alakul át 



cellulózzá, a hajtás fásodik, vesszővé szilárdul. Csak 
a beérett vessző viseli el a fagyot. 

A hajtásbeérés folyamatát több tényező gátolhatja. 
Hideg, esős időjárásban, különösen erős 
nitrogénellátottság mellett a hajtások nehezen 
fásodnak. Ezért ha ezek az időjárási körülmények korai 
faggyal is párosulnak, a vessző beérett része feletti 
hajtásrész elfagy. Következő tavasszal nem lesz 
csúcsrügy, ami nővirágot hozna. Az elpusztult 
hajtásrész pedig gombák martaléka lesz. 

Különösen jellemző a vessző éretlensége sok faiskolai 
csemetén. Diócsemete vásárláskor gyakran látható, hogy 
a hengeresen érett vessző fölső része összeaszott, 
nincs benne anyag. Ez a rész akkor se fog tavasszal 
kihajtani, ha őszi ültetéskor a télen nem fagy el. Oka 
a minél nagyobb hajtásnövekedésre törekvés, a csemeték 
túlzott nitrogénezése és öntözése. 

A diófák vesszőinek éven belüli növekedési és tápanyag-
raktározási, beérési ciklusa genetikailag 
meghatározott. Rövid nyarú északi vidékeken ez is 
magyarázza a diófák életfeltételeinek hiányát, hiszen a 
genetikailag előírt hajtásnövekedési hossz 
teljesítésére és utána a vessző beérlelésére nincs elég 
idő. 

Oroszország középső, hosszan és keményen hideg telű 
vidékén, konkrétan a Volga középső folyása vidékén 
külön gond kora ősszel a fiatal diófacsemeték 
felkészítése a várható erős hidegre. Faiskolai 
körülmények között a vesszőérést úgy segítik elő, hogy 
augusztus végén, szeptember elején a csemetéről minden 
felesleges hajtást eltávolítanak, és a levélzetet is 
megritkítják. A csemete csúcsát is visszacsípik, és az 
esetleges korai terméseket mind leszedik. Ugyanakkor 
pótlólagos mesterséges megvilágítással és a talaj 
megfelelő nedves állapotának fenntartásával minden 
környezeti feltételt biztosítanak, ami a tápanyagok 
képződéséhez és átalakításához szükséges. Így nemcsak a 
fásodást segítik elő, hanem a fagyálló vegyületek 
felszaporodását is a növény szöveteiben. 

Miután a rügyekről és a hajtásokról szó esett, ne 
felejtsünk el említést tenni a fejezet elején említett 



negyedik rügytípusról. Ez a gyakorlatban szinte 
mindenki figyelmét elkerüli, egyedül F. L. Styepotev 
kategorizálja külön. A típus nevéről nem tudok, 
megpróbálom körülírni. 

Ezek a rügyek a csírázó dió, a kelő diónövény 
hajtáskezdeményének alján, a fiatal törzsecskén alul 
párosával állnak a törzsecske mentén. Két sorban, 
soronként 2-10 rügy. Ezek a rügyek még a dió-embrióban 
differenciálódtak, az érett diószem embriójában már 
kezdeményük megvan. 

Ezeknek a rügyeknek általában nincs feladatuk, csak 
abban az esetben, ha a kelő hajtáskezdemény 
mechanikailag károsodik, pl. madárkár miatt. Ekkor két 
rügy indul meg, és azokból fejlődik a csemete törzse, 
jellemzően kéttörzsű diófa nő. Ez az egy feladatuk van, 
a törzs pótlása. 

Frans Geraets holland diófaiskolás jóvoltából meg is 
szemlélhetjük a diófa "negyedik típusú" rügyeit, a 
diócsírán. Itt azért ilyen jól láthatók, mert Geraets 
úr vegyszeres kezelést alkalmazott, 
amiről valahol máshol írok.  



Most, hogy minden rügytípust megismertünk, E.B. 
Evanzseliszta orosz diónemesítő rajza segítségével 
tekintsük át újra mindet. Hozzá kell tennem, a rajz 
rendkívül korán, már az első-második évben termő 
diócsemetékről készült.  



 

 1. Vegetatív csúcsrügy, a diófa fiatal, még nem 
termő korában 

 2. Levélrügy (vegetatív rügy) 
 3. Nyakas rügy (az oroszok száras rügynek nevezik), 

amiből terméshozó vessző fejlődik 
 4. Oldalrügy, amiből nővirág fejlődik 
 5. Oldalrügy, amiből hímvirágú barka fejlődik 
 6. Nővirág-rügy hímjellegű diócsemetén 

(részletesebben a diófa nemisége tárgyalásánál) 
 7. Barkarügy nőjellegű diócsemetén 
 8. Másodvirágzású virágfüzér barkarügyei 
 9. Nővirág a másodvirágzású virágfüzéren 
 10. Nem rügy, az előző évi levélnyél helye 

Levelei 

Mottó:  
„Csak a dióskertre emlékszem, a diólomb fanyar illatára...”  
(Tolsztoj) 

A diófélék családjának tagjai leginkább fiatal, kelő 
csemete korukban hasonlítanak egymásra. Annyira, hogy a 
kelő csemetéről néhány leveles korában sokszor még az 



se dönthető el, hogy a Juglans vagy a Carya nemzetségbe 
tartozik-e. 

Kelő diócsemeték:  

Ilyenkor a mi közönséges diónk csemetéjének levélszéle 
is fűrészes. De ezt az atavizmusát a közönséges dió 
hamarosan elhagyja, és levelei a többi diófajtól 
eltérően, a következőkben leírtak szerint fejlődnek. 
Dehát a diófák sem mind szabálykövetők. Állítólag 
léteznek felnőtt diófák is, akár mélyen fogazott szélű 
levelekkel. 

Én úgy gondolom, - ha tévedek, akkor elnézést, nem 
akarok senkit se félrevezetni, gondolni tán még szabad, 
- hogy a felnőtt korban is fogazott szélű levelekkel 
rendelkező diófák dupla, tetraploid kromoszómaszámúak. 
Az ötletet Frans Geraets holland diófaiskolás adta, aki 
- ha hinni lehet neki, - úgy ért el tetraploid 
kromoszómaszámot, hogy vegyszerrel kezelt diókat 



csíráztatott. Trifluralinnal. Kezelt diói kelés után, 
persze, csak azok, amelyek túlélték a kezelést:  

 

Egy tetraploidnak mondott diócsemete:  



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



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



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



A kifejlett levelek szárnyasak, 20-50 cm hosszúak, a 
levélállás a hajtáson váltakozó. Hosszú levélnyelük a 
hajtáshoz duzzadt levélhüvellyel csatlakozik, vagy 
másként kifejezve a levélnyél alapja kiszélesedett, 
megvastagodott. 

A levélnyélen - az alaptól számítva 1-6 cm után - 5-9 
db hegyes csúcsú, kb. 5-15 cm hosszú levélke ül, 
amelyek a levél alapjától indulva a levélnyél mentén 
egyre nagyobbak, a csúcsi levélke a legnagyobb. Ebben a 
tulajdonságában a közönséges dió egyedülálló a Juglans 
nemzetségen belül. 

A csúcsi levélkét nem mondják levélnyélen ülőnek, a 
többi levélnyélen ülő, vagy igen rövid levélkenyele 
van. A levélkék párban vagy majdnem párban állnak. A 
levélkék száma egyben fajmeghatározó jellemző is a 
közönséges dióra nézve, annyira jellemzően 5-9. Igen 
ritkán, jó erőben lévő diófán lehet 11 is. 



Tizenegy levélkés diólevél:  
 

A tizenhárom levélkés diólevelet Monok Sándor 
fényképezte Körösszakálban. 



Igen ritkán 
előfordulnak 
egyes, hármas 
levélkék is. Egy 
svájci kutató 1, 
illetve 3 levélkét 
mutató felvételét 
oldalt láthatjuk. 
Bár a kutató nem 
adta meg, 
tudomásom szerint 
Svájcban egy diófa 
van csak, amelyik 
egyszerű leveleket 
hoz, Vaud kantonban, Oron községhez tartozó Ecoteaux 
tanyaközpontban. (A felvétel hitelességét a svájci 
bicska fémjelzi.) 

Jó lenne lefényképezni. Ha arra járok, meg is teszem. 
De ha tisztelt Kollégám előbb jár arra, nem bánnám, ha 
küldene róla egy fényképet. A könyv következő kiadásába 
felvenném. Ezt a fát úgy lehet megtalálni, hogy ha a 
Genfi-tó északi partján autózunk, és már Lausanne-t is 
elhagytuk kelet felé haladva, még a tó vége előtt 



szőlőskertektől övezetten találjuk Vevey-t, ahol a 
tóparton megcsodálhatjuk a Nestlé cég csupa üveg 
irodaházát, egzotikus fák között. Diófánk nem itt van, 
hanem Vevey határában kell északnak kanyarodnunk, és 
egy alsóbbrendű úton 11 km-t autóznunk. Ott van. 

Jelentem tisztelt Kollégámnak, az előző bekezdés írása 
óta jártam Ecoteaux tanyaközpontban, és nem találtam 
egylevélkés diófát. Beszéltem helyiekkel is, de ők is 
csak azt mondták, hogy náluk nagyon szép diófák nőnek, 
de egylevélkés nincs. 

Találtam viszont a Genfi-tó átellenes partján, már 
francia földön Evian és Thonon között, Publier 
községben egy diófát, amelyen az alábbi egy- és 
háromlevélkés hajtás nőtt.  



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

Turcanu professzor szerint az 
egylevélkés diófa abnormális, torz 
alak. Még a néhány, 2-4 levélkés is. 
Biztos igaza van. (Mielőtt ezt a 
megállapítását arra is 
kiterjesztené, aki az egylevélkés 
diófát keresi, nyilvánítsuk titkossá 
az egylevélkés diófára irányuló 
kutatásainkat.) 

Páros számban pedig akkor találunk a 
diófán levélkéket, ha a csúcsi 
levélke alatti levélkepár nem 
fejlődött ki rendesen, csak az 
egyik. 



A levélkék mérete a termőhelytől, ezen keresztül a fák 
erőállapotától is függ. Például a mostoha angol 
viszonyok között a csúcsi levélke csak 10 cm-ig nő. 

A levélkék alakja széles, hosszúkás ovális-elliptikus, 
vagyis tojásforma. Ép szélűek, simák. A levélkék válla 
lekerekített vagy ék alakú. 

A levélkék kissé aszimmetrikusak, kivéve a csúcsi 
levélkét, amely jellemzően szimmetrikus. Kövérebb is a 
többinél. Szélesen ovális.  

 

Színük lombfakadáskor bronzszínű, pirosba játszó, majd 
világos-, éretten sötétzöld. Fényesek, szívósak. 
Megdörzsölve jellemző intenzív aromás, fűszeres illatot 
adnak. Illatuk fanyarnak, keserűnek is nevezhető. 

A levelek tanninban gazdagak, hasonlóan a fa egyéb 
részeihez. 

A levélerek halszálka-rajzolatúak, a levél fonákán 
kidudorodnak. A levélerek tövénél kevés, apró szőrzet 
van. 

Fiatal levélke:  



Kifejlett levele:  



A levél fonáka:  



  



A levél erezete:  



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

Egy keskenylevelű, mégis diótermő változat:  



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



  



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



Lombja:  



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

Kazuo Yamasaki, a híres hirosimai botanikai fotográfus 
diólomb-képe:  



 

És még egy diólomb-kép Japánból:  

 

A levelek keserű ízűek, szájnyálkahártya-összehúzó 
hatásúak. 

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



 

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

Világosan látszanak emellett az eltérő szövetek eltérő 
sejttípusai is.  



Százszoros nagyításban a szilárdító szövetek 
közelebbről:  



 



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



 



Diólomb 

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

A diófa lombhullató. Lombja a növényvilág 
törzsfejlődése során nem alkalmazkodott a fagyhoz, 
azért hull le. 

Ősszel, amikor megváltozik, csökken a hőmérséklet, 
rövidülnek a napok, olyan változások indulnak el a 
diófa levelében, amelyek a lomb lehullását 
eredményezik.  



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



 

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



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



Ha a lombhullás idejét fagy előzi meg, a diólevél 
megfagy, nedvességét elveszti, egyszerre hull le. 

Az őszi lombszíneződés módja nemcsak az évjárat hő- és 
csapadékviszonyaitól, hanem a fajtától is függ. A 
következő típusokat írják: 

 -Korán világossárgára színeződik a lomb, és utána 
néhány héttel maradéktalanul lehull. 

 -A lomb egy része sárgán hull, más része megbarnul, 
s a levélkék és a levélér külön hullnak le. 

 -A lomb barnára színeződik, a levélkék korábban, a 
levélnyelek és az erek későbben és fokozatosan 
hullanak le. 

 -A lomb egy része barnára, egy része feketésbarnára 
színeződik. 

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

 



Diólomb ősszel:  



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



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



 

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

Diólevél jövő tavasszal:  



A diófa virágai 

Vázlat:  
Nővirágok  
Fürtös dió  
Tovább a diófa nővirágairól  
Hímvirágok  
Virágzási idők  
Termékenyülés 

A diófán külön hím- és nővirágzatok találhatók, vagyis 
a virágok egyivarúak. A nővirágok aprók, szinte 
észrevétlenek. (Közép-Ázsiában ismert egy közmondás: 
Aki a diófa virágát meglátja, meghal. A közmondás 
igazságát nem vitatva szerényen megjegyzem: Az is, aki 
nem látja meg.) 

Vajon a halál az interneten is átjön? Talán nem. 
Halálmegvető bátorsággal nézzük meg a következő holland 
botanikai ábrát, ami fejezetünk témáját, a dióvirágokat 
ábrázolja. 



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



 



A fák egylakiak, vagyis minden fa ugyanúgy termel hím-, 
mint nővirágokat. (Legalábbis döntő többségük.) 

A virágok a fagyra nagyon érzékenyek, a legkisebb, 
rövid ideig tartó fagyra elpusztulnak, sőt, még 
valamivel 0 C° fölött, +1 C° alatt is 
visszavonhatatlanul károsodnak. 

Nővirágok 

A nővirágok a csúcsrügyekből 
mint vegyes hajtás- és 
virágrügyekből fejlődnek úgy, 
hogy előbb a fiatal hajtás 
jelenik meg, és annak végén 
nyílik a nővirág. 



Gyakorlatilag a csúcsrügyön belül a hajtás-kezdemény 
vége, amin a nővirág fejlődik, jelenik meg tavasszal 
először, a csúcsrügy kibomlásának kezdetén. Mivel ekkor 
már védtelen, a termés szempontjából ez a körülmény 
okozza a dió fagyveszélyességét. 

A dió nővirágzása hazánkban április 28-május 22. közé 
szokott esni. Akkor virágzik a diófa, amikor 3-4 
levélke megjelent. Előfordul néha korábbi virágnyílás 
is, 2006-ban a Milotai 10-es és a Tiszacsécsi 83-as már 
április 26-án megkezdte a virágzást. 2008-ban az M-10-
es már április 22-én, 2011-ben április 19-én kinyitotta 
első nővirágait. 

A virágzás időszaka jellemző a termőhely éghajlatára, a 
fajtára, de évenként az időjárástól függően korábban-
későbben következik be, és az adott év időjárása eltérő 
módon hathat a különböző fajták virágzási idejére. Ez 
érthető is, már csak azért is, mert a hazai virágzási 
időszak egy hónapján belül például a korábban virágzó 
fajták virágzása alatt az időjárás más lehet, mint a 
később virágzók idején. 

Németország középső térségében a dióvirágzás április 
közepe és június első fele közé szokott esni. Angliában 
is elhúzódik, júniusig tart a virágzás. Egy június 10-i 
norvég felvétel:  



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

 

Nálunk a virágzás idejébe bizony, 
beleesnek a fagyosszentek. Ez akkor 
is így van, ha tudjuk, hogy a 
naptárreform óta már nem Pongrác, 
Szervác, Bonifác hozza jellemzően a 
fagyot, pláne nem az utolsó 



fagyosszent, Orbán, hanem a fagyveszélyes időszak 2-3 
héttel előbbre esik, vagyis május elseje körül a 
legveszélyesebb a lehűlés. 

Egy adott diófa nővirágzása 6-15, de inkább 10-15 napig 
tart. De függ az időjárástól is. Meleg időben rövidebb, 
hűvösben hosszabb. 

A nővirágok lágy, zsenge nyél végén ülnek. Aprók, 
zöldesek-sárgászöldek, nincs látható csészelevelük, 
szirom nélküliek. Elő- és fellevelük összenőtt a 
magházzal. 

Fürtös dió 

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



Hatos fürt virágzás után:  

Persze, létezik fürtös dió is, vagyis jóval hosszabb 
virágfüzérek. Darwin egyenesen ilyen diófajtáról 
beszél: "Franciaországban van egy fajta, amit szőlő-
diónak vagy fürtös diónak hívnak, amelynek diói tizes, 
tizenötös, sőt egyenesen huszas fürtökben teremnek." Ma 
már ezt a fajtát 
nem ismerik. 

A fürtös dió ritka 
és érdekes. 

Diófánk rokonainak 
megismeréséből 
tudjuk, hogy a 
fürtösség mint 
virágképzési 
tulajdonság benne 
van a diófélék 
génjeiben. Például 



a szárnyasdiók mind erősen fürtösek. A Juglans 
nemzetség tagjai közül a mandzsúriai dió jellemzően 
fürtös. És a közönséges dió, Juglans regia fajon belül 
is léteznek fürtös dióegyedek. Ha ezeket vegetatív úton 
szaporítják tovább, és elterjesztik, már fürtös 
diófajtákról beszélhetünk. 

Bizonyos mértékig fürtös diófajta például a régóta 
ismert, több országban is termesztés alatt álló Hansen, 
amelynek egy továbbkeresztezett utóda annyira 
jellemzően 20-asnál nagyobb számú virágfürtöket hoz, 
hogy nemesítője Multiflora1 név alatt szerepelteti, még 
mint el nem ismert fajtajelöltet. 

A holland Cyril diófajta bár rendszerint 2-6-os 
fürtökben terem, gyakoriak mégis az akár 18 diót is 
termő fürtjei.  

 

A török diónemesítők nemrég 
találtak néhány, szintén fürtösen 
termő diófát, amelyeket önálló 



fajtákként akarnak szaporítani. Az egyiket Maraş-
12néven, arról a török tartományról elnevezve, ahol 
1998-ban meglelték. Ennek a fának a fürtjei átlagosan 
20 dióból állnak, diói kicsik, átlagosan 7,5-8 g-osak, 
előnye viszont a bő termés. A diónkénti dióbél súlya 
3,5 g. Képe jobboldalt volt látható. 

És találtak egy 12 és egy 26 diós fürtöket termő fát. 
Az előbbinek 11 g az átlagos diósúlya, az utóbbinak 8 
g. 

Fürtös diónak mondják még a szerb Tisza és a moldáv 
Cogalniceanu fajtákat, amelyeknek diói a fürtösség 
ellenére nagyok. De lehet, hogy esetükben helyesebb 
csoportosságról beszélni. 

A fürtösség benne van diófajunk génjeiben, de csak 
ritkán jelenik meg. A fürtös diófajtákon kívül a 
természetes dióállományokban bukkan föl néha egy-egy 
példány. Vagy az egész fa hoz fürtöket, vagy csak egy-
egy fürt látható a fán. Ez valószínűleg rügymutáció. 

Jobbra egy szlovéniai fürtös dió terméskezdeményei 
láthatók. 

Az egész fa fürtösségére egy 
svájci mezőgazdasági statisztikai 
felmérés mutat példát. Eszerint 
Svájcban négy ilyen fürtös termésű 
magonc diófát tartanak nyilván. 
Vaud kantonban Le Mont-sur-
Lausanne községben kettőt, Arzier 
községben egyet, és Fribourg 
kantonban Brünisried községben 
egyet. 

A fürtösségre a 
nem szakemberek 
is 
fölfigyelnek, 
hírek is jönnek 
ilyen, fürtöket 
termő 

diófákról. A közelmúltban is írtak 
már le 15-ös füzért is, egy svájci 
kutató pedig a baloldali, 19-es 



termésfüzér fényképével demonstrálta a dió 
nővirágzásának változatosságát. 

A jobboldali kép pedig hazai felvétel, Gentischer Gábor 
mutatja be általa, hogy hazai diófáinkon is 
előfordulnak néha például 7-es termésfüzérek. 

Fürtös dió Németországban, Japánban, Törökországban:  

 



 

  



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

Végül, fürtös dió Iránban:  



 

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



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

Hazai diófajták (T-83 és M-10) fürtössége 2007-ben: 



 

  



  



Dehát a fürtös virágzás és termés ritkaság. A Juglans 
regia fajon belül a vad és a nemesített diók többsége 
megelégszik a legfeljebb (nagyon legfeljebb) 5 virágú 
füzérrel. 

Tehát pontosítsuk, tisztelt Kollégám a diófák 
fürtösségének kérdését. Léteznek fürtös diófajták, 
nagyon ritkán, de ezeken a fajtákon a vegetatív 
szaporítás biztosítja a fürtösséget adó génkombináció 
változatlanságát. Létezik továbbá véletlen előfordulás 
egy egyébként nem fürtös diófán, és létezik környezeti 
hatásokra megnövekvő fürtösség, de ezekben a fürtökben 
jóval kisebb a virágok, a diók száma, mint az előző két 
esetben. Az viszont biztos, hogy a fürtösség minden 
formájában kicsi diók teremnek. 

A fürtösség fogalmát orosz nyelvterületen a korai 
termőre fordulással és az alacsony famérettel 
összekapcsolva használják, szkoroplodnüj néven. 
Határainktól nem is olyan messze, Harkovban kaphatók a 



következő képekkel illusztrált diók csemetéi, 
fajtamegjelölés nélkül. 

 

  



  



  



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



(Az oldalrügyeken is csoportos virágzás és jó 
termékenyülés volt.) 

Hazai kutatási téma 
volt a vesszőnkénti 
nővirágok, illetve a 
belőlük fejlődő 
diótermés számossága, 
amely vizsgálat a hazai 
dióállományra nézve a 
következő eredményt 
adta:  
Magánosan termő (átlag 
1-1,5 db/vessző)--63 %  
Párosan termő (1,5-2 db/vessző)----------32 %  
Csoportosan termő (2-2,5 db/vessző)-------3 %  
Fürtösen termő (>2,5 db/vessző)-----------2 %. 

Vagyis a termesztő leginkább egy szem dióra, esetleg 
kettőre számíthat vesszőnként. A potenciális termés 
nagysága szempontjából az egy csúcsrügyből nyíló 



nővirágok száma, valamint a vessző csúcsrügyön kívüli, 
ú.n. oldalrügyeiből nyíló nővirágok száma nagyon 
fontos, a hagyományos diófajtákhoz viszonyítva. 

Tovább a diófa nővirágairól 

Ami pedig a virágzás idejét illeti, olyan információ is 
megjelent féltudományos formában, hogy Ázsiában, 
közelebbről Kirgizisztán és Tadzsikisztán vidékén 
időben elnyúló virágzású természetes dióváltozatok is 
léteznek, amelyek egész nyáron át hoznak virágot. 
Személy szerint én ezt nem hiszem el, de a szerző a 
diófa tudósaira hivatkozik: (Hemery, 1998; Germain et 
al., 1997 and 1999). 

Az meg már végképp nem tekinthető megalapozott 
információnak, hogy a beneventói boszorkány-diófa is 
egész nyáron virágzott volna. 

A megkésett dióvirágzás leggyakoribb oka az oldalrügyek 
egyikén-másikán is virágot hozó dióváltozatok léte, az, 
hogy az oldalrügyek később hajtanak, így azokon 
értelemszerűen később jelenik meg a nővirág, mint a 
csúcsrügy gyors kibomlásából. De ez a késés csak hetek 
kérdése lehet legfeljebb. 

Más típusú megkésett nővirágzási forma is létezik, ezt 
Ion Turcanu kétszeres virágzásnak nevezi. Ilyen 
virágzás csak kedvező feltételek mellett látható, 
ritkán. Egyes években, egyes fáknál. 

Így néz ki egy "kétszeres virágzású" virágfüzér:  



 

Érdemes az ilyen, másodvirágzásból származó diókra 
nagyobb figyelmet fordítani, mert nem kellően kutatott 
téma, egyedül I. E. Kocserzsenko foglalkozott ilyen 
diókkal, a kievi botanikus kertben. Megállapította, 
hogy ezekből a diókból fát nevelve nagyarányú köztük a 
korán termőre fordulő, bőtermő, tehát termesztői 
szempontból értékes egyed. 

A másodvirágzásból származő diószemek mérete jóval 
apróbb, mint ami a fajtára jellemző. Egy orosz felvétel 
ugyanannak a diófának a normális és a másodvirágzásból 
termett dióiról:  



 

A nővirágok magháza 
eleve apró, dióforma 
kiszélesedésű. Ha 
megfigyeljük, ez az 
apró "diócska" egy négy 
éles lebenyre oszló 
csúcsban végződik, - a 
baloldali német és a 
jobboldali kínai 
botanikai képen 
látható, - ami a 
virágkelyhet alkotja. 
Mondhatjuk négy 
sziromnak is, de 
annyira apró, hogy 
gyakorlatilag 
észrevehetetlen. 



A diófélék családján belül - láttuk - az Alfaroák 
nővirágán fejlettebb formában láthatók ezek a szirmok. 

A nővirágokból a virág nagyságához képest viszonylag 
széles kétszárnyú bibe emelkedik ki, aminek 
legjellemzőbb elnevezését a spanyolok adják: két 
agancskának (dos cuernecitos) mondják. 

A bibe megjelenéséből, fenológiájából következtethetünk 
fogamzóképességére. 

Amikor még csak a bibék csúcsa válik szét, attól kezdve 
mondjuk a nővirágot fogamzásképesnek. Akkor éri el a 
fogamzásképesség a maximumát, amikor a bibék mintegy 
45°-ban nyíltak szét. Amikor pedig már szétterültek, a 
fogamzásképesség végén járunk, főleg, amikor a bibe 
elveszti üde színét. Egy olasz nyelvű ábrával tudom 
illusztrálni.  

A dió nővirága fényképen és a bibe felülete közelről:  



 



 

 

A nővirágról elmondottakból megállapítható, hogy a dió 
biológiájában (és termesztésében) a nővirágoknak 
kiemelkedő jelentőségük van, mert ellentétben a legtöbb 
gyümölcsfajjal (és más fákkal) a diófa kevés nővirágot 
hoz. A diótermés akkor lesz kielégítő, ha a nővirágok 
70-80 %-a megtermékenyül, szemben pl. a csonthéjasok 



20-25 %-os termékenyülésével. Ebből a szempontból csak 
a csúcsrügy mellett az oldalrügyeken is virágot hozó 
fajták lehetnek kivételek. Egyébként a diófán 
legfeljebb csak annyi lehet a termés, ahány vessző, 
ahány csúcsrügy van. 

Nem fejlődik azonban minden csúcsrügyön nővirág-
kezdemény. A nővirágzási hajlam függ az évjárattól, a 
fák típusától, erőnlététől, az előző évi nyári 
kielégítő vízellátottságtól. Hogy miért attól függ? 
Mert akkor fejlődik ki az a hajtás, aminek a végének, a 
leendő csúcsrügynek is tökéletesen ki kell fejlődnie 
ahhoz, hogy a csúcsrügyén belül nővirág-kezdemény 
differenciálódhasson. 

Többéves hazai vizsgálatok szerint a hazai dióállomány 
így oszlik meg a hajtásokon lévő nővirágok aránya 
szerint:  
a fák 30 %-án a vesszők 15 %-a hoz nővirágot,  
------21 %-án-----------30 %-a,  
------34 %-án-----------45 %-a,  
------14 %-án-----------60 %-a,  
-------1 %-án-----------75 %-a. 

Erre lehet számítani. Ezen javíthat a termés 
csoportossága, mint említettem.  



 

A fiatal diófák korán - az oltványok a kiültetés 
évében, vagy a rákövetkező évben - elkezdhetik 
nővirágaikat mutogatni, néhány szem termést érlelni. Az 
első években jellemzően csak nővirágzás történik, a 
hímivarú barkák mintegy 5-6 évvel a kiültetés után 
jelennek csak meg. 

Léteznek, ritkán, valóban az első és a második éves 
koruktól kezdve termő diófák, ezek közül a 
legismertebbek az Ideal és magoncai, amelyek sok más 
név alatt is futnak, a volt Szovjetunió területén. Egy 
ilyen, első életévében már termést hozó csemete egy 
1984-es felvételen:  



 

Az első-második évben teremni kezdő diócsemeték már az 
első év végi kiemeléskor, kézbevételkor megmutatják 
azokat a jegyeket, amelyek alapján biztosan 
kiválaszthatók a rendkívül korán termőre forduló, termő 
egyedek. Eduard Bartolomejevics Evanzseliszta orosz 
diónemesítő a következőkben foglalja össze ezeket az 
ismérveket: 

 A csemetén nagy, kerek, nyakas rügyek találhatók, 
amelyek a levélhónalji rügyektől feljebb állnak. 

 Virágzat, vagy kifejletlen virágzat helyének 
behegedt bemélyedése (krátere) közvetlenül a 
csemete csúcsrügye alatt. 

 Nővirág rügye vagy barkarügy a szokásos vegyes 
csúcsrügy helyén. 

 Gyökere is rendellenes, nem a szokásos hosszú 
főgyökér, hanem rövid, tömzsi. A rövid, tömzsi 
főgyökér nem abszolút jele a korai terméshozásnak, 
de a szokásos, hosszú főgyökér kizáró jel. 

És ami különösen különleges, ezek a rendkívül fiatalon 
már "ivarérett", termő csemeték határozottan 
elkülöníthető nemi vonásokat mutatnak. Első és második 
éves magoncok rajzai:  





  

Nemcsak a látvány alapján mondhatjuk, hogy a baloldali 
csemete hímivarú, és fordítva, hanem például a 
csúcsrügyük jellege és egyéb jellegzetességek alapján. 
A rajz magyarázata: 

 1. Barkarügy mint csúcsrügy, télen 
 2. Nővirágrügy mint csúcsrügy télen 
 3. Az első éves termésnyél beforrott kráter-helye 
 4. Nyakas rügy, amiből termő vessző fog fejlődni 
 5. Az első éves növekedésen belül a másodlagos 

növekedés határa jól látszik 
 6. A diófa első éves tartalékrügyei, a fiatal törzs 

sérülése, pusztulása esetére 
 7. Gyökérnyak 
 8. Főgyökér 
 9. Mellékgyökerek 

A rajzokon még egy jellegzetességét láthatjuk az első 
évtől termő diótípusnak. A második évben az első éves 
növekedés fölötti, azonnali elágazást. Oka ugyanaz, 
mint amit a diófa alkatának megfigyelése során 



a villázódásról megtudtunk. Ahol a csúcsrügyből termést 
hozott a diófa, nincs tovább egyenes növekedés. 

A rendkívül korán, első évtől termő diófák törzse tehát 
igen alacsonyan, arasznyira a föld fölött elágazik, két 
erős vázág fejlődik. A gömbkorona kialakulása a földnél 
kezdődik, bokorforma jön létre, gyakran szinte elfekvő 
vázágakkal. A vázágak egyike átveszi a vezér szerepét. 

(Gyakoriak az 1-3-5 levélkés összetett levelek is.) 

Hazai termesztői és nemesítői szempontból az Ideal 
típusú diófák nem kaptak eddig figyelmet. 
Oroszországban már komoly tapasztalatokkal rendelkeznek 
róluk. Az első és a második virágzási hullám 
kihasználásához más arányban szükségesek hímjellegű 
egyedek, a nőjellegű állományban. Ismerni kell az apró 
dióméret jelentkezésének feltételeit, és ma már az is 
tudható, mely diótermések alkalmasabbak a további 
nemesítések alapanyagának. Szóval, mások máshogy látják 
a diófát, mint mi, mert mások a körülményeik, és jó- 
vagy balszerencséjük más típusú diókkal hozták őket 
össze. 

Mondhatjuk, az Ideal és utódai fent leírt tulajdonságai 
szélsőségesek. De ezek is benne vannak a diófa 
génjeiben. 

Elvétve előfordulnak olyan - magról kelt - diófák a 
hazai állományokban is, amelyek kifejlett korukban is 
jellemzően csak nővirágot hoznak, hímvirágú barkát 
keveset, vagyis az egész fa inkább nőivarúnak 
tekinthető. És ennek a tünetnek az ellenkezője is 
megtalálható a hazai diófa-állományban is, azok a fák, 
amelyek csak hímvirágot hoznak. Az előbbiek 
idegenbeporzással teremhetnek, az utóbbiak viszont 
terméketlenek. 

A virágzás és a terméshozás szempontjából a diófa 
felnőttkorát 25 és 70 éves kora közé tehetjük, idősebb 
korában a terméshozam csökken. 

Más gyümölcsfajokhoz hasonlóan, de jóval kisebb 
mértékben a diónál is előfordul néha alternáló 
terméshozás, vagyis amikor bővebb és gyengébb termésű 
évek váltakoznak. Ha sok a dió, a nővirág-



differenciálódás romolhat, a gyenge termésű évben 
viszont - ha egyébként a körülmények nem rosszak - a 
diófa erőt gyűjthet a következő évi terméshez. Bár az 
alternálás jelensége a mi diónknál meg se közelíti a 
pekándiónál tapasztalhatót, egyes diófajtáinknál mégis 
észrevehető. Ilyen a Milotai 10-es is.  

Az alternáló terméshozás a nagy termés produkálására 
képes diófajták védekezése a legyengülés, pusztulás 
ellen. Ha túl sok termést kell kinevelni, megérlelni, a 
diófának egyszerűen nincs elég biológiai kapacitása 
olyan mennyiségű szénhidrát termelésére és a fán belüli 
szállítására, amekkora a termésen felül magának a fának 
is szükséges. A vesszők beérleléséhez, valamint 
tartalék tápanyagnak a következő tavaszi induláshoz. 
Ezért a terméssel túlterhelt diófa a következő évben 
lassabban indul, kevesebb virágot hoz. Ha ebben a 
kihagyó évben nem rakódik be nagy terméssel a fa, több 
energiája jut a hajtások nevelésére, a vesszők jó 
beérlelésére. És újult erővel láthat a következő nagy 
termésű évnek. 

A diófa virágai 2. 

Mottó:  
„Sötét hernyók a porban, mint rég: dióvirág.”  
(Rakovszky Zsuzsa: Párbeszéd az időről)  



Hímvirágok 

A diófa hímvirágú, porzós barkarügyei kúpos alakúak, 
sok, spirálisan, tobozszerűen elhelyezkedő pikkelylevél 
borítja őket. Turcanu professzor jellemzése szerint 
"fazettás felépítésűek". Nagyságuk 1,5 cm, vagy kisebb. 
A barkarügyek differenciálódása az előző nyár első 
felében (májusban, júniusban) megy végbe, kezdeményeik 
akkor alakulnak ki. 

A hajtásnövekedés és a barkarügy-képzés között 
fordított összefüggés, ú.n. negatív korreláció áll 
fenn. Minél rövidebbek a tárgyévi hajtások, vesszők, 
viszonylag annál több barkarügy képződik. És viszont is 
igaz, de az állítást kár megfordítani, mert az oksági 
összefüggés az első állítás szerint áll fenn. 



 



  

  

A barkarügyek duzzadása: 



 



  

A hímivarú barkák 
(régebbi kifejezéssel: 
hímes virágok) az előző 
évi vessző vége felé 
elhelyezkedő, 
takaratlan 
barkarügyekből nyílnak. 
A hazai dióváltozatok 
84 %-án a vesszők 
rügyeinek 30 %-ából 
fejlődnek barkarügyek. 
(A többi változatnál 
nagyobb ez az arány, 
pl. a változatok 3 %-án 
a vesszők rügyeinek 75 
%-a is barkarügy 
lehet.) Mivel a 
barkarügyek 
takaratlanok, a 
gyakorlatban 



rendszerint jó részük elfagy, kisebb részük hoz 
virágot. 

A barkarügyek a rügyfakadással, a kihajtással egy 
időben indulnak meg. A virágok zöldek, sárgászöldek, 
kinyílva sárgák, mintegy 10-15 cm hosszú, 1-1,5 cm 
széles, laza, lecsüngő barkákat alkotnak, az ízesülés 

helyéről kocsány nélkül csüngenek. 

A barkavirágzatban porzószálak, 
(ezek száma legalább 1, de 5-6 is 
lehet), a porzószálakon kb. 15-25 
örvben - hát, nem is tudom, mi a 
pontos nevük - portok-csoportok, 
mintegy 100 db, egy-egy csoportban 
18-36 db portok (portokzsák) 
helyezkedik el, portokonként átlag 
900 pollenszemmel. Bár ez így 
számszerűen nem stimmel, szakértők 
szerint minden szál barka mintegy 2 
millió pollenszemet termel, bocsát 

ki. Ezt a számot először nem akartam elhinni, de több 
szerző is megerősítette. 

A portokokat nyíllal jelezték ezen a felvételen. A 
baloldali még zárt, a jobbra levő felnyílt.  

 



A hímvirág szerkezete kínai botanikai ábrán:  

 

A frissen kiszóródó 
diópollen 85-95 %-a 
életképes, egy 
amerikai vizsgálat 
szerint. Az itt, a 
jobbszélen függő barka 
feketéllő portokai már 
az elvirágzott 
állapotot mutatják. 

A kibocsátott 
diópollen nagy 
számával magyarázható 
az a gyakorlatban is 
megfigyelhető tény, 
hogy egymástól távol 
álló magányos diófák 
is kielégítően 
teremnek. Angol 
szakemberek szerint 
még egymástól 2 km-es 
távolságban álló 
diófák is jól 
termékenyülnek egymás 
virágporától. Egy 

német szakember (Walter Böhner) 500 m-ben jelöli meg 
azt a távolságot, amelyről a megporzás kielégítő. 



A virágok nálunk tavasszal, április-májusban, 
északabbra tavasz végén-nyár elején nyílnak. 
Kaliforniában már márciusban is virágzik a dió. Az igen 
kései kihajtású dióra is van példa. Szélsőséges 
esetként említik, hogy Angliában, Chiswick-ben 1835-ben 
Loudon megfigyelt egy diófát, ami az első rügyét július 
1-én bontotta ki. 

A hímvirágok virágzása fánként 4-7, de inkább 5-6 napig 
tart. Hűvösebb időjárás elnyújtja, a meleg idő 
lerövidíti a barkavirágzást. Hazánkban a korábban és a 
későbben nyíló egyedek virágzása között 30 nap eltérés 
lehet, a pollenszemek kibocsátása a legkorábbi 
fajtáknál április 20. körül kezdődik, a legkésőbbieknél 
május 20. körül fejeződik be. 

Amint az Orosz Tudományos Akadémia biológiai 
enciklopédiájából, A.A. Fjodorov leírásából tudjuk, a 
hímvirágok kezdeményei az előző év júniusában alakulnak 
ki. A levélhónalji rügykezdeményekben, amelyek később 
barkarügyek lesznek, a szaporítószövetnek, a 
merisztémának előbb két dudora figyelhető meg, - ezek 
lesznek a hímvirág-kezdemények, - majd további négy 
dudor, - ezek pedig a rügypikkely-levelek. A tényleges 
barka majd csak a következő tavasszal fejlődik ki. Ezek 
alapján érthető az a gyakorlati tapasztalat, hogy akkor 
szokott a hímvirágzás hiányt szenvedni, kevés porzó 
megjelenni, ha az előző év nyara jellemzően száraz 
volt, és a barkarügyek kifejlődéséhez kevés volt a 
diófa vízkészlete. Egyébként a hímvirágzás, a 
pollenszórás általában kielégítő mértékű.  



 



 

Kvaliasvili és társai, grúz kutatók a barkák tavaszi 
kifejlődésének időszakában fellépő fagyhatással is 
magyarázzák a nem kielégítő termékenyülést. Nőelőző 
diófajták esetében a barkafejlődés idején előforduló 
fagy a nővirágot még nem károsítja, a pollenszemek 
kialakulását viszont gátolja. Torz, életképtelen, a 
pollencsírázásra alkalmatlan sejtek fejlődnek a fagy 
hatására, emiatt a később nyíló nővirágok 
termékenyülése zavart szenved. (Grúziai körülmények 
között ennek azért nagyobb a jelentősége, mert a grúz 
diófajták gyakorlatilag mind nőelőzők, és hiányzik 
belőlük a kárpáti fajtakörre jellemző apomiktikus 
terméshozás képessége.) 



 



  

És még egy tapasztalat, amit nem a szakirodalomból, 
hanem a gyakorlatból ismerünk. Nagy Károly kisari 
diótermesztő Kolléga hívta fel a figyelmemet, hogy a 
Milotai 10-es fajta az előző évi súlyos fagykár után 
idén nem hozott barkavirágzatot. Az 5 ha területű 
ültetvényben egy fa se. Igaza volt, saját fáimat 
megnézve hasonló a tapasztalat. Annyival árnyalva, hogy 
igen kevés a fagykáros évet követően a barka az M-10-es 
fákon, és kb. 6 m magasságtól felfelé, ahol a fagy már 
nem érvényesült annyira, a barkavirágzás a szokásos 
mértékű. (Más fajtájú diófáimon viszont kielégítő a 
barkanyílás.) Karcsi bátyám milotai fái kisebbek 5-6 m-
nél, és nála -7 C°-os fagy volt az előző évben.  



És még egy tapasztalat a fagykáros évet követő évről: 
2010-ben az összes, kibomló állapotú rügy lefagyott az 
ültetvényemben, a fák hajtásokat is csak az 
alvórügyekből tudtak hozni. Ilyen év után, 2011-ben a 
Milotai 10-es fák nagyon kevés barkát fejlesztettek, a 
közelben lévő egyéb diófajták kielégítően hoztak 
hímvirágot. 

Ez is egy különbség a diófajták között, hogy a 
rendkívüli időjárásra eltérően reagálnak. 

Akkor se kielégítő a pollenszórás, hiába van elég 
barka, ha túl sok a víz, de nem az előző évi, hanem a 
virágzáskori. A pollenszórás idején fellépő eső leveri 
a pollent a földre, kevés jut a nővirágokhoz. A 
hímvirágzáskori esős időjárás erős terméscsökkenéshez 
vezethet. 

A diófák - a terméshozás szempontjából - mind a saját 
virágporukkal, mind más diófák virágporával kölcsönösen 
jól termékenyülnek.  



 

Köztudott, hogy a diófa pollenszemeit a szél terjeszti. 
Nem a rovarok. Azért vagyok kénytelen ezt emlegetni, 
mert nem mindenki tud róla. Beszéltem egy olyan 
gazdaemberrel, aki határozottan állította, hogy a 
barkavirágzáskori méhjárás jó hatású a diófák 
termékenyülésére. Ezért cukros vízzel permetezte a 
diófákat, - több hektárt, - és örült a még több méh 
megjelenésének. 

Háziméhek valóban felkeresik pollenszórás idején a 
diófákat, de kizárólag a saját szempontjaikat veszik 
figyelembe. Virágport gyűjtenek a fiasításnak, ami 
valóban rendkívül jó, de a diófa nővirágait nem keresik 
fel. 

Úgyhogy arra kérem tisztelt méhész 
Kollégámat, a cukrot ne szórja szét, 
inkább cukorlepényként adja méheinek. 

Virágzási idők 

A széllel szállított pollenszemektől 
megtermékenyült nővirágból fejlődik 
termés. Mivel a hím- és a nővirágok 
egyazon fán legtöbbször nem egy időben 
nyílnak, a diótermesztés szempontjából 
fontos kérdés a hím- és a nővirágok 
virágzásának időpontja. 

A diófa saját pollenjétől is képes 
termékenyülni, teljes értékű termést 
hozni. De igyekszik elkerülni a saját 



pollennel történő termékenyülést, és ha részben, egyes 
években egybe is eshet a pollenszórás a nővirágok 
fogadókész állapotával, az eltérő idejű virágzás 
többségében idegenbeporzásra kényszeríti a diófát. Az 
idegenbeporzás természetesen nemcsak más fát, hanem más 
fajtájú - magoncegyedű - fát is jelent, mert 
genetikailag egy fajta egy egyednek tekintendő. A diófa 
az idegenbeporzásra törekvéssel biztosítja utódainak 
életképességét, a gének kombinálódását, a változatos 
utódok kialakulását, végül is az adott környezeti 
feltételeknek leginkább megfelelő újabb diófa-nemzedék 
felnövekedését, vagyis a faj életképességét, 
alkalmazkodóképességét. Az eltérő idejű hím- és 
nővirágzást, az idegenbeporzásra törekvést a 
szakemberek dychogámiának nevezik. 

Azokat a fajtákat - és magoncegyedeket, - amelyeken a 
nővirágok nyílnak előbb, hímelőzőnek nevezik a 
szakemberek, ami "hímet előző"-t jelent. És fordítva. 
Gyakran előfordul, hogy én is rosszul használom ezt a 
kifejezést. Ezért arra kérem tisztelt Kollégámat, ha 
rajtakap, hogy a hímelőzés (nőelőzés) kérdésében 
tévedtem, nézze el nekem, és más szakirodalomból nézzen 
utána, az adott diófajtánál melyik virág nyílik előbb.  



  

Az egyértelműség kedvéért sietek rögzíteni, hogy 
nőelőzés-hímelőzés terminológiájában a Hutchinson 
Enciklopédia terminológiáját veszem alapul, az idegen 
nyelvű anyagokból a protandry, protandric, protandrous 
kifejezéseket nőelőzőként fordítom, mert az 
enciklopédia meghatározása szerint ezek a kifejezések 
azt jelentik, hogy a hímjellegű szervek fejlődnek ki 
előbb, vagyis magyarán nőelőzők. 

És fordítva, a protogyne és hasonló kifejezéseket pedig 
hímelőzőnek fordítom.  



 

A diófajták többsége hím-előző, tehát a nővirág már 
nyílik, amikor a barkák még nem. Talán Moldávia a 
kivétel, ahol a kétféle virágzási típus nagyjából 
azonos arányban fordul elő. A nőelőző vagy a hímelőző 
virágnyílás fajtára jellemző tulajdonság, amit külső - 
éghajlati, időjárási - körülmények módosítanak. Ilyen 
időjárási tényezőként tartják számon a virágzáskori 
léghőmérsékletet, csapadékot, légnedvességet. 

Állítólag a fajtára jellemző virágzási idő is 
befolyásolja a hímelőzés-nőelőzés tulajdonságát. 
Megfigyelték, hogy a dióvirágzás első időszakában, 
korán virágzó diófajták többségében nőelőző típusúak, 
vagyis pollenszórással indítják a virágzást. A 
jellemzően későn virágzók pedig többségében hímelőzők, 
tehát a dióvirágzás végén is van még pollenszórás. Nem 
tudom, így van-e, bár a fajtaleírásokból lehetne egy 
hozzávetőleges statisztikát készíteni. 



Elvileg a beporzáshoz más (fajtájú) fára van szükség. 

 

A tavaszi meleg időjárás a hímvirágok előbbi nyílásának 
kedvez, a hideg időjárás pedig késlelteti azt, a 
nővirágokhoz viszonyítva. Meleg tavaszon tehát a 
diófajta nőelőző jellege erősödik, vagy hímelőző 
jellege csökken. És fordítva. 

Nem lehet tehát az egyes fajták virágzási, 
előbbvirágzási, együttvirágzási idejét pontosan leírni, 
csak nagy általánosságban. 

Az idegenmegporzási követelmények üzemi termő 
gyümölcsös esetében nem állnak fenn, ezért az 
öntermékenyülő, a hím- és a nővirágokat azonos időben 
nyitó fajták - például ilyen a német Seifertsdorfer 
Runde fajta - nem károsak, a lényeg a beporzás. Vannak 
ilyen fajták is. Sok fajtánál pedig a hím-, illetve nő-
előzés nem teljesen kifejezett, a két virágzás részben 
összeér. A különböző ivarú virágok nyílása közötti 
időeltolódás változatonként - magonc-egyedenként - igen 
különböző, de nagy általánosságban elmondható, hogy 
ritka az olyan fa, amelyen a virágok időben teljesen 
elszeparáltan nyílnak.  



 

A mi közönséges diónk az együtt- vagy különvirágzás 
kérdésében középső helyet foglal el a diófélék 
családján belül. Ha a másik két, nagyban termesztett 
diófajhoz, a feketedióhoz és a pekándióhoz 
viszonyítjuk, az előbbinél gyakorlatilag kielégítően 
összeér egy adott fa hím- és nővirágzási ideje, míg a 
pekándiónál gyakorlatilag minden fajta eltérő időben 
hozza hím- és nővirágait. A mi diónknál a legtöbb 
fajta, a legtöbb magoncegyed időben eltolva, részben 
összeérve virágzik. Kevés közöttük az időben teljesen 
elszeparált virágzású, és ugyancsak kevés az 
együttvirágzó is. Magyarországon is, világszerte is. 

Svájci összehasonlítás néhány európai és kaliforniai 
diófajta hím- és nővirágzási idejéről, több év 
átlagában: (A sötétebb sáv a barkanyílást, a világosabb 
a nővirágok nyílási idejét mutatja. Alul az egyes évek 
dióvirágzásának első napjától eltelt napok száma.)  



 

Néhány kaliforniai diófajta együttvirágzása: (A 
szaggatott vonal a hímvirágzást, a folyamatos a 
nővirágzást jelöli. Érdemes emellett a koratavaszi 
virágzást is figyelni, a kaliforniai mediterrán jellegű 
éghajlaton. Az utolsó oszlop pedig a diószüret idejét 
mutatja, fajtánként.) 

Érdemes továbbá megfigyelni, hogy a kaliforniai 
diófajták túlnyomó többsége erősen nőelőző, vagyis 
pollenszórásuk a meleg tavaszok miatt olyan korai, hogy 
önbeporzás gyakorlatilag nincs. Tehát Kaliforniában 
fontos, hogy az árutermelő ültetvényekben a fő fajta 
nővirág-nyílási idejéhez igazodó pollenszórású porzófák 
is legyenek.  



A hazai dióváltozatok együttvirágzási hajlandósága 
Szentiványi Péter vizsgálatai szerint:  
Együttvirágzás %-----Gyakoriság %  
-------80-100-----------54,6  
-------60-80------------38,6  
-------40-60-------------4,5  
-------20-40-------------2,3 

A virágzás ideje az évjárattól is függ. A különböző 
ivarú virágok optimális fejlődéséhez eltérő hőmérséklet 
szükséges, így különböző tavaszokon nemcsak a virágzás 
ideje és hossza, hanem az együttvirágzás aránya is 
eltér. És a diófajták az egyes évjáratok időjárására 
eltérő módon reagálnak. Egyes fajták virágzási ideje 
konzekvens, másoké némileg az időjárástól függő, 
labilis, évenként kissé változó idejű. Így évenként 
változik az önbeporzás lehetősége. És a saját 
virágportól előálló túlporzás veszélye is. 

Poór József figyelte meg hazai diófajtáknál, hogy ha az 
időjárás azévi alakulása miatt a hím- és nővirágzás 
gyakorlatilag együttvirágzássá alakul, és erre az 
időjárás úgy játszik rá, hogy a virágzás rövid idő 
alatt fut le, akkor az önbeporzás túlporzássá is 
átalakulhat, ami már káros. 

Nézzük meg, az előbb mutatott kaliforniai diófajták egy 
évvel korábban egészen más időszakban virágoztak:  



Csak érdekességként említem meg, hogy 
ugyanaz a diófajta eltérő 
éghajlati körülmények közé 
ültetve virágzási tulajdonságait 
megváltoztathatja. Ismertek olyan 
fajták, amelyek mediterrán 
környezetben nő-előző 
virágzásúak, a mérsékelt klíma 

alatt viszont hím-előzők. 

És még egy tényező hat az 
előbbvirágzásra, éspedig a fák 

kora. A fiatal fákon a hím-előző 
virágnyílás jóval kifejezettebb, 

mint az idősökön. 

A fák kora máshogy is hat a virágzásra, a 
termékenyülésre. Egy chilei szakértő a kaliforniai Serr 
fajta példáján az alábbi ábrát rajzolta. Chilei 
viszonyok között a Serr jellemzően nőelőző. Addig, amíg 
az ültetvény fiatal, és viszonylag kevesebb a barka is, 
a nővirág is, a két virágzás jellemzően elkülönül. De 
később, amikor már nagy a pollentermelő barkák száma, 
nagy a pollenszórás, a hímvirágzás ideje elnyúlik. 
Ugyanígy a nővirágok virágzási idejében is nagyobb 
eltérés mutatkozik, így a két virágzás egy ültetvényen 
belül részben átfedi egymást.  



Amíg tehát fiatal 
diósban hasznos lenne 
külön porzófajta is, 
akkor, amikor a fák 
már nagyobbak, erre 
nincs szükség. Sőt, a 
túlporzás is ezzel, a 
virágzási idők 
egybeesésével 
magyarázható. A Serr 
fajtánál, Chilében. 

Svájci kutatók is 
felfigyeltek arra a 
jelenségre, hogy a 
diófák korának 
előrehaladtával 
növekszik egy adott fa 
hím- és nővirágainak 
együttvirágzási 
hajlandósága. Ezt a 
jelenséget a 
következőképpen írják 
le: 

A diófa fiatal korában 
a hím- és nővirágzás 
ideje jellemzően elkülönül. Ha van is átfedés, a 
pollenszemek érett állapotának ideje és a bibe 
felületének maximális fogadókészsége időben nem esik 
egybe. Ezzel a diófa az idegenbeporzást preferálja. Ha 
van a közelben másik, pollenadó diófa, a termékenyült 
nővirágokból diófa-utódok jönnek létre, amelyeknek 
virágzási tulajdonságai eltérnek az anyafáétól. A 
további beporzás is biztosított tehát. De ha nincsenek 
a diófa környezetében pollenadásra megfelelő utódok, 
így hiányzik a megfelelő mennyiségű pollen, az idősebb 
diófa úgy segít magán, hogy a kétféle virágzás idejét 
közelíti. (Hát, nem tudom, így van-e.) 

A szakirodalomban mindkét véleménnyel találkozni, azzal 
is, ami a porzófajták jelenlétét szükségesnek tartja, 
azzal is, amelyik nem. Én magam a porzó nélküli 
ültetvényre szavazok, már csak a nagyon is változó 
virágzási idő miatt. Nincs biztosíték arra, hogy a 
porzófa pont a kellő időben virágozzon. 



Megkockáztathatom, nem tévedek nagyot, ha azt mondom, a 
dióvirágzás annyira bonyolult, annyira függ a fajtától, 
az éghajlattól, az évjárat időjárásától, hogy mindig 
máshogy alakul, csak nagyon gyengén tervezhető. 

A termékenyülés kérdésköre a diófánál különösen fontos, 
ezért erről kicsit többet beszélek. A termékenyülés 
szempontjából fontos, hogy a nővirágok nyílásának 
idején megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre 
szóródó virágpor. 

A pollenszem mérete 40 mikron, ezért nagyon kevés róla 
a használható felvétel.  

  

      

A diópollen egyre közelebbről:  



  

A pollen felszínén legalább 3-4, de legtöbbször sok 
pórus található.  



  

Termékenyülés 

A nővirág csúcsán álló bibe két lemezkéje a növekedés 
kezdeti időszakában felületével egymáshoz simul. Attól 
kezdve mondhatjuk a nővirágot termékenyülésre érettnek, 
hogy a lemezkék felületének szétválása megkezdődik. 
Ezután a bibe-lemezkék ívesen széthajlanak-
szétterülnek, és addig fogamzásképesek, amíg 



felületükön elbarnuló pontocskák nem jelennek meg. A 
bibe legnagyobb fogamzásképessége a lemezkék 45°-os 
széthajlása idején áll fenn. A fogamzásképesség 
megszűnik, ha a lemezkék már síkba nyíltak. 

A bibe-lemezek felülete - a széllel szálló pollenszemek 
jobb felfogása érdekében - erősen szeldelt, zsíros-
olajos, sőt azt is írják, hogy nedves is. Pollenszemek 
a bibén:  

 

A virágporszemek 20-25 % cukrot tartalmaznak szaharóz 
alakban, valamint invertáz enzimet, amely a pollen 
csírázása alatt a szaharózt glükózzá és fruktózzá 
bontja. Ezeknek az egyszerű cukroknak az ozmózisos 
szívóereje olyan nagy, hogy a levegő - magas - 
páratartalmát megfogva, hasznosítva a pollen csírázása 
csapadékvíz nélkül is megindulhat. 

A pollen csírázásához, a pollentömlő hajtásához szükség 
van a környezetből felvett vízre, mert magának a friss 
pollenszemnek a szóródáskor 5-7 % víztartalma van csak. 

A virágpor cukortartalma és életképessége között nem 
találtak összefüggést a kutatók. 



A kiszóródott virágpollen nagyon rövid ideig, 2-3 napig 
életképes. A pollen életképessége laboratóriumban is 
vizsgálható. A részleteket mellőzve csak annyit, hogy a 
vizsgálat erősen cukros agar táptalajon történik, 
cukor, bórsav, kalciumklorid jelenlétében. Az életképes 
pollenszemek csíratömlőt fejlesztenek.  

A pollenszemnek 
kettős burka van. A 
külső burok 
vékonyabb, de 
szilárd, ellenálló. 
Felületén elszórtan 
18-20 db csírapórus 
helyezkedik el. A 
belső burok 
vastagabb, puha, 
olajtartalmú, a 
csírapórusok mögött 
megvastagodik, ezért 
a pórusok kissé 
kiemelkednek. A 
burkokon belül van a 
csíraplazma, amely a 
vízfelvétel hatására 
megduzzad, és a belső 
burok olajtartalmát 
átpréseli a csírapórusokon. A pórusok egyikén hajt ki a 
pollentömlő, miközben felülete bevonódik a bibe 
felületén is jelenlevő olajos anyaggal. A pollentömlő a 
magkezdemény nyílásán, a mikropilén át hatol be a 
petesejthez. A nővirágban egy határozott pollentömlő-



vezető szövet irányítja a pollentömlőt, és a 
magkezdemény nyílása a magkezdemény-alap kiemelkedő 
nyúlványával közvetlenül rásimul ennek a vezető 

szövetnek a végére. 

Amerikai diókutatók közelebbről is 
vizsgálták a dióvirág termékenyülését. 
Azt tapasztalták, hogy életképesebbek, 
a termékenyülés szempontjából 
előnyösebbek azok a diópollenek, 
amelyek hosszabb pollentömlőt képesek 
fejleszteni. A pollentömlő mérete 
pedig a pollen kalcium-tartalmával 
függ össze. A diópollen-szemek 
kalcium-tartalmában tízszeres 
különbséget is mértek. A gyakorlati 
diótermesztő számára egyértelmű tehát 
a feladat, a megfelelő 
termékenyüléshez, terméshez a diófának 
megfelelő kalcium-ellátásra van 
szüksége. 

A megtermékenyült nővirágból alakul, fejlődik ki a dió-
embrió. Ennek folyamatáról nincsenek ismereteim, csak 
egy képet tudok mutatni a dió embriogeneziséről.  



 

Ide tartozik a „túlporzás” kérdésköre. Zárt állományú, 
nagy területű dióültetvényben egyes években a 
termékenyült nővirágok, terméskezdemények tömeges 
lehullása tapasztalható, amire először a Balatonboglári 
Állami Gazdaság szakemberei figyeltek fel. 
Nemzetközileg is Szentiványi Péter bácsi volt az egyik 
első, aki az alacsony diótermés egyik okaként az egy 
nővirágra eső pollenszemek túl nagy számát, a 
túlporzást állapította meg. Ilyenkor a fa a 
termékenyült nővirágot ledobja, abortál. 

Az elvetélt nővirág helye 2-3 mm-es foltban jelenik meg 
a hajtáson, és sima talajfelszínen magunk is 
megszámolhatjuk az abortálás miatti termésveszteséget. 
Nem tévesztendő ugyanakkor össze a túlporzás miatt 
lehullott virág nyoma a nem termékenyült, ezért 
lehullott virág nyomával. A nem termékenyült nővirág 
tovább marad a fán, helye 5-6 mm-es. 

Foglalkoztak a túlporzás kérdésével Kaliforniában is. 
Azt írják, hogy a pollenszemek által kibocsátott 
etiléngáz váltja ki a nővirágok lerúgását. 



Szentiványi szerint a túlporzásra abortálással való 
reagálás a diófaj önszabályozása a túlzott szaporodás 
ellen. Valószínűleg igaza van, mert ha egy területen 
olyan sűrűn vannak diófák, hogy túlporozzák egymást, és 
bőséges terméssel az utódnemzedék még sűrűbben 
növekedne, akkor az egész dióállomány életfeltételei 
romlanának. A diófa ugyanis jellemzően nem társas, 
erdei, hanem individuális, mezei fa, azt szereti, ha 
koronáját minden irányban kiterebélyesítheti. 

A gyakorlati diótermelők számára jelenleg még 
értelmezhetetlen, hogy a túlporzás elkerülésére mit 
kell csinálni. Addig jutottam el, hogy ha egy 
ültetvényben amúgy is előfordul több diófajta, amelyek 
a megporzást biztosítják, külön, direkt porzófák 
telepítése már felesleges. Azt már Szentiványi Péter 
előadásából tudom, hogy a magoncültetvények jellemzően 
alacsony termőképességének a túlporzás az egyik oka. A 
magoncültetvényben igen változatos hímvirágzású idejű 
diófák vannak, minden virágzási időszakban nagy 
számban. Törvényszerű tehát a nővirágzás teljes 
időszakában a nagy mennyiségű pollen jelenléte, a 
túlporzás. 

A természetes, magonc-diófa tehát nem természeténél 
fogva terméketlen, nem is csak a diónemesítők állítják 
róla, azért, hogy diófajtáik kelendőbbek legyenek, 
hanem vegyes, sűrű állományban nem teremnek jól. A 
diófa egyéniség, individuális lény. A mi közönséges 
diónk (Juglans regia) nem erdőalkotó, társas fa. Ezért 
ne is próbáljuk a vegyes diómagonc-állományt 
ültetvénybe telepíteni. 

A réges-régi diós szakemberek a múlt század első 
felében ezért ajánlották a ma már hihetetlenül tág 
térállásokat üzemi dióültetvényekbe. Például azt, hogy 
15-20 m-re ültessük a dióskertben egymástól a fákat. 
Persze, akkor még nem ismerték a túlporzást. Azt 
feltételezték, a diófának ekkora tér kell, hogy 
szabadon álljon, és kellő fényt kapjon. 

A túlporzás miatti nővirág-pusztulás a világon máshol 
is probléma, mondanám, egyes vidékeken egyes 
diófajtáknál még nagyobb is, mint nálunk. 



Mint említettem, a nővirág pusztulását a több pollen 
miatt megnövekedett etiléngáz-termelődéssel hozták 
összefüggésbe. A védekezés lehetősége erről az oldalról 
is megközelíthető, az etilén termelését kell 
meggátolni. Az amino-ethoxi-vinil-glicin (AVG) olyan 
vegyület, ami azt gátolja. Ma már ismeretesek olyan 
kísérleti eredmények, amikor ezzel a vegyszerrel 
permeteztek, és alkalmazása egészen hatásos volt. Az 
AVG nem méreg. Természetes anyag, talajlakó baktériumok 
is termelik. Még a bio-termesztésben is helye lehet 
ennek a módszernek.  

Nagyon nehéz a diófák (hím- és nővirágaik) virágzási 
idejét egzaktan meghatározni, pedig a dióültetvény 
tervezésénél, a megporzás, túlporzás kalkulálásánál 
szükség lenne rá. A virágzási idő meghatározásának 
alapvetően kétféle módját használják. 

Az egyik a több éves megfigyelés alapján történő 
átlagolás. Ennek alapján kijelenthető egy fajtáról, 
hogy (hím-, illetve nővirágzása) korai, középidőszaki, 
vagy kései. Ezzel a megállapítással lehet egy fajtát 
általánosságban jellemezni. De ez még kevés a 
fajtatársítás tervezésére. Ez a módszer önmagában is 
bizonytalan. Létezik egy nemzetközileg elfogadott 
dióvirágzási skála, 1-9-ig terjedő számokkal jelzett 
virágzási időbeosztás szerint. Érden vizsgálták az 
egyik új fajta, a Milotai Kései virágzását eszerint az 



időbeosztás szerint. Három év alatt három időosztályban 
virágzott (5, 7 és 6), így a virágzás idejére nehéz 
általános jellemzést adni. 

A másik módszer a virágzások (elő-, utó- és 
együttvirágzások) idejének évenkénti feljegyzése. 
Ezekből a feljegyzésekből változatos számokat kapunk. 
Például az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 
pölöskei telepének adatai szerint két diófajta 6 év 
alatt 1, 7, 7, 2, 7, 2 napos eltérésekkel virágzott, 
vagyis az első fajta nővirág-nyílása és a második fajta 
pollenszórása között ilyen eltérések voltak. Eszerint a 
második fajta 6 évből 3 évben virágzik kielégítően 
együtt az első fajtával, tehát az évek 50 %-ában 
számíthatunk arra, hogy porozni fogja. És ez még csak 
két fajta. 

Ha pedig az esetleges túlporzás felől közelítem meg a 
kérdést, akkor azt tekinthetem kedvezőnek, hogy hét 
évből négy évben nem virágzik együtt a két fajta. Ha 
átlagolom a fenti virágzási eltéréseket, azt 
állapíthatom meg, hogy a két fajta átlag 4,33 napos 
eltéréssel virágzik. Ez a 4,33 nap eltérés elég ahhoz, 
hogy a nővirágok legnagyobb fogékonysága ne essen egybe 
a legnagyobb pollenszórással, tehát a porzófajta ne 
porozza túl a termőfajtát. 

Tehát magánvéleményként megkockáztathatom, hogy a 
porzás, termékenyítés kérdésköre a gyakorlati 
diótermesztő számára nehezen értelmezhető. A túl sok 
pollen ugyanúgy gond, mint a pollen hiánya. 

Hadd másoljam ide Szentiványi professzor összefoglaló 
táblázatát a Magyarországon jelenleg elismert diófajták 
nővirágzási csoportjairól, és a következő táblát 
ugyanazon fajták hímvirágzásáról. Nagyjábóli 
tájékoztatónak. 

Nővirágzás: 

Korai Középkorai Középkései Kései 

(nincs 
ilyen 
hazai 
fajta) 

Milotai 10 
Alsószentiváni 
117 

Milotai kései 
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Milotai 
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Milotai 
intenzív  

Hímvirágzás: 

Korai Középkorai Középkései Kései 

(nincs 
ilyen 
hazai 
fajta) 

Milotai 10 Milotai kései 
Alsószentiváni 
117 

 
Milotai 
intenzív 

Alsószentiváni 
kései 
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Pedro Bonifác 

Milotai 
bőtermő 

Az apomixisről, (apogámiáról), vagyis az ivaros 
folyamat nélküli szaporodásról: 

Szerencsére, a dió öntörvényű biológiájából adódóan a 
diónál előfordul megtermékenyülés nélküli terméshozás 
is. Ez a jelenség a magyarországi és környéki őshonos, 
kárpáti fajtakörhöz tartozó diótípusoknál tapasztalható 
jelentősebb mértékben, a jelenséget tudományosan 
Szentiványi Péter vizsgálta először. Úgy történik, hogy 
a virágok egy része nem differenciál embriózsákot, nem 
képez egyszeres kromoszómaszámú nőivarsejtet, hanem a 
nővirág egyik, dupla kromoszómaszámú testi sejtjéből 
fejlődik ki a későbbi csíra, és köré a mag. Ennek a 
jelenségnek szélsőségesen kedvezőtlen időjárású 
tavaszokon van jelentősége, amikor a rügyfakadástól a 
virágzás kezdetéig hideg van. Ekkor - hazai vizsgálatok 
szerint - a virágok 13-42 %-a megtermékenyülés nélkül 
is teljes értékű termést tud hozni. Ezt a jelenséget 
nevezik apomiktikus (más szerző szerint hibásan: 
apomitikus) hajlamnak. 

Meg kell jegyezni, az apomixis nem kizárólag a diófa 
sajátossága. Bár kb. 400 virágos növény esetében 
állapítottak már meg apomiktikus terméshozást, a 
gyümölcstermő fák között mégis ritka. Citrusféléken és 



almán is megfigyelték, a diófélék családján belül ez a 
jelenség gyakori, a kínai hikori apomixisét már sokan, 
alaposan vizsgálták. 

Feltételezhető lenne, hogy az apomiktikusan létrejött 
utódok - teljesen anyai kromoszóma-készlettel - 
teljesen az anyafa tulajdonságait fogják tartalmazni, 
"magnemesek", és az anyafa klónjainak tekinthetők. 

Szentiványi Péter vizsgálatai szerint azonban az ilyen 
utódok tulajdonságai eltérnek, szóródnak az anyafa 
tulajdonságaitól, tehát nem tekinthetők klónoknak, és 
így - például - a fajták fajtaazonos elszaporítására 
nem nyújtanak lehetőséget. Hogy ezt hogy csinálják, nem 
tudom. Mindenesetre külföldi kutatók (Hanna, Bashaw, 
Koltunov, Garcia) egymástól függetlenül is ugyanilyen 
eredményre jutottak. 

A kárpáti fajtakörhöz tartozó német, fehérorosz és 
magyar dióállományokban találtak már 70 %-ot elérő 
apomiktikumot is! A kárpáti fajtakörön kívül csak a 
Broadview fajtáról írja azt az irodalom, hogy 
apomiktikus tulajdonsággal rendelkezik. Hogy el ne 
felejtsem megismételni, mindhárom magyar alapfajta, az 
Alsószentiváni 117, a Tiszacsécsi 83 és a Milotai 10 
egyaránt a kárpáti fajtakörhöz tartozik, így 
mindháromnál tapasztalható termékenyülés nélküli 
terméshozás is. Szentiványi professzor az említett 
fajtáknál 13-42 %-os apomiktikus termésképződést 
tapasztalt. 

Hogy mennyire nem jellemző az apomixis a kárpáti 
fajtakörön kívüli diófajtákra, arra egy több éven át 
ismételt törökországi kísérlet világít rá, amelynek 
célja a török diófajták apomiktikus tulajdonságainak 
felderítése volt. Tíz diófajtát vizsgáltak ismétlődően, 
és az apomixis-hajlam 0,5-1,6 %-nak bizonyult. Egy 
fajtánál, egy esetben találtak 6 %-ot. 

Tisztelt diótermesztő Kollégám saját diófáinak is 
megvizsgálhatja apomiktikus jellegét egy egyszerű, 
Szentiványi professzor által ajánlott módszerrel. 50 
vagy 100 még ki nem nyílt nővirágra kössön vattát, 
burkolja be rákötött fóliadarabbal. Két hónap 
elteltével számolja meg a termékenyülés nélkül fejlődő 
diókat, és már százalékban kapja meg az eredményt. 



Létezik még egy szexuális eltévelyedése a diófának, ez 
a parthenokarpia, a mag nélküli termésképzés. 
Termesztői szempontból ez a tulajdonság egyértelműen 
káros, mert ilyen úton dióbél nem keletkezik, csak üres 
dióhéj. Az ilyen hajlammal rendelkező diófát nem szabad 
megtartani. 

Hogy mennyi mindent nem tudunk még a dióvirágzás 
biológiájáról, azt az a megfigyelés is bizonyítja, hogy 
ha a még nem termékenyült dióvirágra az alma virágporát 
visszük fel, az meggátolja a diópollentől való 
termékenyülést. 

A diófa nemcsak fajon belül, hanem más diófajok 
pollenjétől is termékenyül. Fajon belül nem ismeretes a 
fajták, típusok között termékenyülési 
összeférhetetlenség. A Juglans fajok között gyakoriak a 
hibridek. A közönséges diót jól porozza a fekete dió, 
az észak-kaliforniai fekete dió, a mandzsúriai dió, a 
japán dió és a szürke dió is.  

 

A diófa virágainak tárgyalása végén jegyzem csak meg, 
hogy manapság már odáig fejlődött a kertészeti 
tudomány, hogy vannak szakértők, akik szerint a diófa 



virágzásába vegyszeres kezeléssel is beavatkozhatunk. 
Állítólag a hidrogénciánamid késlelteti a nővirágok 
nyílását, ezáltal segíti a későtavaszi fagyok 
elkerülését. Nem tudom. 

A gyakorló diótermesztők számára fontos kérdés a 
termékenyülési eredmény megállapítása, vagyis a 
gyümölcskötődés mértéke. Annak százaléka, hogy hány 
virágból fejlődik termés. A hazai szelektált alapfajták 
(M 10, T 83, A 117) természetes termékenyülési 
százaléka 60-98 %. 70 % alatt felvetődik a nem 
kielégítő kötődés vizsgálatának szükségessége. 

A termékenyülési eredmény mérésére egyszerű módszert 
ajánl Szentiványi professzor, bármely diósgazda 
elvégezheti. Amikor a virágzás elmúltával a nem 
termékenyült virágok már lehulltak, egy bizonyos 
mennyiségű ágon végigszámoljuk a terméskezdeményeket és 
a lehullott nővirágok ripacsait, vagyis azt a jól 
látható 3-5 mm-es helyet, ahol nővirág volt. A két 
számot összeadjuk, és ehhez viszonyítjuk a termékenyült 
virágokat. 

Csak félve írok a virágzás témakörének végén a diófa 
virágzási anomáliáiról. De muszáj vagyok, mert az Orosz 
Tudományos Akadémia biológiai enciklopédiája is 
foglalkozik vele, tehát nekem se szabad lemaradnom. 

Az egyik rendellenesség az őszi virágzás. Ez nem is 
annyira rendkívüli, mert sok más fánál - gyümölcsfák, 
akác, vadgesztenye, - tapasztalhatjuk. Oka az lehet, 
hogy egy száraz vagy hideg periódust a fa úgy érzékel, 
hogy tél van, és utána ki akar tavaszodni. 
Tulajdonképpen környezeti hatásra bekövetkezett 
élettani zavar. Konkrét példát nem ismerek, de 
állítólag létezik. T. Duszkabilov nemcsak 
Kirgizisztánban, Tadzsikisztánban is látott őszi 
virágzású diófákat. 

A másik eltévelyedés a hímnős virágok létrehozása. Erre 
sem ismerek példát, de az enciklopédia szerint nemcsak 
Oroszországban, Franciaországban is előfordult már. És 
azt állítják, az őszi virágzás virágai ilyenek. Hát, 
érdekes lehet.  



A diótermés 
kifejlődése, dióérés 

Mottó:  
„A Orzech robi co moze,  
nim spadnie z drzewa: dojzrewa”  
(A dió teszi, mi tőle telik,  
míg le nem esik, csak érik, érik)  
(Wladislaw Scislowski) 

A megtermékenyült nővirág 
megvastagodásából, a 
körte, majd gömb alakú 
húsos terméskezdeményből 
gyors növekedéssel 
fejlődik ki a diótermés. A 
termés a virágzástól 
számított 4,5-5 hónap 
alatt érik meg. 

A zöld burkon - kopáncson 
- belül barázdált, 



fásodott, erősebb-gyengébb csonthéj található, aminek 
keménysége az adott diófajtára jellemző. Ez tartalmazza 
a fehéres-krémszínű állagú ehető dióbelet. 

A diótermés mérete erősen függ a fajtától (a 
dióegyedtől). Befolyásolja ezen kívül az adott nyár 
első hónapjának, júniusnak az időjárása. A júniusi 
vízellátástól függ a diótermés mérete. Száraz június 
esetén kisebb, csapadékos június esetén nagyobb 
ugyanannak a diófának a diómérete. 

A hőmérséklet is fontos tényező, a júniusi hideg 
időjárás is gátolja a diótermés kifejlődését. Hideg 
június után a diók nagyobb arányban maradnak aprók, 
hiába sok a csapadék júniusban.  

Termékenyülés után igen gyors a kialakuló diótermés 
növekedése. Közel két hónapon át a termés átmérőjének 
napi 1 mm-es növekedése figyelhető meg. Ehhez a gyors 
növekedéshez a diófának egészséges lombozatra, 
tápanyagokra és vízre van szüksége. Ebben az időszakban 



a gyökérzet tápanyagfelvétele aktívabb, mint a nyár 
második felében. A zölddió méretbeli növekedése június 
végéig tart.  

Hazánkban június 20-30. között indul meg a dió 
csonthéjának keményedése. Először a csúcsi részen 
észlelhető a keményedés, ha tűvel, villával, stb. 
megszúrjuk. Július elején már a dióbél folyékony állaga 
is szilárdul.  



A csonthéj kellő vastagságához a nyár első felének, 
júniusnak és júliusnak megfelelő időjárása szükséges. 
Hűvös évjáratban, különösen hideg talajon, hideg 
fekvésben a csonthéj vékonyra marad, végletesen a 
csúcsi részén lyukas is maradhat. 

A dióbél júliusban szilárdul meg, kifejlődése, 
méretbeli növekedése júliusban történik. A júliusi 
hónap megfelelő időjárása szükséges ahhoz, hogy a 
dióbél a héjat minél jobban kitöltse. Mint az idevágó 
francia közmondás is mondja, július végére a dióbél 
kifejlődik: "Á la Sainte Madeleine, les noix sont 
pleines." 

Extrém esetben, amikor aszályos júniust csapadékos 
július és augusztus követ, a kisméretűre maradt héjban 
a bél nem fér el, hanem a dió a csúcsnál megrepedhet. 
És az se kedvez a dióhéj kifejlődésének, ha a július 
rendkívül száraz és meleg, ilyenkor nincs elég víz a 
dióhéj fejlődése számára. 

A kifejlett diótermés vaskos kocsánnyal kapcsolódik a 
hajtáshoz. Felszíne a többi diófajhoz viszonyítva is 



jellemzően sima, fehérrel pöttyözött zöld színű. A zöld 
burok vastag, húsos, bőrszerű. Mérete a legapróbb 
termésű egyedeknél alig nagyobb 2 cm-nél, többségében 
viszont jellemzően 3-4-5 cm-es. 

Botanikailag a zöld burok egyben a perikarpium és a 
mezokarpium is. A csonthéj az endokarpium, amin belül a 
dióbél a tulajdonképpeni mag. 

A zöld burok legkülső, vékony rétege a diótermés 
kifejlődése, a gyümölcs növekedése során lekopik. Marad 
a húsos, lágy szövet, ami parenchimasejtek tömegéből 
áll. A zöld burok belső felületét vékony fonalak 
borítják, ezek az edény-nyalábok táplálják. 

A csonthéj alapján mondhatnánk a diót csonthéjas 
gyümölcsnek is, ha ez a kifejezés a hivatalos 
kertészeti terminológiában nem a Prunus fajok termésére 
lenne lefoglalva. Pedig azok csonthéja az ehető 
gyümölcsön belül található, tehát nem a héj a gyümölcs 
legjellemzőbb vonása. Így jobb híján a diót a héjas 
gyümölcsűek közé szokták sorolni, pedig semmi 
rokonságban nem áll az ugyancsak idesorolt mandulával, 
mogyoróval, gesztenyével. (És külföldön még hányféle 
héjas terméssel!) 

Turcanu professzor a diótermést ál-csonthéjas 
termésként deffiniálja. 

Ritka az a diófajta, amely háromnál több termésből álló 
fürtöt terem. Pedig nem lehetetlenség, amint a dióvirág 
tárgyalásakor már láttuk. 

Egy burokban legtöbbször egy dió van, de néha előfordul 
kettő is. Egy régi francia diófajtánál, a noix Fertile 
vagy Praeparturiens néven nevezett diónál a kettes, 
hármas dió gyakori volt egy burokban. 

Nézzünk meg egy holland botanikai ábrát a diótermés 
kifejlődéséről.  



A dióhéj keményedése július elejétől egészen szeptember 
elejéig tart, majd kezdődik az érés. Az érés kezdetén:  



Kopáncsrepedés:  



Amikor a diótermés csonthéja már teljesen 
kifejlett, kemény, a fajtára jellemző 
rajzolatú, ugyanakkor a csonthéjat borító 
zöld burok még vastag, húsos, vagyis a 
következő kép szerinti érési állapotban 
van, a dióbél igen finom állagú, fehér 
színű. Ilyenkor a dióbelet borító vékony hártya még 
puha, a bélről lefejthető. Az ilyen érési állapotú 
dióbelet nevezik Nyugat-Európában friss diónak, ami 
különleges csemegének számít.  



  

A dió zöld burkát a magyar nyelvben leginkább 
kopáncsnak mondják, de találkozni a kopács, kupacs 
elnevezéssel is. Mint Nagy László Dióverés c. versében 
is írja: "burkos dióra a gyermek kővel kopácsol." 

Anyagában tannin, juglon, citromsav, almasav, stb. 
található. 



A kopáncs a dióhéjról éréskor szabálytalan foltokban 
válik le, majd hamarosan megfeketedik. A 
kopáncsleválásnak ez a módja fajmeghatározó jelleg. A 
diókopáncs leválásának folyamatát hívják kovadásnak 
vagy somzásnak. 

A kovadás kifejezését használja Szentiványi Péter, más 
növények terméshéjának felnyílásával azonosan. Például 
kovadásnak nevezik a repce becőtermésének, a gyapot 
toktermésének és egyes hüvelytermések felnyílását is. 

Somzásnak pedig a nógrádi Zagyva-völgy vidékén mondják 
a diókopáncs repedését. A szó másik alakja a somlás, 
ami a (ki-, szét-)bomlással azonos értelmű, és ebből 
erednek a Dunántúlon is, Erdélyben is egyes hegyek 
nevei, amelyek teteje szétnyílni látszik (Somlyó).  

Biológiailag akkor tekinthető érettnek a diótermés, 
amikor a bélrekeszeket elkülönítő belső válaszfal már 
nem fehér.  



 

A kopáncs a dió 
érésekor 
szabálytalanul reped, 
megbarnul. Ha 
megreped, a dióbél 
már ehető, de 
szárítás nélkül nem 
tárolható. A kopáncs 
repedésekor 
kinyerhető dióbelet 
szokták „friss dió”-
nak hívni, ami igazán 
finom ínyencség. 
Hűtve tárolható. 

A dió érésének módját 
illetően a diófajták 
öt főbb típusba 
tartoznak: 



 A burok felreped, a dió kicsúszik, és néhány roston 
csüngve szárad, majd e rostok megszáradása, 
törékennyé válása után lehull. 

 A burok felreped és a dió kihull. 
 A burok felreped, de az érési időn belül csak 

rázásra (szélre) hull ki. 
 A burok felnyílik egy kissé, de a dió nem hull ki, 

hanem a később rászáradó burokkal együtt hull le 
később. 

 A dió a zöld burokkal borítottan hull le. 

A felsorolt kopáncsrepedési formák közül kétségkívül az 
első a leglátványosabb.  



 



Az érés ütemességét tekintve is 
nagy a diófajták között a 
különbség. Van fajta, amelyik 5 
nap alatt, míg másik 40 nap 
alatt hullajtja le termését. 

Éréskor a baktériumfertőzött, 
értéktelen dióterméssel 
kezdődik meg a dió hullása. 
Ezután a fajtára jellemző érési 
intervallumon belül a dió 
hullása időben egyenletesen 
zajlik le. Természetesen az 
időjárás az érés 
egyenletességét befolyásolja. 
Például a Milotai 10-es fajta 
eső hatására 3 nap alatt képes 
0 %-ról 60 %-ig lehullani. 

Előfordul, hogy a diótermés egy része nem hullik le, 
hanem télen is a fán marad. Jobbra még április 20-án is 



a fán csüngő tavalyi dió látható. Ez nem természetes, a 
képen látható diót egy molylepke bábinge ragasztotta 
fel. 

A diófa természetes körülmények között magjáról 
szaporodik. Egy nagy diófa 9000 szem diót is teremhet. 

A magról kelt diófák közül azok adják a legjobb diót, 
amit a varjak ültettek. 

Magyar népi megfigyelés a Tiszahátról, hogy a varjak a 
nagyobb, ugyanakkor jobban törhető diót kedvelik. A 
varjak által elhullatott magvakból kelt diófák a varjak 
szelekciós munkája következtében tendenciájában nagyobb 
diókat teremnek. Az emberi diónemesítő, szelekciós 
munka tulajdonképpen csak a varjak szelekciós 
munkájának folytatása, hiszen a varjak ezt a kiválogató 
munkát már évezredek óta végzik. Egyáltalán nem 
foglalkoznak a nagy termésű lódiókkal, a törhetetlen 
kődiókkal, de a lyukasodó héjú cinegediókkal se. 

Tudjuk, a diófáról lehulló diók közül kevés szokott 
közvetlenül a diófa alatt kicsírázni, hiszen a juglon 
csírázásgátló hatása a csírázó dióra is káros. A 
távolabbi terjesztés főleg a varjak érdeme. A vadon 
nőtt diót népiesen varjú ültette diónak hívják.  



 

És terjesztői elismerés illeti a mókusokat, egereket, 
mátyásmadarakat, csókákat is.  

 

A diótermés morfológiája 

Mottó:  
"Amint az almafa almát teremt, a diófa diót..."  
(Kosztolányi Dezső) 



A diótermés mérete a termesztett diófajták esetében 
legtöbbször 30-41 mm közötti. De a határok tágabbak. A 
legnagyobb diók kb. 6 cm-esek, a legapróbbak pedig 
mogyorónyiak. Ez utóbbiak nem is olyan ritkák, 
Franciaországban, Dordogne-ban noix-noisette a nevük, 
és állítólag rendkívül finom belük van. 

A csonthéj (tudományosan endokarpium) éréskor keményre 
fásodott, két félből áll. 

Ezzel a mondattal már benne is vagyunk a diótermés 
morfológiai leírásának tudományában. De én ebben nem 
akarok elmélyedni. A dió tudósai ezt már olyan 
kimerítően, sokszor leírták, hogy annak 
összefoglalására se lennék képes. Ezért csak egy kis 
képet mutatok a diófa tudósaitól, bevezetésként a 
morfológiába, és nem tárgyalom azt végig, a 
későbbiekben csak a lényegre igyekszem korlátozódni.  

 

A diótermés súlya a dióhéj dióbéllel való teltségétől 
is függ, de a dió méretével is szorosan összefügg. Egy 
erre vonatkozó méréssor adatai:  



 

Az x-tengelyen a dió kerületét adták meg cm-ben, az y-
on pedig a dió súlyát g-ban. Tényleg szoros az 
összefüggés, bár fennáll a gyanú, hogy a vizsgálatba 
egy adott diófa diói lettek bevonva, feltehetően nem is 
egy hivatalosan elismert diófajta diói, hanem egy 
magról kelt, ismeretlen diófáé, de az összefüggés akkor 
is határozott. 

A termesztői gyakorlatban a legalább 10-12 g súlyú diók 
a kívánatosak. 

A diótermés felszíne simább-rücskösebb, két hosszanti 
varrattal az alapi végétől a csúcsi végéig.  





  

A diónak a kopáncsnyélnél, a hajtáshoz való 
csatlakozásnál lévő végét nevezzük alapi, a másikat a 
csúcsi végének. Az alapi rész formája kúpos, félgömb 
alakú vagy lapos lehet, fajtától függően. A dióhéj 
alapi nyílása bocsátja át a kocsánytól a bélrekeszig a 
szállító edénynyalábokat. A kisebb alapi nyílású fajták 
előnyösebbek, mert kevésbé molyosodik, később pedig 
kevésbé avasodik a dióbél. 

A dió csúcsi végének alakja a fajtától - magoncdió 
esetében az egyedtől - függően a tompa, lekerekített 
formától a hegyes, csúcsosig, szélsőséges esetben a 
csőrös alakig változik.  



 



Az endokarpium normál esetben két lebeny összenövéséből 
áll, a találkozásnál kifejezett varrat alakult ki. Néha 
három varratú diót is találni:  



 



 

  



Sőt, négy varratú is előfordul. (Mert ha teve van 
egypupú, kétpupú, négypupú, sőt több, dió miért ne 
legyen?) Persze, ezek csak ritka rendellenességek.  





 
 



A több varratú dió termesztői szempontból kevésbé 
értékes. Egyrészt, mert külsőre nem elég tetszetős, 
másrészt, mert a dióbél elhelyezkedése és mérete 
kedvezőtlen. 

Azt mondják, varrat nélküli dió is előfordul, vagyis az 
egész dióhéj egy termőlevélből fejlődött. 

A dióhéj csúcsi részén többé-kevésbé kifejezett két 
váll található, ahol a leghosszabb a dióhéj. 
Vállszélességnek a két vállcsúcs távolságát mondjuk. 
Magasságnak pedig az alapjára állított diónak a 
vállcsúcsig terjedő magasságát. Ezek a méretek jelzik a 
dió térfogatát, és összefüggnek a dió hámozhatóságával, 
válogathatóságával. És szubjektíve pedig a váll alakja 
nagyban befolyásolja a dió tetszetősségét. Mindezen 
szempontokból előnyösebb a széles, vállas alak, a 
vállak nélküli, „csőrös” alakkal szemben.  



 

Amikor a dió vállai jellemzően szélesek, és a dió alapi 
részénél is hasonló szögletesség látható, a diótermés 
határozottan négyszögletes formát vehet fel. Az ilyen, 
főleg nagyobb méretű diókat német nyelvterületen 
Schachtelnuss-nak, skatulyadiónak nevezik. Ilyen 
diótermést produkáló diófák Magyarországon is vannak.  

 

A héjfelület elsősorban a tetszetősség szempontjából 
érdekes, de a barázdált és annál tagoltabb héjfelületű 
diók a kopáncstól, annak maradványaitól nehezebben 
tisztíthatók meg. A héjfelület típusai: 

 -Finoman erezett: Alaptól induló barázda nincs, 
csak szép, sekély erezet nyoma látható, a varrat 
mellett nincsenek gödrök. Ilyen a Milotai 10.  



 

 -Rajzolatos: Az alaptól néhány sekély barázda 
indul, amelyek az oldalakon rajzolatba, az erek 
nyomaiba mennek át. A karimánál kevés a gödör. 
Milotai 14.  

 

 -Barázdált: Több, középmély barázda húzódik az 
oldalakon végig. A héj sima, a varrat mellett 
gödröcskék vannak. Tiszacsécsi 10. 

 -Dudoros: Olyan, mint a barázdált, s emellett a 
felületen kis gödrök és kiemelkedések vannak. 
Tiszacsécsi 83.  



 

 -Rücskös: A nagy dudorokon még kisebbek, s ezen 
kívül mély barázdák is vannak. Például csemegedió-
típusok ilyenek.  

 

A dióhéj színe a jellegzetes diószín. Az angol 
BBC színmeghatározása szerint a bézs szín és a 
dióhéj színe szinoním fogalmak. A szín a 
gyakorlatban kevésbé a dió fajtájától, inkább 
a diótermés betakarítás utáni kezelésétől, 
manipulálásától függ. A kopáncs festékanyagával 
szennyezett héjú dió sötétebb, a fehérítési eljárás alá 
vont dió viszont szinte fehér. 



A varrat két oldalának kiemelkedését nevezik karimának. 
Szélessége és magassága rontja a tetszetősséget, 
javítja a héj szilárdságát, zártságát. Csőrös és 
karimás dió:  

 

A diótermés alakja két tényező függvénye. A dió 
„hosszúkássága” a dió hossza és szélessége közti 
aránytól függ, a dió „szabályossága” pedig a szélesség 
és a vastagság arányától. (Lásd feljebb a Brózik-
Borbély-féle alaktani ábrát.)  

  

Hasonló fogalmakat használnak a Davis Egyetem kutatói 
is, az úgynevezett F mutatót (Form coefficient). 



Képlete: F = 2H / D1 + D2, ahol H a hosszúság, D1 és D2 
a szélesség és a vastagság. Tehát egyszerűbben: a 
hosszúság és a kétirányú kereszt-átmérő átlagának a 
hányadosa adja az F mutatót. Értelemszerűen ha F=1, 
akkor a dió gömbölyű, ha F nagyobb 1-nél, a dió 
hosszúkás. De a kaliforniaiak az 1-nél kisebb F-értéket 
is hosszúkásnak mondják, pedig arra a lapított, nyomott 
kifejezés illene jobban. 

A hosszúkásságot illetően a kevésbé hosszúkás, 
gömbölyded alakok a kedvezőbbek, mert könnyebb a gépi 
manipuláció és feldolgozás, továbbá a gömbölyű dió 
szilárdabb, és jobban elviseli a zsákos szállítást. A 
fogyasztók a hosszúkás diót előnyben részesítik a 
gömbölyűvel szemben, mert a hosszúkás nagyobbnak 
látszik.  

 

Francia diók alakváltozatai:  



  

  

  

  

  

 

Ukrajnai diók alakváltozatai Lvovból:  



 
 

A szabályosságot illetően pedig a 
szabályosabb, vagyis a nem kiemelkedő karimájú 
dió a kedvezőbb, mert tapasztalat szerint 

dióbele teltebb, és ezáltal nagyobb a bél aránya. 

Mellesleg, nyilván nem a szabályossággal függ össze, de 
lapos héjú diókkal is lehet találkozni. Ritkán. Akkor, 
amikor két dió ikerként, közös burokban fejlődik.  

 



Még ritkább, ha a közös burokban úgy fejlődik két dió, 
hogy a közepén nem is válik szét, tehát a két dió egy 
dió. A képen a közönséges dió és a mandzsúriai diófaj 
Hebei város környéki hibridjének, a Juglans 
hopeiensisnek a dióit láthatjuk. Nem is egyet, kettőt.  

Ritkasága miatt drága is a félig szétvált - vagy félig 
összenőtt - dió. Tisztelt szegényebb Kollégámnak talán 
nincs is annyi pénze, hogy ezekből két egyformát 
megvegyen. A hebei diókereskedők mindenesetre milliós 
értéket kérnek el egy ilyen diópárért, magyar forintban 
számítva. 

Tisztelt hazai Kollégám, mi nem vagyunk olyanok, mint a 
németek. Mi csak elbeszélgetünk a diótermés alak 
szerinti változatosságáról, és csak csodálkozunk, hogy 
miféle diók vannak. 

Ezzel szemben a németek tudományos rendszerbe 
foglalták, milyenféle diók fordulnak elő náluk, és a 
különböző formákat féltudományos nevekkel jellemezték. 



Állítólag német nyelvterületen mintegy százféle diót 
ismernek, ezek közül egy kis ízelítőt a következő 
táblázat mutat. De előrebocsátom, ezek a dióváltozatok 
nemcsak a németeknél fordulnak elő, hanem mindenütt, 
ahol diófák nőnek. Azért tartom a latin neveket 
féltudományosnak, mert bár jellemzőek, de az így leírt 
diók egyedi előfordulások, nem rögzült tulajdonságú 
változatok, utódaik egészen másmilyenek lesznek, 
többségükben. 

Változat Német neve Latin neve 

Nagy, keményhéjú Große Steinnuss J. regia var. durissima 

Kis, keményhéjú die Kleine Steinnuss J. regia var. connata 

Hegyes, csúcsos, csőrös die Zugespitze Walnuss J. regia var. acuta 

Hengeres die Walzenförmige Walnuss J. regia var. cylindrica 

Varratos, karimás die Leistenwalnuss J. regia var. carinata 

Hosszúkás die Längliche Walnuss J. regia var. oblonga 

Közönséges die Gemeinde Walnuss J. regia var. rotunda 

Apró, kerek die Kleine runde Walnuss J. regia var. minor 

Óriás die Riesenwalnuss J. regia var. maxima 

Vékonyhéjú lódió die Dünnschalige Pferdewalnuss J. regia var. tenera 

Közönséges lódió die Gemeine Pferdewalnuss J. regia var. quadrangularis

Vékonyhéjú lódió die Schalenlose Pferdewalnuss J. regia var. membranacea

Csoportos die Büschelnuss J. regia var. fructicosa 

Fürtös die Traubenwalnuss J. regia var. fertilis 

Kései kihajtású  
(Szent János-dió) 

die Spätaustreibende Walnuss J. regia var. serotina 

És még lehetne sorolni. 

Egyszerűbb, ezért szimpatikusabb Dorofejev professzor 
morfológiai rendszere, amit 1953-ban adott közre. 
Eszerint a következő dióalakok léteznek: 

 elongata - hengeres 
 ovalis - elliptikus 
 ovata - tojásalakú 
 globosa - gömbölyded 
 compressa - kissé nyomott 
 obovata - fordított tojásalakú 



A diógyümölcs nagysága háromféle módon vizsgálható, a 
gyümölcs átmérője, térfogata és súlya szerint. Erről a 
kereskedelmi dióról szóló fejezetben beszélek. Most 
csak annyit, hogy a diótermés mérete - fajtától vagy 
magonc-egyedtől függően - tág határok között változik. 
1,5 cm-től 6 cm-ig. Ennek megfelelően súlya is, 6 g-tól 
20,5 g-ig. 

Török diófajták méretváltozatai:  

 

Holland diófajták méretváltozatai:  

Óriás diók 

A szokásosnál nagyobb méretű diók mindig izgatták az 
emberek fantáziáját. Ilyen diók gyakorlatilag mindenhol 
megtalálhatók a világon, ahol a diófák természetes 
ökoszisztémát alkotnak. A természetes dióállományból 
kiemelt egyes óriásdiójú példányokat vegetatív úton 
továbbszaporítva létre is hoztak óriás fajtákat, de 
többségében a ritkán, spontán módon előforduló egyes 
fák ilyenek.  



A rendkívül nagy dióméret természetes, generatív úton 
nem öröklődik, legalábbis ennek a jellegnek az 
utódokban való megjelenésére nem számíthatunk nagyobb 
gyakorisággal, mint ahogy a magról kelt diófák között 
általában megjelenik. Vagyis ritkán. 

Az óriás dió nem nevezehető a Juglans regia faj 
változatának, hanem típusnak, jellegzetességnek. 

Mekkora diókat mondhatunk óriásoknak? Mondjuk, a 
hatcentiseket. 



És hogyan is nevezzük ezeket a diókat? Nagyon 
sokféleképp, ízlésünknek megfelelően. Egy régi példa, 
német és francia óriásdiók neveinek felsorolása. És még 
hány nyelv van! 

 

Angliában, Warwickshire-ben ismertek egy helyi fajtát, 
amit "Bannut"-nak neveztek, Franciaországban pedig még 
emlékeznek egy "Noix de Jauge" nevű fajtára, 
mindkettőnek a nagyméretű diótermés a jellemzője. De ez 
nem hogy előny, mert mindkettőnek jellemzően száradt, 
zsugorodott a bele. A Jauge még csúcsos is. 

Louis Claude Noisette (1772-1849) 1821-ben készült 
rajza a Jauge dióról (az első képen jobbra):  





  

A második kép A. Poiteau alkotása, kb. 1808-1835 
közötti időből. Duhamel Du Monceau könyvének 
illusztrációja. Ma már ez a nyomat is ritkaság, egy 
példányt 950 dollárért vehetünk. 

A Jauge diónak nemcsak az ábrázolásai, az elnevezései 
is kultúrtörténeti értékek. Ki mondaná már manapság 
így: "Grand noyer" (Juglans maxima)? Mintha külön 
diófaj lenne. Nem az, a mi kutyánk kölyke (bocsánat, a 
mi diónk változata) ez is. 



A másik, nagyon elterjedt, régi óriásdió-típus a 
franciáknál a Bijou, más, közép-francia nyelvjárásban 
Cacolas. Általában a rendkívül nagyméretű diókat hívják 
Bijou-nak a franciák, azokat, amelyekben kisebb 
ékszerek is elférnek. Ezüstözve, aranyozva 
ékszertartókat készítettek belőle. Pierre-Antoine 
Poiteau színes metszete a Bijou dióról 1846-ból:  

 

A belgák azért nem franciák, mert különbek. Szent 
Mihály diójuk is felülmúlja mind a Jauge, mind a Bijou 
fajtát. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia óriásdióit lódió, 
skatulyadió névről ismerjük. Három ilyen fajtánk is 



volt akkor. Annyi, mint a belgáknak és a franciáknak 
együtt. 

Németországban is viszonylag gyakoriak az óriásdiók:  

 

Angol, de inkább amerikai nyelvterületen az óriásdiókat 
Giant-ként említik. (Lásd: Cook's Giant Sweet, amiről 
csak az az egy biztos, hogy diója nem így néz ki. Ezt a 
képet az a faiskolás tette közzé, aki a csemetéjét 
árulja. Tudjuk, a faiskolásoknak nincs termő diófájuk, 
így azt se tudják, milyen diót árulnak.)  



 

Orosz nyelveterületen, Ukrajnát és Moldáviát is 
ideértve, Bombának nevezik az óriásdiókat. Sok ilyen 
változatról beszélnek, közülük egyedül a Bukovinszkaja 
Bomba ukrán dió bír fajtaelismeréssel. Ez is olyan, 
mintha nagykabátot adtak volna rá. Lötyög a héjában.  

 



Sokáig azt hittem, a dánok a mezei diókat nevezik 
Kaempe-nek. De nem, az óriásdiókat. Két ilyen fajtát is 
szaporítanak (Kappels Kaempe és Kolstrups Kaempe). 

Hollandiában Frans Geraets faiskolás viseli a szívén az 
óriásdiók (az ő terminológiája szerint Giganoten) 
ügyét. Apja is kertész volt, 2 m magas ember, ismerősei 
csak Lange van Lod ragadványnévvel illették. Apjára 
emlékezve egy óriásdiót termő fát Juglans regia Lange 
van Lod fajtanévvel akar elismertetni. Ez a fa 6-7 
centis diókat terem, legnagyobb diója 8,5 cm-es volt. 
Átlagosan 20 db száraz dió nyom 1 kg-ot! Bár, az utolsó 
képen látjuk, ezt a gigadiót se kerülte el az óriásdiók 
legnagyobb hibája, az, hogy lötyög a héjában. 

Ennek a fának a nagyanyja - ha Geraets úr nyomán én is 
mondhatom így, - még szabályos diókat termett, szép, 
tojás-alakúakat. A nagymama természetes úton, tehát 
ismert apa nélkül létrejött egyik leányának diói már 
nagyok voltak, és ennek magoncai közül származik 
Geraets úr diófája. Képei:  

 



 

A Lange van Lod fajtajelölt anyafája szintén megérdemli 
az óriásdió minősítést. Ezt a fát Geraets úr Sax-nak 
nevezte el. Rendkívül egyenletes, nagy diókat terem. 
Mint egyik tojás a másikra, tisztára olyanok. 
Tulajdonosa szerint édesek.  



 



Tényleg édesek, így együtt. 

Frans Geraets harmadik óriásdiót termő fája Brabantból 
származik, diói 7x3,5 cm-esek, hosszúkásak, a dióbél 
jóízű. Maga a fa is óriás, rendkívüli a növekedése. 25 
év alatt kétszer akkorát nőtt, mint egy átlagos diófa. 
Felfele is, széltében is. Virágainak nyílási ideje 
egybeesik. Jellemző a hármas, csoportos terméshozás. A 
fa neve Sele.  



 



Ugyancsak Hollandiából, Heldenből is nevel egy 
óriásdió-változatot a Geraets-faiskola. Diói 6 cm-esek, 
ízletesek, neve még nincs.  

Görögországban is van óriásdió. Súlya 36 g, szemben a 
másikkal, ami 13 g-os.  

A török elismert fajták közül a Sütyemez-1 érdemli meg 
az óriás nevet, 5-6 cm-es diójával.  



Vannak magyar óriások is. Nem, nem törpék, tényleg 
nagyok. A következő kép is magyar diófáról, Jász Vera 
kertjéből származó, igen nagy méretű diót mutat. (A 
tulajdonos felvételei.)  



És ami az ilyen nagy dióknál nem szokásos, nagyon 
szépen erezett, asztali diónak megfelelő bele van.  

 



És az óriási Amerika óriásai? Itt van közülük néhány. 
Méretük nincs pontosítva, de azt illegális pénzváltó 
korunkból mindannyian tudjuk, hogy a nem hamis 
ötvendolláros pontosan 8 cm széles. Ehhez mérhetjük.  



 



Azt hiszi, tisztelt Kollégám, hogy nagyzoltam? Engem 
tényleg a rendőrségre és az ügyészség elé juttatott egy 
vöröshajú MNB-ügyintézőnő, illegális pénzváltásért, 
amikor egy pénzintézet vezetője voltam. De ez most 
mellékszál, nem is az 50 dollár a fontos, - dehogynem, 
az is fontos, - a lényeg a dió. 

Dióhéj 

A dióhéj megfásodott sejtekből áll, parenchima-
sejtekből, amelyeken belül a kemény cellulóz-anyag 
eloszlása nem egyenletes, hanem úgynevezett pórus-
csatornák vannak benne. Ez a tulajdonsága okozza, hogy 
az ipari célra megőrölt dióhéj szemcséi sokszögűen éles 
felületűek. Egy 1872-ből származó rajz a dióhéj 
megfásodott sejtjeiről:  



 

Egy megfásodott dióhéj-sejt részlete:  

 

A dióhéj sejtjeinek fásodása úgy megy végbe, hogy a 
megszilárduló sejtfalra belülről újabb meg újabb 



sejtfal-rétegek épülnek és fásulnak, és a sejt terének 
egyre nagyobb részét töltik ki. Amint azt hazánk nagy 
matematikusa, Bolyai János előre látta. 

Mert az úgy volt, hogy apja, Bolyai Farkas, aki hazánk 
még nagyobb matematikusa volt, egyszer kimeszeltette a 
szobát. Azt kérdi a fia: Édesapám, amennyi meszet a 
falra kennek, annyival kisebb lesz a szoba. Nem fog 
előbb-utóbb elfogyni? 

Szóval, olyanok a dióhéj sejtjei, mint Bolyaiék 
szobája, többszöri meszelés után. 

A dióhéj-sejtek nem egyformák. A héj külső felületén 
zártabbak, keményebbek, több bennük a megfásodott 
anyag. A külső felület alatti sejtek viszont jellemzően 
habos szerkezetűek. Míg a külső sejtek a keménységet, 
merevséget adják, a beljebb levő állomány a 
rugalmasságot. Kulkarni amerikai kutató úgy jellemzi 
ezt a szerkezetet, mint a bukósisak szerkezetét. A 
külső réteg nem engedi be a dióba a vizet, védi a diót. 
Itt a sejtfalak vastagok, a sejtüreg kicsi. 

Amatőr mikroszkópos felvételek a dióhéjról:  



  

Ha még mélyebbre merülünk a dióhéj mikroszerkezetébe, 
azt tapasztaljuk, hogy annak sajátos pórusos 
struktúrája van, amint az elektronmikroszkópon látható 
is:  



 

A kép közepén egy megfásodott dióhéj-sejt látszik, 
többszörösen vastagodott sejtfallal. A sejtfal külső 
felületének apró, mintegy 1 mikronos lukacsai a sejtek 
közötti kapcsolatra valók. Amíg élnek a sejtek, azokon 
keresztül áramlik egyik sejtből a másikba a víz, a 
tápanyag. 

A felvétel arra a fontos kérdésre is választ ad, hogy 
mi a nagy különbség a faanyagok sejtszerkezete és a 
dióhéjé között. Az, hogy a fatest megfásodott 
sejtjeiben a cellulóz jellemzően egyenesvonalú 
struktúrát alkot, a dióhéj sejtjeiben pedig a cellulóz-
struktúrából adódóan a szilárdság minden irányban 
nagyjából azonos. Aki ért hozzá, az úgy jellemzi a 
dióhéj sejtjeit, hogy izotropikusak.  



 

Csak hogy gyönyörködjünk: Kilencszázszoros és 
nyolcezerszeres nagyításban a dióhéj:  



  

Már látom, megint nem arról írok, ami az olvasót 
érdekli. Még ne menjünk bele a dióhéj szerkezetéből 
adódó sokféle hasznosítás lehetőségeibe, maradjunk 
fogyasztóközelben. A fogyasztót nem a dióhéj, hanem a 
dióbél érdekli. 

A dióhéj tulajdonságai közül a fogyasztó számára 
leginkább a héj vastagsága, a dió törhetősége a 
legfontosabb. Igen sokan leírták, - Darwin is, - hogy e 
tekintetben a dió igen változatos növény. A diótermés 
héja 0,6-2,6 mm vastag. Ezeket a szélső értékeket 
Indiában mérték. Azerbajdzsánban is végeztek hasonló 
átfogó vizsgálatot, ott úgy találták, hogy a 



természetes, nem szelektált dióállomány 70-80 %-ának 
héjvastagsága 0,5-2,0 mm közötti, ezeknek a dióknak a 
bélaránya 45-55 %. 

Általában kívánatosabb a vékony héjú dió, de a 
vékonyságnak nem szabad odáig terjednie, hogy - mint 
Darwin is írja - a cinege feltörhesse a diót. Német és 
magyar nyelvterületen az igen vékony héjú dióra 
manapság is elterjedten alkalmazzák a "cinegés dió" 
kifejezést. 

A vékonyhéjú diókat latinul semidura vagy tenera 
(félkemény, lágy) melléknevekkel is ellátják. Ez az a 
típus, amit a Kaukázusban Kaghazinak neveznek, és 
aminek a vékony héj miatt relatíve nagyobb a bélaránya, 
55-60 %. Ez az igazi papírhéjú dió, ehhez képest a 
Magyarországon papírhéjúnak nevezett diók nem érdemlik 
meg ezt a nevet. Maga a Kaghazi név szó szerint 
papírhéjút jelent. 

Szentiványi Péter emellett az igen vékony héjú dió 
fokozott fertőződhetőségére is felhívja a figyelmet. 
Ilyen például az imént mutatott egyik óriásdió, 
amelynek héja már lehulláskor törik.  

 

A másik, ugyancsak kevéssé kívánatos végletet a 
keményhéjú dió jelenti. A kődió vagy fás dió, ahogy 
elterjedten nevezik. A 2,0 mm-nél vastagabb héjú diók 



nevezhetők kődiónak, vagy ha nagyon tudományosak 
akarunk lenni, mondhatjuk Juglans regia L. var. dura-
nak is, hátha úgy nem értik. 

Más kérdés a kulcsos vagy kujcsos dió, annak neve nem a 
dió törhetőségére utal, hanem a dióbél kiszedésének 
nehézségére. A dióhéj belső felülete ugyanis a dióbél 
alakját követi, és a dióbél hajlatai közé a dió 
egyedétől - fajtájától - függő mélységben nyújt be 
lebenyeket. Termesztői, feldolgozói szempontból az a 
dió a kívánatos, amelyiknek a héja törés után nem fogja 
a belet. 

A diótermés belső válaszfalai általában gyengébbek, 
mint a héj, többé-kevésbé parasejtekből állnak. 

Az igazi kődió diótörővel vagy kalapáccsal nem is 
törhető, és ebben a tekintetben igen közel áll a rokon 
diófajhoz, a feketedióhoz. A következő képen a két 
diófaj termésének elfűrészelt felülete látszik. A két 
szélső a feketedió, a két középső a közönséges dió - 
kődió - termése, de látjuk, belük még nehezebben 
szedhető ki, ha egyáltalán kiszedhető valami, mint a 
feketedió terméséből.  

 

A könnyen törhető diók nagyobb aránya a kődiókkal 
szemben már az emberi nemesítő tevékenység eredménye. 
Azokon a hegyvidékeken, ahol a diófák eredeti, ősi, vad 
állapotukban nőnek (Kirgizisztán, Pakisztán, India, 



Azerbajdzsán területén), a kődiók aránya sokkal 
nagyobb. 

A köztermesztésben a kődiók kevésbé kedveltek, 
érthetően. De a diószaporításban, magvetésnél már előny 
a vastag héj, kevésbé fertőződik gombával a diószem a 
földben. És előny a nemesítésben is, az ilyen diók 
ellenállóbbak az almamolynak is, és ami fontosabb, a 
környezeti hatások miatti stresszt is jobban tűrik. 
Ezért - mondják - szerepet kaphatnak a keresztezéses 
vagy génmanipulációs nemesítésben is. 

A dióhéj belső felülete sima.  



 



Találkozunk olyan jelenséggel, hogy a diótermés a 
csúcsánál, a csőrénél felnyílik. Előfordul, nem is 
olyan ritkán. Ez a viselkedési forma lehet fajtajelleg 
is, de időjárási vagy szárítási okok is 
befolyásolhatják. A fajtajelleg abban mutatkozik meg, 
hogy például gyors, szárításkori vízleadásra, vagy az 
érés előtti kedvezőtlen - még kellően be nem 
azonosított - időjárásra egyes fajták nagyobb arányban 
is így reagálhatnak. Például 2009-ben az A-117-31 
fajtánál figyeltek meg ilyen viselkedést. Hasonlót, 
mint ezen a francia felvételen látni.  



Dióbél 

A diótermés szerkezete:  



  

Itt érkeztünk el a dióbélhez, a dió ehető részéhez, ami 
a diótermesztő gazda munkájának a célja. 

Először is tudnunk kell, hogy miről beszélünk. A 
diótermés belső részét csak a magyar és a török 
nyelvben nevezik bélnek, dióbélnek. Törökül ceviz içi, 
ugyanúgy dióbél, a dió belső részét jelenti, mint 
nálunk. A nyelvek többségében más a dióbél etimológiai 
eredete. Angolul kernel, ami a magvát, lényegét jelenti 
valaminek. Németül ugyanúgy Kern, de a kereskedelemben 
inkább a többesszáma használatos (Kerne). Franciául az 
egyesszám nem is játszik szerepet, többesét használják 
(cerneaux). Spanyolul leginkább pulpa, ami gyümölcshúst 
jelent. Oroszul jádró, ami magot, központi részt 
jelent. 

A legszebb, feles dióbelet a franciák egésznek (entier) 
mondják, a németek ugyanúgy, mint mi, felesnek (Halbe). 
A legszebb a spanyol elnevezése, mariposa, vagyis 
pillangó. Ugyanígy pillangónak, kelebek-nek nevezik a 
törökök is.  



Végül a primitív nyelvekből egy példa: Kereskedői 
nyelven a dióbelet "pucolt dió"-nak mondják. Tanuljuk 
meg, mert a zöldségesnél így fogjuk hallani. 

Lényeges értékmérő tulajdonsága a különböző 
diófajtáknak, változatoknak a diótermés béllel való 
teltsége, vagyis a bél és a héj aránya. Ezt a mutatót a 
diófajták leírásaiban legtöbbször megadják. 
Szélsőségesen 35 és 65 % között alakul a bél aránya. Jó 
érték az 50 %, a termesztői gyakorlat nem is igényel 
többet. A tényleges üzemi kihozatal ennél alacsonyabb 
szokott lenni, 45 % is elfogadható, rosszabb években a 
jó fajták kihozatala se több 40 %-nál. 

Július és augusztus hőmérsékletétől és 
vízellátottságától függ a bél jó kifejlődése, a fajtára 
jellemző bélarány kialakulása. 



Szerte a világon sokan felfigyeltek a dióbél és az 
emberi agy hasonlatosságára. Üzbég nyelven nincs is más 
neve a diónak, mint csarmagz, vagyis négy agyvelő. 

William Cole 1657-ben, Ádám az Édenkertben című 
könyvében a diót az ember fejéhez hasonlította. A 
kopáncs a húsos fejbőrnek felel meg, a csonthéj a 
koponyának, a bél vékony hártyája az agyhártyának, a 
dióbél pedig maga az értelmes agyvelő. És ugyanúgy, 
mint ahogy dióbélből alkohollal a legnemesebb anyagok 
vonhatók ki, az ember agyából is alkohol hatására 
jönnek elő a legnagyobb gondolatok. 

Cole nyomán a dióbelet mások is „agyvelő-formájú”-ként 
szokták leírni.  

 

Ha a dióbél formáját más diófajok beléhez viszonyítva 
próbáljuk meg leírni, talán az a legfőbb 
jellegzetessége, hogy kerekdedebb, a kidudorodások 
jellegzetesebbek, ugyanakkor megőrzi a többi diófajra 
jellemző kettős-négyes lebeny-alakot. A héjból talán a 
mi közönséges diónk bele a legkönnyebben kinyerhető. 



A dióbél botanikai neve cotyledon, ami sziklevelet 
jelent. Két lebenyének összenövésénél belül tartalmazza 
a csírát („dió-embrió”), a többi része pedig a tartalék 
tápanyagot a csíra számára. A csíra kettős kúp alakú, 
az alsó, lefelé álló csúcsú tompább a gyökér 
kezdeménye, a felfelé álló csúcsú, hegyesebb a hajtás 
kezdeménye. A belet kettévágva nagyítóval látható.  

 

Figyeljük meg a következő képen a baloldali féldiót! 
Alul, a bél csúcsi részén szabad szemmel is látható a 
dió-embrió, jobbra pedig kinagyítva. 

Ha már a szaporító képletekről esett szó, hadd 
jegyezzem meg, hogy a dió kromoszómaszáma 2n=32. Ez a 
diploid kromoszómaszám. (Nagyon nem ide tartozik, itt 
csak megemlítem,valahol írni fogok a tetraploid, tehát 
négyszeres kromoszómaszámról is.)  

  

A dióbél súlya a héjas dió súlyának - szélsőséges 
határokat megjelölve - 30-65 %-a. A termesztési 



szempontból értékes dióváltozatok belének súlya 6-9,5 
g. Az értéktelenebb változatoké ennél kisebb, akár 1,5 
g is lehet. 

Még a dióbél felületén is található egy hártya, egészen 
vékony, a friss diónál nagyjából lehúzható, száraz 
állapotban lehelefinom. Csersavtartalmú, íze 
meghatározza a dió csípősségét. 

A dióbél hártyájának színe egészen világos sárgától 
sötét barnáig terjedhet, fajtától függően. A 
természetes szín a dió helyes szárítása és tárolása 
esetén megmarad, nedves körülmények között megbarnul. A 
világosabb dióbelet értékesebbnek tekintik. Ha a diófa 
nem kap elég vizet, a bél sötétebbre színeződik.  



A következő két képen vízhiány és hőség miatt sötétre 
színeződött dióbelek láthatók, Kaliforniából, a hőség 
hazájából. Az első képen Chandler fajtájú diók vannak, 
felül normálisak, alul sötétedettek. A második kép Vina 
fajtájú diókat mutat. A károsodott dióknak elsősorban 
az olajtartalma megy tönkre. 

 

  

Az érő dió bele a magas hőmérséklettől károsodik. 
Negyven fok felett mondják károsnak a hőmérsékletet. 
Ezt a meleget Kaliforniában a fán is megkapja a dió, 
nálunk pedig inkább csak a földre lehullottat érheti 
ilyen károsodás. A művelt talajfelszínen, vagyis a 
csupasz földön a napsütés bőven a károsító meleghatár 
fölé viheti a dióbél hőmérsékletét. Füves területen 
annyival kedvezőbb a helyzet, hogy a dió nem érintkezik 
a meleg talajfelszínnel. Egy kaliforniai vizsgálat 
eredményét a következő grafikon mutatja. Egy meleg őszi 
napon délelőtt 10 órától így alakult a dióbél 
hőmérséklete a fán lévő, illetve a már lehullott, napon 



vagy árnyékban levő dióban, egy adott kaliforniai 
fajtánál (Payne). A hőmérséklet elől Celsius-fokban, 
utána Fahrenheitben van megadva.  

 

Az egészséges dióbél húsának színe fehér, esetleg 
enyhén sárgás, legfeljebb elefántcsontszínű. A 
közönséges dió valamennyi fajtájának, változatának bele 
ehető, egészséges, tápláló, ízletes csemege. 

Van összefüggés a dióbél színe és íze között is, de az 
nem abszolút. Általában a világosabb színű dióbelet 
tekintik értékesebbnek. 

A dió és benne a dióbél őszi száradása természetes 
folyamat. A légszárazra (12 % alá) történt száradás nem 
rontja a csíra életképességét. A dióbél száradása, 
vízleadása a dióbél sejtjeinek normális 
élettevékenysége. Ha a diót mesterségesen, túl magas 
hőmérsékleten szárítják, a dióbél sejtjei veszítik el 
életképességüket, vízleadó képességüket. A túl magas 
hőmérsékleten rövid idő alatt "megsült" dió bele nedves 
marad, miközben színe opálosra változik. 



Dióbél:  

A dióbél hártyás héjának erezete általában sötétebb, 
mint az alapszín. Esetenként a tetszetősséget pozitívan 
befolyásolja, ízlés szerint. Vannak, akik szerint az 
asztali dióra a szép, erezetes hártya a jellemző. 

Nagyon ritka jelenség, egyes évjáratokban felléphet 
néhány szem diónál, hogy a dióbél hártyájának színe 
élénk citromsárga színt vesz fel.  



 

A jelenségnek élettani oka van, színanyag-termelődési 
zavar. Nem betegség, és nem kártevő okozza. Egyáltalán 
nem káros a fogyasztóra. Amikor a dióbél már teljesen 
kifejlődött, későbbi, lombkoronán belüli megvilágítási 
hiány okozhatja. 

A régi francia diószabvány se hibának tekintette, hanem 
külön szín-osztálynak. A mai szabványok pedig nem is 
foglalkoznak vele. 

A piros dióbél egészen más. Nem zavar, hanem 
természetes megjelenési forma. 

Pirosbelű dió 

A dióbél hártyájának világosabb-sötétebb 
piros színe egyes dióegyedek jellemző 
tulajdonsága. Nem túl gyakori, de az 
egész világon rendszeresen felbukkanó 
jelenség. Genetikai alapja van, egy 
pirosbelű diót termő diófa egész életében 
nem is tud más színű dióbelet teremni, 
mint pirosat. Ez a tulajdonság 
recesszíven öröklődik, a pirosbelű diót 

termő fa utódai között se gyakoribb ez a jelleg, mint 
általában a magról kelt állományban. Tehát nem lehet 
dióváltozatról beszélni. 

A dióbél héjának piros színe azonban bújkálva 
öröklődik, a piros belű diót elültetve nem valószínű, 
hogy az utód is pirosat fog teremni, talán valamelyik 
későbbi leszármazott. Ezért helytelen az az álláspont, 
hogy a pirosbelű dió a Juglans regia diófajnak önálló 



változata lenne. Nem az, hanem egyes egyedek 
tulajdonságai. 

Hát, kár, hogy ezeket elmondtam, mert aki ezt nem 
tudja, egy grafikus, már el is készítette a pirosbelű 
változat, a Juglans regia var. rubra színes rajzát. Nem 
baj, köszönjük, szép.  

 

A pirosbelűség nem függ össze a piroslevelűséggel, ami 
a diófajnak a purpurea változatát jellemzi. Az is 
ritka. Egy halvány összefüggésről tudok csak, 
Kaliforniában a Livermore pirosbelű fajta egy 
"normális" és egy piroslevelű dió keresztezéséből jött 



létre. De testvérei között többségben voltak a szokásos 
színű dióbelet termő egyedek.  

Érdekes és szép a pirosbelű dió, a hazai természetes, 
magonc-populációból is rendszeresen tűnnek föl ilyenek. 

Mivel genetikailag rögzült tulajdonságról van szó, csak 
vegetatív úton szaporítható a pirosbelű dió. Így jöttek 
létre a pirosbelű 
fajták. 

Értékesebbek-e, mint 
más fajták? Nem 
biztos. Értéküket a 
szépségük és a 
ritkaságuk adja, egyéb 
jótulajdonságokkal nem 
szoktak kitűnni. Hogy 
egyéb termesztési 
értékeket ne soroljak, 
a dióbél íze se 



különleges. Igaz, nem is rosszabb. 

Knoop már 1793-ban bejegyeztetett 
Hollandiában egy pirosbélű fajtát, 
majd német nyelvterületen terjedt el a 
dunai vérbelűnek nevezett fajta. 

Egyes ma is hivatalosan elismert 
külföldi fajták pirosbelűek, mint a 
fenti, baloldali képen látható francia 
dió (Noix rouge), vagy az említett 
piros dunai dió, a Kirschnuss és a 

moseli piros dió. Egy lelkes svájci faiskolás 
szaporítja is ezeket, továbbá a saját nevéről szerényen 
Gubler I, II-nek nevezetteket, valamint a Poysdorf, 
Sychrov, Aufhauser Baden, Redrive(?) nevű pirosbelű 
fajtákat is. A Sychrov Csehszlovákiából:  



 



A jobboldali 
képen látható 
piros dió Pásztón 
termett, a 
muzslai 
szőlőkben. A fa 
tulajdonosa 
szaporítani 
szeretné, és 
ehhez dió-
faiskolás 
segítségét kéri. 

Arra kérem 
tisztelt 
diófaiskolás 



Kollégámat, szóljon nekem, én összehozom a piros diót 
termő fa gazdájával. A fa egyébként jól terem, igaz, 
nem túl nagy szemeket, de évente megad 50 kg-ot. 

 

Ilyen, pirosat termő diófa bárhol, bármikor feltűnhet 
az országban, akár a Borsod megyei Golopon, Marcinkó 
Ferencné kertjében is. Igaz, az még fiatal, most 
kezdett teremni. 

Marcinkóné diófájához hasonló lehet a Buzsáki pirosnak 
nevezett dió fája is, valószínűleg az is egyedi 
példány. Mindenesetre szép dióbele van. 

Békés megyében Major Pál biogazdálkodónak van egy 
pirosbélű diófája és annak néhány magonca, de azok még 
nem teremnek.  



 



Ez a piaci kínálat állítólag Csehimindszentről 
származik:  

 

Vérvörös színű dióbél a Vajdaságból, Újvidékről:  



 

Ehhez a fényképhez egy szerb internetes hirdetési 
újságból jutottam. Látszik, kereskedelmi méretekben is 
kapható piros dió. 

További külföldi előfordulások: 

Ausztria, Graz környéke, 2012. januári felvétel:  



A német Moseli piros dió képe ne okozzon tévedést, a 
fajtaleírás szerint csak 3 cm hosszú.  



 

Kaliforniában is előfordul néhány, Franciaországból 
származó vörösbelű diót termő fa, például Tom Shasky 
diófája:  



 



A vörösbélű dió fejlődő termésén már korai zölddió 
korában is meglátszik, hogy pirosat fog teremni. Ehhez 
csak félbe kell vágnunk a zölddiót, amint azt Flora 
Cyclam rendkívüli felvételén látjuk.  



 

Fenofázisok 

A diófa éven belüli megjelenési formáit nevezzük 
fenofázisoknak. Erre többféle felsorolás létezik. A 
fenofázisoknak abból a szempontból van jelentőségük, 
hogy tudjuk, az éven belül éppen milyen tevékenységet 
végez a diófa, mire van szüksége ahhoz, hogy az adott 
tevékenységet jól elvégezze, illetve milyen fázisban 
milyen veszélyek fenyegetik. Egy rövidített fenofázis-
sor: 

 -A fakadás ideje. Magyarországon április-május. 
Számos, részletezett fenofázisra bontható. Rügy 
duzzadása, rügypattanás (Magyarországon április 5-
15.), a hajtás különböző fázisai, virágzás, 
terméskezdemények megjelenése.  



 -A hajtás és a lombozat kifejlődésének fázisa, a 
zöld termés növekedése és fejlődése. Ez a fázis is 
több részre bontható. Május-június jellemzően az 
elsődleges hajtásnövekedés ideje, június vége és 
július a másodlagos hajtásnövekedésé (Szent János-
hajtásoké).  



  

 



 -A hajtásnövekedés leállásának, a hajtások 
beérésének, barnulásának fázisa.  

 -Az érés ideje. Magyarországon szeptember-október.  



 -Őszi lombszíneződés és -hullás.  



 -Betelelés.  



 -Téli mélynyugalom. 

 



Természetesen a fenofázisok megjelenése csak egy adott 
- fajtájú - diófára vonatkozva adnak tájékoztatást. Az 
egyes fajták tavaszi kihajtása a fajtára ugyan 
jellemző, amit az adott év időjárása csak kisebb 
mértékben befolyásol, de a fajták között szélsőséges 
eltérések lehetnek, ugyanazon a termőhelyen is. 

A fenofázisok tanulmányozásának növényvédelmi 
szempontból lehet jelentősége. És itt elsősorban a 
rügypattanás és a hajtásfejlődés állapotait vizsgálták 
részletesen, és bontották - elméletileg - fenofázisok 
sorára. Ha már a rügy pattanása, a hajtáskezdemény 
bizonyos, megkülönböztethető állapotú, már lehet 
permetezni a gnomónia és a baktérium ellen. Hogy milyen 
állapotú a rügy, azt színes tablón állították össze 
francia tanácsadók, és a módszert itthon is 
kipróbálták. 

Ennek a tablónak a fekete-fehér változata:  



Gondolom, tisztelt, a diófát figyelő Kollégám jobb 
rajzokat tudna készíteni, különösen a tavaszi 
rügybomlás fázisait kiemelve, mert a gyakorlatban, az 
első rezes permetezés idejének meghatározásában az 
lenne fontos. 

Franciául nálam is kevésbé beszélő Kollégám részére az 
ábra első két sorának fenofázisait így magyarítanám: 

 A: A rügy pikkelylevelei a nyugalmi állapotot 
mutatják. 

 A2: A pikkelylevelek megmozdultak, eltűnt a rügy 
csúcsa. 

 B: A rügy annyira megduzzadt, hogy már hengeres 
alakot vett fel. 

 C: A rügypikkelyek szétnyílnak, megjelennek a 
levélkezdemények. 

 C2: A rügypikkelyek elváltak a levélkezdeményektől. 
 D: A levélkezdemények szétbomlanak, különválnak. 



 D2: Az első levelek kibomlása. 
 E: Megjelennek a nővirágok első látható 

kezdeményei. 
 F1: A virágzás kezdete, a bibék szétválása. 
 F2: Teljes virágzás, a nővirágok teljes 

fogadóképessége. 
 G: Virágzás után, már terméskezdeményről beszélünk. 

(Megjegyzés: Maga a virágzás folyamata, a bibe 
nyílása, fogadóképessége, majd elbarnulása is több 
fázisra osztható.) 

Ugyanezek a fenofázisok színesben:  

 

Szerintem a két utolsó rajzot (F3 és G) felcserélték, 
az F3 jelezné a bibék felületének száradását, a G pedig 
később a bibék barnulását. 

A hímvirágok nyílásának fenofázisai, ugyancsak francia 
tanácsadóktól:  



 

Mint Dankó József is erősen felhívta rá a figyelmet, 
ahhoz, hogy a baktériumfertőzési, baktérium elleni 
védekezési kérdésekről egzaktan beszélhessünk, hogy 
mindnyájan ugyanazt értsük ugyanazon a kifejezésen, a 
fenofázisok pontos, a diótermesztési tudomány által 
meghatározott terminológiája szükséges. Mert amíg az 
hiányzik, csak elbeszélünk egymás mellett. 

És pontosabban kellene ismerni a xanthomonasz-fertőzés 
élettanát. 

Dehát túl azon, hogy egy dióültetvény azonos fajtájú 
szomszédos fáinak rügypattanása is eltérő idejű, és túl 
azon, hogy egy adott fa rügyei is eltérő időben 
bomlanak, azzal a gyakorlati nehézséggel is számolnia 
kell a fenofázisokat figyelembevevő diósgazdának, hogy 
egy meleg tavaszon a rügyek kihajtása robbanásszerű. 

Nézzük meg az alábbi két felvételt! Ugyanabból a 
rügycsoportból fejlődő hajtáskezdemények láthatók 
mindkettőn, egy óra eltéréssel. A változás szembetűnő. 
Ha megállapítjuk egy rügyről, hogy permetezhetünk, mire 
a permetezőgépet felszereljük, és mire a 10-20 hektáron 
végigmegyünk, a diórügy már másik fenológiai állapotot 
mutat. És az egyik rügynél korán, a másiknál későn 
permetezünk.  



  

A francia éghajlat kedvező a diófa számára, Dél-
Franciaországban már akár márciusban is kihajthatnak a 
diófák. De csak az hajt ki, amelyiknek a génjeibe ez 
bele van kódolva. Az ilyen korai kihajtású fát "noyer 
de mars"-nak, márciusi diófának nevezik a franciák. 
Természetesen a diófák többsége április végén-május 
elején hajt ki ott is. És megvan az ellenkező véglet, a 
júniusi kihajtású diófa is (noyer de la Saint-Jean), 
ugyanazon a termőterületen. 

Érdekessége, ritkasága miatt erről a Szent János napi 
diófáról kissé részletesebben. 

Történt 1954-ben, hogy Franciaországban a dióvirágzás 
idején erős tavaszi fagyok voltak, és gyakorlatilag 
abban az évben nem termett dió. Ekkor vált feltűnővé, 
hogy egyes diófák ilyen körülmények között is szép 
termést hoztak. Ekkor figyeltek fel az egészen késői, 
júniusi kihajtású diófákra. Ezek nem árutermelő fajták, 
hanem magonc diófák. 



Információs forrásom két ilyen fáról számol be, az 
egyiket fényképen is be tudom mutatni. Az első felvétel 
2002. június 4-én készült. A felső képen látható fa - 
jobboldalt az ágainak részlete látható - kiszáradtnak 
látszik, pedig csak a téli álmát alussza még. Az alsó 
kép ugyanazon a napon, ugyanott készült, és egészen 
más, mondhatni júniushoz képest normális fenofázisú 
diófát mutat. A két diófát csak egy út választja el 
egymástól.  

 

A következő képen a június 15-i állapot látható. 
Megkezdődött a Szent János diófa kihajtása. Már egyes 
ágain van néhány levél.  



 

És íme, június 25-én már tömegesen jelennek meg 
levelei, és július 4-e lett, mire valamennyi levele 
kifejlődött.  

 

A Szent János diófa ősszel se hasonul a többihez. Az 
utolsó kép november 10-én készült, amikor a diófák már 
teljesen elhullajtották lombjukat, ennek meg még 
megvannak a levelei.  

 



Itt pedig egy francia amatőrfelvételt látunk, ugyancsak 
kései kihajtású diófát. Éppen csak a csúcsrügyei 
indulnak.  

Úgy látszik, francia földön nem is olyan ritka a Szent 
János diófa. Magam is rábukkantam véletlenül kettőre. 
Az egyik Trémolat község területén található, a 
folyóparton, a közúti és a vasúti híd között félúton, a 
másik pedig Courpiere városától dél felé 9 km-re az 
országútról látszik, a patakparton. A felvételek június 
21-én készültek!  



 



 

Hogy ebből mi a tanulság? Az, hogy a diófa genetikai 
változatossága igen nagy, és a fa élete során erősen 
ragaszkodik genetikai meghatározottságához, nem engedi 
magát külső - időjárási - tényezőktől befolyásolni. 

Elintézhetnénk a kérdést azzal is, hogy rendben van, 
van néhány ilyen diófa Franciaországban. (Bár Loudon 
már 1835-ben Angliában, Chiswick mellett is talált 
egyet, amelynek július 1-je előtt még egy kihajtott 
rügye se volt, M. Cardan pedig Darwinnak számolt be 
ezirányú franciaországi megfigyeléseiről. Eszerint 
annak ellenére, hogy öt héttel később virágzott mint a 
többi dió, a termés és a lombozat fejlettsége 
augusztusra utolérte a többi fajtát, és ősszel tovább 
megartotta leveleit.) 

De a svájciak igen akkurátus emberek. Leltárba vették 
Svájc diófáit, azokat, amelyek valamilyen szempontból 
méltóak a figyelemre. És pontos helyüket feljegyezve, 
leltári számmal ellátva tíz ilyen késői kihajtású 
diófát vettek lajstromba. 



Nálunk ilyen mezőgazdasági összeírás még nem volt. 

A rendkívül kései kihajtású spontán dióváltozatok 
világszerte megjelennek. Törökországban figyeltek fel a 
képen látható fára, ami ugyanilyen tulajdonságot 
mutat.  

 

A fenofázisokhoz, a fakadás idejéhez kapcsolódó téma a 
diófa nedvedzése, amiről sokat beszélnek. A diófa téli 
álmából felébredve, amikor a talaj sem fagyos, megkezdi 
nedveinek felpumpálását a gyökerekből a vesszőkbe, hogy 



minél gyorsabban kirobbanhasson, ha eljön az ideje. Ez 
a nedvedzés már a fakadás előtt két hónappal 
megkezdődhet. Olyan erővel nyomja a fa a nedvet, hogy 
tavaszi metszéskor igen sok folyadékot veszíthet. Ezt a 
nedv-vesztést sokan károsnak tartják ("elvérzik a 
diófa"), más szerzők szerint ez természetes, és a 
gyökérzet pótolni tudja, csak sír a diófa ("llora", 
mint az argentinok mondják). 

Jóval kisebb mértékben, de nedvedzik a diófa lombhullás 
után, beteleléskor is. A gyökerek a fagymentes talajban 
tovább dolgoznak, vizet vesznek fel. Lombozat híján, 
ami elpárologtatná a többlet-vizet, a nedvesség a fa 
törzsében, ágaiban, vesszeiben raktározódik, nyomása 
van. Jellemző tünete ennek az időszaknak, hogy a fa 
törzsén, ágain ilyenkor található a legtöbb friss, 
fehéres kéregrepedés, ami a törzs és az ágak 
vastagodásának a jele. A diófa törzse a betelelés előtt 
vastagszik meg leginkább. Aktív élettevékenysége ez a 
diófának akkor is, ha a laikus szem lombhullástól 
tavaszig nem lát változást a diófán. (Hogy az ősszel 
felvett víz miatt az első fagyokra mégsem szenved 
fagykárt a diófa, az annak a következménye, hogy a 
raktározott szénhidrátokból és a vízből azonnal 
fagyálló folyadék képződik.) 

A diófa hőigénye 



Erre télen-nyáron figyelni kell. 

A diófa a hideget és a meleget egyaránt igényli, 
bizonyos határok között, de legtöbbször 
melegigényesként jellemzik. 

A diófa a mediterrán klímához alkalmazkodott a 
legjobban, bár fája tűri a fagyot, virágzáskor - 
áprilisban - már károsak számára a fagyok. Ha megkapja 
az igényelt, jelentős vízmennyiségét - akár csak az 
altalajból is, - a száraz, forró nyarat jól elviseli. 

A diófa jó fejlődéséhez a tenyészidőszakban 2000 C° 
éves hőösszeg szükséges. Román kutatók szerint ott 
fordul elő diófa, ahol az éves átlaghőmérséklet 8-10 
C°, a legmelegebb hónap átlaga legalább 20 C°, és a 
téli legalacsonyabb hőmérsékletű hónap -16-20 C°, és 
ritkán megy a hőmérséklet -20 C° alá. A fagymentes 
napok száma 200-220, ebből a vegetációs időszakban 150-
170-et használ ki a diófa. 

Vagyis a diófa hőigényét a szőlő hőigényéhez 
hasonlíthatjuk. Természetes előfordulásuk is, 
termesztési körzeteik is azonosak. 



Az erős téli hidegek a típustól, fajtától függő 
mértékben károsítják a diófákat. A károsodás olyan 
mértékű is lehet, hogy a fák belepusztulnak. Hogy az 
ellenálló típusok a téli fagyot milyen jól képesek 
viselni, arra az iráni hegyvidéki diófák adják a 
legjobb példát, ahol rendszeresek a téli -20-40 C°-ok. 
Az ellenkező végletet Kalifornia diófái mutatják, igen 
gyenge téltűrésükkel. 

Mint említettem, a diótermelés északi határát a 
virágzáskori fagyok vonják meg. Szaporodásához az enyhe 
klíma kedvező. Igazán szép nagy fák is enyhe klíma 
alatt fejlődnek. Vagyis ahhoz, hogy a diófa erős és 
nagy legyen, a megfelelő klíma is kívánalom. 

Az északi határ meghúzásához még egy tényező 
ajánlkozik. A nyár rövidsége. Ha nincs ideje a diófának 
hajtását beérlelni, hajtása ősszel elfagy, nem lesz 
kihajtható csúcsrügy, nem lesz virág. (Ami aztán 
virágzáskor elfagyhat.) 

A mi éghajlatunkon a vesszőérés általában sikeres, de 
van példa az ellenkezőjére is. A hajtás szöveteinek 
fásodásához a vesszőérés időszakában a nyári hónapokban 
általában 20 C°-nál nem hűvösebb éjszakák szükségesek. 
Nálunk a hiányos vesszőérés nem tragikus, csak a 
kevesebb érett csúcsrügy csökkenti a következő évi 
termés lehetőségét. 

Nálunk is előfordulhat, de a világ más részein is, hogy 
az őszi korai fagyok is károsíthatják a diófát. A nem 
beéredett vesszők vége visszafagy, ezzel a jövő évi 
termés alapját adó csúcsrügyek száma csökken, és 
ezáltal csökken a termés. 

Hazánkban a diófa számára szükséges évi hőmennyiség, a 
tenyészidőszak szokásos hőmérséklete általában 
elégséges a fák jó növekedéséhez és terméshozásához. 
Egyes hűvösebb évjáratban előfordulhat a termés 
minőségének romlása, ha a június és a július hűvös. 
Erre a hűvös időjárásra reagál a dió úgy, hogy a dióhéj 
papírhéjúan vékonnyá és hiányossá válik. Ezt mondják 
népnyelven cinegés diónak. A cinegés dió kifejezés azt 
jelenti, hogy olyan vékony a héja, hogy még a cinege is 
át tudja lukasztani, amit meg is tesz, a dióbél 
érésekor. 



A kedvezőtlen, hűvös évjárat miatti 
teljesítménycsökkenés együtt jár egyéb tulajdonságok 
(hajtásnövekedés, gyümölcsméret, stb.) romlásával is. 
Megállapítható, hogy mivel éghajlatunk a diótermesztés 
északi határához van közel, a Magyarországon jellemzően 
hűvös vidékek nem kedvezőek a diótermesztés számára. Az 
északias fekvésű területek kifejezetten alkalmatlanok, 
ugyanígy a hideg völgyek is. Enyhébb lejtésű 
domboldalak, lankák esetében a déli és a nyugati fekvés 
az előnyös. Az északi lejtőket úgy lehet jellemezni, 
hogy ahány fokos a lejtő, annyiszor száz kilométerrel 
van északabbra a termőhely. És ellenkező irányban így 
lehet jellemezni a déli lejtőket is. 

Jelentősebb károsodás érheti diófáinkat a kései tavaszi 
fagyok következtében. Különösen az enyhébb télvégi 
napokon vagy koratavasszal bekövetkező időleges, korai 
felmelegedés veszélyes, mert a rügyek kipattanását 
okozza, és a rügyek fagyérzékenysége a fakadási állapot 
előrehaladásával rohamosan növekszik. A rügyek, a 
fiatal hajtások a hidegtől már +1,1 C°-on károsodnak. A 
kibomlott rügy -1 C°-on teljes fagykárt szenvedhet. 
Ezért a diótermelésre a fagyzugok és a kései fagytól 
gyakran érintett területek nem megfelelőek. Ezen a 
gondon csökkentett a hazai fajták kinemesítése, amelyek 
késői fakadása csökkenti a károsodás veszélyét, de így 
is vannak szinte 100 %-os terméskárt eredményező évek. 

Kanadai diótermesztők figyeltek fel rá először, de 
nálunk is előfordul, hogy a télvégi-koratavaszi fagykár 
súlyos esetben a fás részek repedését is 
eredményezheti, például a fiatal fák törzsén. Ez úgy 
következik be, hogy hideg, havas napokon, amikor erősen 
süt a nap, és fénye a hóról a fiatal diófák törzsére 
verődik vissza, a még nem túl vastag kéreg a 
talajfelszín fölött hosszában megreped, és alatta a fás 
rész részben elhal. Ezt a károsodást egyébként a diófa 
törzse egy szezon alatt beforrja. 

A tavaszi fagy nemcsak a rügyeket, a fiatal hajtásokat 
és a virágokat, hanem később a terméskezdeményeket is 
károsítja, a diófa tehát időben nem tud kinőni a fagy 
alól, bár térben már inkább. Gyakran tapasztalni, hogy 
nagy diófák alsó felén a fagyos levegő elhelyezkedéséig 
nincs termés, csak afölött. 



Arról is keveset hallani, - inkább csak a mediterrán és 
annál melegebb éghajlatú diótermő vidékeken érdekes, - 
hogy a diófának felső hőhatára is van. 38 C°-ra teszik 
azt a hőmérsékletet, amelyen felül a diólomb már 
napégést szenved. (Nem beszélve a szárazságról és a 
forró szelekről, amelyek önmagukban is károsítják a 
diófát.) Júniusi-júliusi igen magas hőmérsékleten a dió 
bele nem fejlődik ki, a dió üres marad, jobb esetben az 
üres dióbél-hártyát találjuk a dióhéjban. Aszott marad 
a dióbél. 

Súlyos napégés esetén a fa törzsén is keletkezhetnek 
elhalt részek. 

Kaliforniában egyes esetekben öntözéssel védekeznek a 
napégés ellen. 

A diófa télen 

Mottó:  
"Ti is, öreg 
diófáim, 
aludjatok 
szépen."  
(Móra Ferenc: 
Öreg diófák 
alatt) 

Mottó:  
„S'il tonne 
en février, 
tu n'auras 
pas de noix 
au noyer.”  
(Ha 
februárban 
dörög, nem 
lesz dió a 
diófádon.)  
(Francia 
közmondás) 

Keveset beszélnek róla, de a diófa téli mélynyugalmi 
ideje alatt hideget igényel, fajtától függően 400-1600 
órán (15-65 napon) át. Ez azt jelenti, hogy a - 
fajtától függően hosszú idejű - mélynyugalmi időben a 
nappali hőmérsékleteknek 10, más szerző szerint 7 C° 
alatt kell lenni. Például az egyik legmelegebb 
éghajlatú diótermő vidéken, Kaliforniában a téli 
hónapok nappali hőmérséklete 10 C° alatt van. Ez a 
nyugalmi igény magyarázza, hogy melegebb, trópusi, vagy 



trópusira hajló éghajlat alatt miért nem él meg a 
diófa. Például konkrétan a Franquette fajtára mondják, 
hogy telenként 1500 órás mélynyugalmi ideje van, 7 C° 
alatt. Nézzük meg ezt a görög diófát a Peloponnézoszon, 
Kefalinosz falu fölött, a hegyoldalban. Téli 
mélynyugalmát alussza, amikor körötte a többi 
mediterrán növény vígan vegetál. Nincs hideg, csak 
annyi, amennyi a diófának télen kell.  

Nálunk hosszú a téli nyugalmi ideje a diófának. Ez a 
hosszú nyugalmi idő a kárpáti rassz tulajdonsága, ezzel 
biztosítja a kései virágzást, a Kárpát-medencén kívüli 
területeken is a fagyveszély elkerülését.  



A diófajták felsorolása során ahol volt rá adatom, 
jelzem az adott fajta minimális téli mélynyugalmi 
idejét.  



Hazai viszonyaink között télen, a 
fagymentes napokon él, dolgozik a 
diófa. Gyökere vizet vesz fel, 
szövetei duzzadnak. Téli, koratavaszi 
metszéskor nagy mennyiségű folyadékot 
veszíthet a sebeken keresztül, 
amelyek ilyenkor sebkezelő anyagokkal 
le se zárhatók. 

A diófa téli nedvedzése enyhébb telű vidékeken, például 
Franciaországban lényegesebb kérdés. Ha a tél folyamán 
hosszabb fagymentes időszakok vannak, kérdés, a 
nedvtermelés milyen hatással van a diófára. Ezért a 
francia kutatók gyakori témája ennek vizsgálata. 
Például létrehozták a jobboldali képen látható 
fagyképző hüvelyt, amelybe a diófa törzse, ágai, 
vesszői a termőhelyen belehelyezhetők. A fagy mértéke, 
ideje szabályozható. Nemcsak a téli fagytűrést, hanem 
az őszi felkészülést is értékelni tudják, a tavaszi 
fakadást, valamint a virágzáskori fagyot is.  

(Szentiványi Pétertől 
tudom, ilyen 
szerkezetet Érden is 
építettek, hazai 
fagytűrési vizsgálatok 
is folytak.) 

Többéves vizsgálatok 
se hoztak még 
végeredményt, de 



hasznos részeredmények már vannak. Például a francia 
viszonyok között rendkívül aszályos, forró nyarú 2003-
as évben a koraőszi fagy még a diófák kérgén is okozott 
elhalást, mert a fák lombjaikat korán elhullatták, a 
rendelkezésükre álló kevés tápanyaggal nem tudtak 
felkészülni a hidegre. 

Fagyos időben nem nedvedzik a diófa. Enyhe plusz-
fokoknál már igen. Mivel a vesszőkben és a gyökereknél 
nem azonos a hőmérséklet, a nedvezéshez az kell, hogy a 
vesszők körül a levegő és a gyökerek körül a föld 
egyaránt fagypont fölött legyen. Nem elég, ha csak 
egyik helyen magasabb a 0-nál. 

A gyökerek vizet és oldott ásványi sókat vesznek fel, a 
vessző metszésfelületén mégsem víz, hanem cukoroldat 
csurran ki. A vessző szövetei alakítják ilyenkor 
különböző mono- és diszaharidokká a tárolt keményítőt. 
(A cukrok és a keményítő oda-vissza alakulása a 
hőmérséklettől függő állandó egyensúlyban van.) Nem a 
gyökerek nyomása nyomja ki a metszésfelületen a levet, 
hanem a fás részek szöveteinek aktív élettevékenysége, 
ozmózisos nyomása. 

Ősszel a cukrok a fás szövetekben részben keményítővé 
alakulnak, keményítőként tározódnak. A cukor-formában 
maradt szénhidrát vízben oldva fagyálló folyadékot 
alkot, ami lehetővé teszi akár -30 C°-os hidegek 
elviselését is. A fagyálló cukorfolyadék nélkül a fagy 
szétfeszítené a sejtfalakat, szétroncsolná az élő 
sejteket.  



 

A keményítő-koncentráció növekedése a tél közepéig tart 
a diófában. A tél közepétől pedig a léghőmérséklet 
plusz-fokaitól függően alakul cukrokká a keményítő, 
csökken a tartalék-tápanyag. A keményítő cukorrá 
bomlása már közvetlenül a fagypont fölött megkezdődik, 
nem kell hozzá magasabb hőmérséklet. Például 1 C°-on 
6,5 %-os cukorkoncentrációt mértek a vizsgálat során.  

 



A diófa tehát 
aktív a téli 
napok nagy 
részében is. És 
metszés esetén a 
télvégi 
cukoroldat-
veszteség 
tényleges 
tápanyag-
veszteséggel jár. 
De mivel a fás 
szövetekben a 
cukor-keményítő 
átalakulás 
egyensúlyt mutat, 
kellő erőállapotú 
fánál a veszteség 
nem veszélyes. 

De ennél 
lényegesen 
bonyolultabb a 
kérdés. A 
keményítő-
koncentráció a 
hőmérséklet csökkenésével csökken. (Gondolom, a 
fagytűrés érdekében ilyenkor nagyobb része alakul 
fagyálló cukoroldattá.) A fás részek ozmózisos nyomása, 
a nedvedzés erőssége pedig általában a tél vége felé 
növekszik. A vizsgált francia vidéken, francia diónál 
(Franquette) január végén a legnagyobb. De január vége 
után csökken. És nem esik egybe a nagyobb ozmózisos 
nyomás a nagyobb cukorkoncentrációval. 

Másik tapasztalata ennek a kutatásnak, hogy a cukroknak 
nemcsak a diófa fagytűrésében van szerepe, hanem az 
ozmózisos nyomás szabályozásában is, a gyökerek 
vízfelvételének serkentésében. Télen ugyanis a diófában 
megfordul a tavasztól őszig szokásos ozmózisos nyomás, 
és nem a gyökerek pozitív ozmózisos nyomása eredményezi 
a vizek felpumpálását, hanem a fás részek, a vesszők 
szöveteinek téli életműködése, a gyökerek felé irányuló 
szívóhatása, negatív ozmózisos nyomása. 



Így alátámasztható az a gyakorlati megfigyelés is, hogy 
a nyár végén vagy ősszel lombjukat vesztő diófák a 
rákövetkező télen miért gyengébbek fagytűrést, 
nedvedzést, tavaszi kihajtást illetően egyaránt. 

Szóval, van még mit vizsgálni, van még min 
gondolkozni.  

 

Csak kitérőleg jegyzem meg, a diófa a téli nedvedzést 
tekintve kisebbségben van a fás növények között. A 
tölgyek, a bükkök, a nyírek, stb. máshogy viselkednek. 
A juharok hasonlítanak a nedvedzésben a dióra.  



 

Külön figyelmet érdemelnek az időjárási szélsőségek. 
Nagy hidegben, bizony, megfagynak a diófa fás részei, 
törzse is. Védelmet addig kap a diófa törzse, amíg a 
hótakaró alatt van. Afölött fagy meg. A fiatalabb fák 
tövükről újrahajtanak, regenerálódnak, egy csomó erős 
sarjhajtást hoznak.  



 

A téli fagykár a hideg éghajlatú országokban gyakori 
probléma. Oroszországban a szamarai körzetben azt 
ajánlják, újratelepítés helyett használjuk ki a diófa 
regenerációs képességét, és hagyjuk meg az összes 
sarjat. Ne válogassunk köztük, hanem terítsük szét, 
kötözzük le őket. Így 2-3 év múlva nagy diótermést 
várhatunk, nem úgy, mintha előlről kezdtük volna a 
csemetenevelést.  



 

A rajzzal ábrázolt fagykárt -39 C°-os hideg okozta. 
Pronyin azt írta 1952-ben, hogy a voronyezsi körzetben 
-40 C°-ot is kibírtak a diófák. A mutatott szamarai 
módszer nem is olyan ritka. Dél-Szibériában, Oszennyiki 
városban G. P. Kazanyin kiskert-tulajdonos arról 
számolt be, hogy 14 éves diófája, az egyik 
leghidegtűrőbb, Ideál fajta, máig megőrizte földön 
fekvő formáját. 

Fagykáros, lekötözött sarjú diófa Szaratovban, a 
fagykár utáni második évben. Látjuk, tele van 
terméssel.  



Ha hideg telet várunk, előzetes védelmet is nyújthatunk 
a diócsemetéknek. Oroszországban, az orenburgi 
körzetben így védekezik a várható kemény tél ellen egy 
kiskerti diósgazda:  



 

Még nyáron, amikor még hajlik a csemete törzse, 
lehajlítja, leköti. A balra levőket a jobboldaliak 
tövéhez, és viszont. Így a várható hó alatt életben 
marad a legkritikusabb időszakban a diócsemete. Ha 
száraz hideg jön előbb, az így lehajlított csemeték 
lombbal, polietilén fóliával védhetők. De vigyázni 
kell, a takarás alatt ne melegedjen túl a csemete. 

Kínaiak szerint is legjobb a téli fagykárt megelőzni a 
fiatal diócsemetéknél. Kössük össze a fiatal csemete 
vesszőit, hajlítsuk le a földre, és lapátoljunk rá 
földet.  

 



Ha már nem hajtható le, ugyancsak kössük össze a 
vesszőket, és húzzunk a csemetére egy szemeteszsákot, 
amit megtöltünk földdel. Hú, de sok kézi munka kell 
ehhez! Csak kínai munkabérszint mellett éri meg. 
Tavasszal szedjük le a szemeteszsákot.  

 

Persze, mindezt csak a hideg telű Hszincsiangban. 

A hazai klímához jól alkalmazkodott, termesztésre 
engedélyezett fajták szigorúbb teleinket is károsodás 
nélkül elviselik (-25-28 C°-ig). Az ugyancsak a kárpáti 
fajtakörhöz tartozó, de a Kárpátoktól északra és 
keletre eső, tehát szigorúbb telű vidékeken kialakult 
diókból kinemesített fajták kanadai megfigyelések 
szerint károsodás nélkül viselik el a -37-39 C°-os téli 
hidegeket.  



Nem így a kevésbé fagytűrő fajták, például a francia 
fajták, amelyek magyarországi meghonosítására váró 
teljes diófa-állománya fagyott ki egyszerre az 1920-as 
években, egy kemény télen. A francia, de főleg a 
kaliforniai fajtákról azt mondják, faállományuk, ágaik 
már -10 C° alatt károsodnak. A fák fagytűrő 
képességéhez hozzátartozik a megfelelő erőállapot. 
Tápanyaggal jól ellátott, vesszőit időben beérlelt 
diófa jobban bírja a téli nagy fagyot.  



 

Most, hogy már tudjuk, hogy viselkedik a diófa télen, 
feltehetjük a kérdést, hogy a dió mint érett termés mit 
csinál ugyanakkor.  



  

Mit? Megszáradva a hidegben várakozik. 

Mire? Arra, hogy kicsírázhasson. 

Tehát, mi kell a dió csírázásához? Szárazság és hideg. 
Az, hogy csíráztatás előtt a dió-embrió megkapja azt a 
beszáradást és azt a hideget, amire szüksége van. 

Nemcsak a közönséges diónál, hanem más diófajok soránál 
is megvizsgálták ezt a kérdést amerikai kutatók (hadd 
ne térjek ki rá). Nyomukban pedig a közönséges dióra 
vonatkoztatva Hatice Dumanoglu is. Arra a 
megállapításra jutott, hogy csírázás előtt az embrió 
szöveteinek 8-10 hetes, 2-4 C°-os hideg a legjobb, és a 
szövetek kiszáradása. 

A szárítás, a vízelvonás nemcsak természetes úton 
történhet, hanem például tömény sóoldattal is. 

És a legérdekesebb, ha a dió mikroszaporításához testi 
szöveteket használunk fel, a sejtszaporodás 
megindulásához ugyanezek a tényezők a legjobb hatásúak. 
Tehát nemcsak az embrió, hanem a szomatikus sejtek 
aktivizálódásához is meghatározott, természetes 
folyamatok szükségesek. 

A diófa földrajza 

 
Európa  
Ázsia és a világ többi része  
Itthon 



Minden növényfaj jól körülírható természeti feltételek 
között képes megélni, szaporodni, állományt alkotni. 
Ahol a közönséges dió számára a téli hideg, a nyári 
meleg és a talaj vízellátottsága elfogadható mértékű, 
ott mindenhol jelen van. Korlátozó tényező lehet a 
virágzáskori rendszeres fagy, mert szaporodását 
gátolja, ezzel szemben az élőhelyekért folytatott 
harcban a diófa számíthat az ember segítségére, mert 
olyan vidékeken is telepíti, amelyek már kívül esnek a 
természeti körülmények által megszabott határokon. 

Ázsia mellett 
Európa a diófa 
jellemző 
élőhelye. Egy 
igen hosszan, az 
eurázsiai 
kontinens teljes 
hosszában 
elnyúló, nem túl 
széles sáv, az 
északi hideg és a 
déli száraz, 
meleg uralta 
területek között. 
Nyugattól keletig vagy kelettől nyugatig, attól 
függően, honnan nézzük. Nyugat-Európától Kelet-Kínáig. 

Ez a francia ábra csak hozzávetőleges. Az északi határ 
még a helyén van, de a délit kérem 20°-kal északabbra 
tolni. És ha figyelmen kívül hagyjuk Amerikát, már meg 
is kaptuk a diófa természetes élőhelyét. 

Ennek a hosszú, keskeny sávnak a középső részét, 
Kisázsiát, Közép-Ázsiát mondják a dió őshazájának. 
Dehát minden relatív, tekintsünk most el a 30 millió 
évvel ezelőtti globálisan meleg éghajlattól, amikor a 
Spitzbergáktól Szibériáig mindenhol kimutatható volt a 
diófa jelenléte. Turcanu professzornak igaza van, 
amikor azt állapítja meg, hogy a földtörténeti 
harmadkorban a (közönséges) diófa jóval elterjedtebb 
volt, mint ma. 

Zsukovszkij már 1964-ben leírta, hogy az Eurázsián 
átnyúló hosszú, keskeny sáv, amit általában a diófa 
őshazájának tekintünk, szóval, ez az "őshaza" nem 



valódi őshaza, hanem a jégkorszakok eredménye, amikor a 
diófák az északabbi vidékeken kipusztultak, és csak a 
jelzett sávban élték túl a jégkorszakokat. 

Ha csak az ember feltűnésétől számított néhány tíz- 
vagy százezer évet nézzük, a diófa már uralta a jelzett 
eurázsiai élőhelyet. Az ősemberek ezen a területen 
mindenhol készen kapták értékes ennivalójukat, a diót. 
Régészeti feltárások az ősemberi lakóhelyek mellett 
rendszeresen találtak diómaradványokat. 

Ha röviden akarnánk összefoglalni a témát, 
megelégedhetnénk annyival, hogy a diófa az északi 
félteke, Eurázsia lakója. 

És a világ többi része? Észak- és Délamerikába, 
Ausztráliába, Délafrikába már az ember vitte. És ahol a 
diófát megtelepítették, természetes úton magától is 
szaporodott. És terjeszkedett Eurázsiában is, 
természetes dióligetek, dióerdők nagyon gyakoriak. 

A diófa nagykiterjedésű élőhelyén természetes, hogy 
eltérő típusok alakulnak ki. Egy-egy nagyobb tájegység 
fajtajellegeit vizsgálva a diófa esetében az a meglepő, 
hogy sokkal nagyobb eltérések, különbségek alakulnak ki 
egy-egy szűkebb vidéken belül is, és viszonylag kicsik 
a különbségek a nagy távolságra levő tájegységek diófái 
között. A dió magában hordja a biodiverzitást, egy 
diófa ezer diójából szó szerint ezerféle új diófa 
lehet. 

A nagyobb tájegységek diótípusait összefoglalóan 
rasszoknak nevezik, vagyis a rasszokba tartozó 
egyedeknek, fajtáknak vannak meghatározható közös 
vonásaik. De ha csak a természetes dióállományt nézzük, 
mindössze két rassz érdemes figyelmünkre, a középázsiai 
és a kárpáti. 

A középázsiai diókon belül feltűnően sok a vékonyhéjú, 
szó szerint papírhéjú fajta és természetes dióváltozat, 
ami egészen odáig is elmegy, hogy a dióhéj kifejlődése 
sokszor hiányos. "Kaghazi". Így nevezik a vékonyhéjú, 
papírhéjú ázsiai diókat. Törökországtól kiindulva 
Azerbajdzsánon, Iránon át Pakisztánig, Indiáig. A 
középázsiai diók a téli hideget is jól bírják. Feltűnő 
a fák szaporítószöveteinek aktivitása, ami sokszor 



görcsös törzsben mutatkozik, és igen értékes faanyagot 
eredményez. 

A középázsiai rasszhoz tartoznak a Kaukázus vidékének 
diói. Egy azerbajdzsáni felmérés során a térség 
természetes, szelektálatlan diófa-állományának 
diótermését vizsgálták meg, a vizsgálat jellemzőnek 
mondható a Kaukázusra.  

Az eredményből a legfeltűnőbb az átlagos héjvékonyság, 
az összes dió átlagában alig vastagabb a héj 1 mm-nél, 
olyan, mint a szelektált magyar vékonyhéjú diófajták 
héja. Mivel nem válogatott diókról van szó, a dióméret 
elmarad a termesztett fajtadiók átlagától, ami pedig a 
diók alakját illeti, szép, jellemző alakúak a Kaukázus 
diói. A többi vizsgálati eredményben nincs semmi 
meglepő. 

A másik a kárpáti rassz. Bár a diófa őshonossága a 
Kárpátok vidékén vitatott, szerintem úgy a Kárpátokon 
kívül, mint a hegység által ölelt medencében a 
rengeteg, spontán módon kelt diófa bizonyítja, hogy 
Európának ez a vidéke fontos, ha nem a legfontosabb 
élőhelye a diófának. Erdély és Románia többi 
tájegységei elképzelhetetlenek diófák nélkül. Jellemző 
erdélyi táj Szászrégen felé:  



A rasszok közül a kárpáti rassz diófái bírják a 
legjobban a téli hideget. A kárpáti rassz élőhelye 
nemcsak a Kárpát-medence, hanem az azt északról és 
keletről övező széles sáv. Németország, Csehország, 
leginkább Lengyelország, Ukrajna, Moldova és a 
Kárpátokon kívüli román vidékek. A kárpáti rassz diói 
emellett jó minőségűek, fái betegség-ellenállóbbak, 
mint más vidékeké. Lengyel diók voltak egy sor 
északamerikai diófajta ősei, a kontinensnek a Sziklás-
hegységtől keletre eső középső síkságain és északkeleti 
részén. 

A többi rassz emlegetése a diófa tudósai részéről már 
sántít. 

Francia rasszról is beszélnek, aminek a gyenge 
fagytűrés mellett a kiváló dióminőség, nagy diótermés 
lenne a jellemzője. De ezek a kritériumok csak a 
termesztett francia diófajtákra vonatkoznak, a 
természetes francia diófaállomány ugyanazt a 
heterogenitást mutatja, mint a világon máshol, vagy még 



inkább. A június végén kihajtó Szent János-dió például 
a franciáknál gyakoribb, mint máshol. Egyébként a téli 
nagy fagytűrésre a francia éghajlat nem szelektálta a 
helyi dióállományt, így azt nem is lehet tőlük elvárni. 

A kaliforniai rassz említése se reális. A kaliforniai 
diófák kevés kivétellel nemes oltványdiók, helyi, jól 
sikerült nemesítések. Dióízük határozottabb, nem oly 
lágy, mint az európaiak, ugyanakkor gyönyörű a 
kinézetük héjasan és dióbélként egyaránt. Jellemzően 
oldalrügyesek, bőtermők. Fagytűrésről pedig szinte nem 
is beszélhetünk. Túlnyomó többségük rokonságban áll 
egymással, kezdetben mandzsúriai dió is felhasználásra 
került nemesítésük során. 

És itt értünk el a szakírók legnagyobb tévedéséhez, a 
mandzsúriai rasszhoz. Ilyen egyáltalán nincs, a 
mandzsúriai dió elkülönült diófaj, - ami a többi 
dióféléhez hasonlóan jól hibridizálódik más 
diófajokkal, - Mandzsúriában a mandzsúriai dió él, az 
már kívül esik a mi diónk éghajlat-tűrésén. 

Tekintsük hát át a természetes diófaállományt, 
Európából kiindulva, majd a világ bejárása után 
hazatérve Magyarországra és Erdélybe. 

Európa 

Tehát, ismételjük meg, a diófának elsősorban melegre és 
vízre van szüksége. Hideg éghajlat alatt és tartós 
szárazságban nem él meg. Persze, meleg is csak egy 
határig jó neki, és a tartós vízborítás kipusztítja. 
Mivel mérsékelt égövi növény, téli mélynyugalmat is 
igényel. Ami a hőmérsékletet illeti, a meleg mérsékelt 
éghajlat az ideális számára, a mediterrán klíma. A víz 
pedig származhat vízfolyásokból, vagy rendszeres 
csapadékból. Szentiványi professzor úgy fogalmaz, a 
diófa természetes körülmények között a felső folyás 
jellegű vízfolyások kísérőnövénye. Nálunk. De ahol az 
éghajlat kiegyenlítetten csapadékos, a mezőkön, a domb- 
és hegyoldalakon is természetes a diófa jelenléte, 
mindenhol, ahol a talaj elég mély a gyökérzete számára. 

A Kárpátok vidéke - medencéje és külső peremvidéke - jó 
életteret ad a diófának. Elég sok a hegyekből lefutó 



patak, és gyakori a hegyekből lehordott, síkvidéken 
szétterített jó minőségű, mélyrétegű talaj. 

A Kárpátok észak felé nyíló völgyeiben nagyon értékes, 
hidegtűrő diótípusok alakultak ki. Jellemzően hideg 
éghajlatú országok, elsősorban Kanada diótermesztőinek 
és nemesítőinek a lengyel Kárpátok észak felé nyitott 
völgyeinek és az azokhoz kapcsolódó dél-lengyel vidékek 
természetes diófái ragadták meg a képzeletét. Az 
északamerikai kontinens diófajtáinak nagyobb része - 
persze, Kaliforniát kivéve, - a lengyel Kárpátokból 
származik. 

Hasonlók a cseh viszonyok is. Mivel a cseh diónemesítés 
csak néhány évtizedre tekint vissza, joggal mondhatjuk, 
hogy a cseh diófák nagyrészt a természetes populáció 
utódai.  

A kárpáti diórassz élőhelyének keleti vidéke főleg 
Ukrajna. Kiterjedt élőhelyeivel találkozunk, nemcsak 



Kárpátalján, a hegyláncon belül, ahol nagyon gyakori, 
hanem Bukovinában is. Diófa a Fehér-Tisza partján:  

Romániában a Keleti- és a Déli-Kárpátok külső vidékein 
tömegesek a természetes diófák. De ide számítható 
Moldáviának az egyetlen, mezőgazdaságilag viszonylag 
kevésbé művelt tájegysége, a szép, erdős-dombos Kodrok 
is, ahol a diófa ősisége kétségtelen, és ahol a 
természetes diófaállománynak ma is megvan az élettere. 
Ott sok 200 év körüli életkorú, jól termő diófát látni. 
A. A. Kocofanra hivatkozva állíthatjuk, hogy ezek a fák 
évi 100 kg héjas diótermésre képesek. Moldávia 
nagyhatalom - dióban, - a nagy dióexport árualapját a 
természetes, szelektálatlan dióállomány adja. Az 
adottságok tehát az ország más részein is megfelelnek a 
diófának, az országban mégis nagyon ritkák az eredeti, 
őshonos, "vad", nem termesztett diófák. A moldáv 



diófajták újak, dióültetvényeket csak most kezdenek 
telepíteni. 

A Kárpátok középeurópai nagytájától délre, a Balkán is 
a diófa őshazájának számít. Hogy mégsem olyan gyakoriak 
a diófák, az a hegyes domborzat és a szárazabb klíma 
következménye. De a diófa a Balkán minden országában, 
minden tájegységében jelen van, eredeti, "vad" 
formájában is.  

A Balkán északnyugati végén Szlovénia éghajlata ideális 
körülményeket biztosít a diófa számára. Mérsékelt a 
meleg, és több csapadékkal szolgál az éghajlat. 
Szlovéniában megsűrűsödnek a diófák. A lakóházak 
mellett általánosak, de az Isonzó szlovén szakaszán, a 
Szocsa-völgyben természetes dióliget is kialakult. 
Ősöreg diófa Kocsevska reka falunál:  



Házikerti diófák Szlovéniában:  



 



Horvátország szlavóniai része kedvező élőhely a diófa 
számára. A csapadék is több, mint nálunk, és a talaj is 
mélyrétegű. Egy muraközi diófa:  

Szerbiában, a Balkán közepén Velika Plana falunál ilyen 
gyönyörű, öreg diófát látunk:  



A keleti Balkánon természetes a diófák látványa. 
Bulgária déli részén a hegyek között növő, vadon kelt 
diófák termését gyűjtik össze, és exportálják. Bolgár 
táj kőfallal, diófával:  



Öreg diófa Bulgáriában, Konop faluban:  



Macedóniában, Szkopje közelében:  



Koszovó, Desivojca falu:  



Crna Gora. (A felvétel a Montenegro flórája sorozatból 
került kikölcsönzésre.)  



A Balkánon a hegyek közti völgyek, az ú.n. poljék a 
diófa élőhelyei, ahol száraz nyarakon is összejön a 
talajban a víz. Dalmáciában a házikertekben jut egy 
kevés víz a diófának.  



Még a száraz éghajlatú félszigeteken, szigeteken is. 
Peljesac félsziget:  



 



Krk sziget:  



Albániában nem véletlenül híres a hagyományos diós 
csirke (pile me arra), múltja van.  



 



Észre se vettük, Dalmáciában és Albániában már a 
Földközi-tengernél vagyunk. A Mediterráneum 
hőmérsékleti viszonyainál jobbat nehéz elképzelni a 
diófának. A tél ha van is, elviselhető, a nyári hőség 
pedig nem megy át a sivatagi melegbe. A virágzáskori 
fagy se jellemző. A víz a korlátozó tényező a 
mediterrán éghajlaton. Ahol a diófa akár csak kevés 
vizet is talál, megél, természetes úton terjed. "Vad" 
diófa a görög hegyekben:  



Görögországban nagy kultúrája, kultusza van. A görög 
diós sütemények jellegzetesek. Diófa Görögországban:  



Makedoniában Axioupoli falu melletti mezőn ilyen szép 
diófák nőnek:  



A Peloponnézoszon Planitero falunál csodálhatjuk meg a 
természetes dióligetet.  



 

Naxos szigetén pedig Keramotinál. Látjuk, mindkét 
helyen a völgyben, vízfolyás mellett.  

  

Itália mint diófás vidék önálló fejezetet érdemelne. A 
rómaiak történelme, élete, a középkori Itália diós 
eseményei, valamint az újkori olasz diótermesztés 
története, mindegyikről hosszan lehetne beszélni. 
Itália változatos természeti viszonyai között jól él a 
diófa. 

Tengerparton:  



Hegyvidéken:  



 



Mezőgazdasági földek között:  



Természetes úton nőtt diófa Forlí közelében, Ponte 
Grossónál:  



Olaszország több vidékén természetes úton, a parasztok 
szelekciós munkájával alakultak ki a dió helyi 
tájfajtái. Sorrento, Bleggiana, Motta, stb. 

A Földközi-tenger szigetein is mindenhol megtaláljuk a 
diófákat, zömében ember által ültetetteket, de Korzikán 
is, Szicílián is, Krétán is ősi, természetes 
dióállományról beszélnek. 

Diófa Mallorca szigetén:  



Ibéria viszonyai egy kicsit mások. A kietlenül száraz 
éghajlat alatt csak a vízfolyások mente jelent 
életteret, valamint Ibéria északnyugati vidékei, 
Cantabria, Galícia és sok portugál vidék, főleg Észak-
Portugália, Beira, azok a vidékek, ahova az atlanti 
szél több csapadékot sodor. Végül a Pirreneusok 
völgyei. Diótermesztés viszont ezeken a vidékeken túl 
is, nagy területen folyik, ahol öntözni lehet. Észak-
Spanyolország, Pradanos del Tozo:  



Diófa valahol Spanyolországban:  



 

Ibériától induljunk észak felé. Franciaország Európa 
vezető dióhatalma. A múltban is, ma is. Amióta írásos 
feljegyzések vannak a gallok földjéről, amióta francia 
irodalom van, azóta írnak a francia diófákról. 
Ideálisnak mondhatók a francia, főleg a délfrancia 
körülmények a diófának. A telek elviselhetők, a nyarak 
úgyszintén. Csapadék is van, amennyi kell. 

A Dordogne folyó völgye áprilisban, természetes 
diófaállománnyal és dióültetvényekkel:  



Franciaországban természetes a diófák jelenléte. 
Nemcsak a dióültetvények, a vadon kelt diófák is 
elterjedtek. Könyvemben rendszerint csak Grenoble 
vidékét és Périgordot emlegetem. De Elzász, Normandia 
és sok más francia vidék is komoly dió-hagyományokkal 
rendelkezik. Felsőprovanszi őszi képek:  





  

Diófák a Vercors vidékén: 



 

Tovább északra, Belgiumban még gyakori, Hollandiában 
ritkább a diófa. Pedig léteznek az észak-holland 
vidékek természetes diófaállományából kiválogatott jó 
holland fajták, amelyek bizonyítják, hogy Hollandiában 
is megél a diófa. 

Diófák Belgiumban:  



 



  



Belga házikerti diófák szerepelnek a következő két 
képen. Négyévesek, most kezdenek teremni. Vallon diónak 
nevezi őket a gazdájuk.  





  

Vajon csak vallon diófák élnek belgiumban? A kényes 
egyensúly kedvéért meg kell említeni a flamandokat is.  



 

Bár Belgiumból csak diójukért ültetett diófákat 
mutattam, természetes, vad állományai is vannak. Az 
erdőkben és az állami tulajdonban lévő területeken. 

Hollandiában természetes úton terjed a diófa, vadon 
kelt példányai a jó vízellátottságú földeken 
gyakoriak.  



  

Hollandiában elég ritka a diófa. Pedig a hollandok 
szeretik a diót. Annyira szeretik, hogy bár 
törvénytisztelő polgárok, dióéréskor mégsem állják meg, 



hogy a más diófája alól a diót összeszedjék. Pedig 
táblával jelzetten is tilos.  

 

És még dicsekszenek is a szerzeménnyel.  



 

A diófa földrajzkönyvében Luxemburg is említést 
érdemel. Bár az Ardennek hegyei nem kimondott 
dióvidékek, megmagyarázhatatlanul sok diófával 
találkozunk Vianden környékén, valószínűleg 
mikroklimatikus okokból. Egy viandeni lakóház a diófák 
között:  



Németország, hálistennek, jól elnyúlik észak-déli 
irányban, így kicsiben Németországban szemlélhetjük a 
diófa európai földrajzát. 

Bajorországban Freiburg és a Bodeni-tó tájegysége 
ideális a diófa számára, és a Rajna mentén is látni 
természetes diófaállományt. A Rajnamenti diófákról 
történelmi források is megemlékeznek. Németországban 
szemmel látható az ismert megállapítás, hogy a diófa 
ott él meg jól, ahol a szőlő is.  



Németországban úgy vonják meg termesztésének határát, 
hogy a német borvidékek fája, de elsősorban a fája 
jelent értéket, nem a termése. Egy másik határvonal a 
tölgyfák elterjedése. Ahol tölgyfa előfordul, azon az 
éghajlaton a diófa is megél. Szigorúbban úgy is 
mondhatjuk, hogy azokon a vidékeken, ahol észak felé a 
szőlő és a szelídgesztenye még megél, ott a diófa is 
jól terem. Nahát, a szelídgesztenye már nem jellemző 
Németországra. Rajnamenti diófa Heidelberg mellett: 
Szép, egészséges.  



Az ország középső és északi harmadában jóformán csak a 
lakóházak mellé ültetett diófák fordulnak elő. De ha 
lenne lehetősége, természetes úton szaporodna.  



 

Ha a bochumi egyetemen van dolgunk, pihenésként 
sétáljunk ki a bochumi parkba is. Magról kelt 
diócsemetékkel fogunk találkozni.  



Igaz, Németország kultúrtáj, spontán növénytársulások 
kialakulásának kicsi a tere. És nemcsak kultúrtáj, 
Wesztfália iparvidék is. Mégis, egy visszatérő 
állományfelvételezés szerint az utóbbi bő tíz évben így 
gyarapodott a wesztfáliai diófa-állomány. A következő 
térképen fekete pontok jelzik az 1997 előtt is meglévő 
állományt, pirosak pedig az 1998 után találtakat. A 
fejlődés szemmel látható.  



 

Kivétel a kevés gondozatlan terület, ahol természetes 
módon megjelenhetnek a diófák. Ilyen például a volt NDK 
bezárt vasúti szárnyvonalainak mente, ahol 
megfigyelhető terjedésük.  





  

Vagy a mezőn is, Alsó-Szászországban.  



 

Wolfenbüttel közelében a házikertekben is ilyen szép 
fák vannak:  



Északabbra elfogynak a diófák. Hamburg táján már csak 
azt jelzik, hogy néhány hidegtűrő példány megél. 

Az északnémet szélességi fokoknak megfelelő magasságban 
Lengyelországban is vannak diófák, igaz, nem sűrű a 
természetes állomány. A kép diói állítólag észak-
lengyelek.  



 

Hobbikertészek még Gdanskban is foglalkoznak a diófa 
ültetésével.  



A Baltikumban nem tudok természetes diófaállományról, 
csak kerti próbálkozásokról. Igen, az emberek 
próbálkoznak. Olyan vidékeken is ültetnek diófát, ami 
már kívül esik a természetes elterjedés határán. Talán 
a globális felmelegedésben bíznak, reméljük, igazuk 
lesz. Fiatal diófa Észtországban és egy még fiatalabb 
Litvániában:  



 



Lettországból pedig azt jelentette 1958-ban Ozol és 
Harkov, hogy a téli hidegek nem pusztították ki a 
diófákat. Ezek a diófák elsősorban utcafásítási célúak 
voltak, a diótermés nem jöhetett számításba. Például 
Liepaja városába elég sokat ültettek, ma már alig van 
belőlük. Peter Jaunzema mint kertészeti szakember azóta 
is próbálkozik lett viszonyok között termést hozó, 
rövid tenyészidejű diófajta felkutatásával. A kép 
szerinti fa az első sikeres példány, szeptember második 
dekádjában termést érlel Lettországban.  



Lengyelországtól keletre Fehéroroszországot röviden úgy 
jellemezhetjük, hogy léteznek fehérorosz diófajták, 
eszerint a klíma még elviselhető ott, bár zordabb. De 
ismereteim nincsenek a fehérorosz diófaállományról. 
Tovább keletre, Oroszország hasonló szélességein pedig 
már nem jellemző. Igen, a hidegek kemények arrafelé, 
gátolják a diófa északi terjedését. 

Tisztelt Kollégám, egy Guiness-rekord kísérletet 
látunk, a világ legészakabbi, diótermő diófájának 
címéért. A helyszín Szentpétervár, ahol közel s távol 
nincs más diófa, természetes diófaállomány meg pláne 
nem. Egy kicsit túloztam csak, mert a szentpétervári 
arborétumban van még két darab, és van, aki bent, a 
városban is látott még egyet. Ennek a fának az a 
szerencséje, hogy körbe van építve magas házakkal, a 
szél sem éri. Igaz, napfényt is keveset kap, látszik a 
lombozat színén, de él és terem. Más meg mi kell?  



Tudomásom szerint Moszkva környékén egyáltalán nincs 
természetes, magától kelt diófa, arrafelé a rokon 
diófajt, a mandzsúriai diót ültetik. Moszkvától délre, 
Tulában már kísérleteznek a honosításával, így néhány 
Moszkva-környéki dácsa és kollektyívnüj szad területén 
fel-feltűnik egy-egy fiatal diófa, ami aztán idővel 
kifagy. Ez a kalinovkai diófa húsz évet is megélt, de a 
vele együtt tömegesen ültetett testvérei már mind 
elpusztultak.  



 

A Volga mentén lefelé egészen az Ural hegység déli 
végéig túl erősek a téli hidegek. Szamara, Orenburg már 
az északi határa a közönséges diónak. Szamarában 
rendszeres látvány, hogy a fiatal diófák töve a 
hótakaró felszínénél fagy el, és évente a sarjak 
tömegéről újulnak a fiatal diófák. Oroszország déli 
területei viszont megfelelnek a diófának. 
Asztrahányban, ahol a Volga a sokágú deltára szakad, 
látható ez a nagyon öreg diófa:  



És Ukrajnában délebbre még gyakoribb. Kiev elég északon 
van, mégis a kievi diókról középkori okiratok is 
szólnak, a moszkvai cárok Kievből kapták a diót. 
Ukrajnában ismerik, szeretik, kultiválják a diófát. Még 
sokat fogunk hallani az ukrán diókról, mert újabban 
nagybirtokokon telepítik. 

Egészen délen, az Azovi-tengernél ősöreg diófákat is 
őriznek. Nemcsak a korábban mutatott 600 
éves, matuzsálemi korú diófa a példa az optimális 
élőhelyre, hanem az Azovi-tenger mentén fekvő Oszipenko 
falu 180 éves diófája is. Ezek a magas életkort elért 
fák igazolják, hogy a klimatikus feltételek kedvezők 
számukra. Igen, a Fekete-tenger és függeléke, az Azovi-
tenger a Földközi-tenger szerepét próbálja eljátszani. 
Csak a telek hidegebbek, sokkal.  



 

A Krim-félsziget éghajlata természetes a diófának, 
erről többen, több helyen említést tesznek. 
Szevasztopoli dió:  



 

A diófa északi elterjedésének a virágzáskori fagyok 
(májusi fagyok) szabnak határt, mert fája, vesszői, 
rügyei elviselik ugyan a téli fagyokat, de ha 
virágzáskor fagy éri, nem tud termést hozni, 
szaporodni, ezért kb. az 50. szélességi foktól északra 
nem szaporodik. Azt mondják, Európában az 56. 
szélességi fokig, Ázsiában az 52.-ig terjed a diófa 
élettere. 

És Skandináviában? Nem tudom, higgyem-e, de Zahov 
(1943) azt állítja, védett norvég fjordban a 63. fok 
35. percénél még termést érlelő diófát is látott. 

Igen, el kell hinnem, amit Zahov a termést hozó norvég 
diófáról állított. Mert Knut Olav maga is ültetett 



diófát Hagenben, ami már tíz éves, és 2010-ben 80 szem 
diót termett. Igaz, a dió minősége nem éri el a 
kereskedelemben kaphatót, de a saját termésnél nincs 
jobb ízű. Az első három-négy télen erősen védte a 
fagytól a csemetét, de most már kinőtt a csemetekorból. 
Júniusi képek:  



 



Már el is vehetjük Leningrád városától a Guiness-
rekorderi címet. Knut Olavot illeti, a világ 
legészakabbi termő diófájáért. Tetszik tudni, hol van 
ez a Hagen? Megnéztem. Norvégiában, északabbra, mint a 
svéd-finn határon a Botteni-öböl felső vége. 

Mint írja, a diófa ültetésére az vezetett, hogy volt 
egy kis szabad helye. Vízszintes, sík. Arra gondolt, 
hogy vertikálisan növő fával kellene oldani a síkság 
egyhangúságát. A diófára esett a választása. A 
tenyészidő rövid. Júniusban virágzik a diófa. Rövid a 
lombos időszaka, a fák közül elsőnek hullatja a levelét 
a messzi északon. 

Magam Dél-Svédországban is láttam diófát, sőt egy svéd 
forrás szerint Közép-Svédországban is van, és a második 
világháború kemény telei elmúltával, melegebb évek 
beköszöntével Gotlandban rendszeresen terem is, - "elég 
jó termései vannak", mondja a svéd leírás. 

Dániában is beszélnek terméshozó diófákról, sőt, helyi, 
dán diófajták is léteznek, a helyi állományból 



válogatva. Hát, nem tudom, esetleg teremhetnek. Persze, 
Dánia telei, tavaszai enyhék.  





  

A Brit-szigetek külön figyelmet érdemelnek dió-
szempontból. A diót az ősi kelta lakosság is ismerte, 
használta, erről római feljegyzések vannak. A középkor 
és az újkor egyaránt a megismétlődő dió-népszerűsítési 
és telepítési hullámokkal telt el. De ma is kevés a 
brit diófa, bár láthatók szép, ültetett diófák Anglia 
déli részén. 

250 éves diófa Cherwellben, Oxford közelében:  



 

Suffolk, Dunwich, a Diófás Ház:  



Nagybritannia északi részein már gyakorlatilag nics 
diófa. Észak-Írországban is csak ez az egy, belfasti 
botanikus kerti diófa létezik.  



 

Miután Európa túlnyomó részét körbejártuk, 
észrevehetjük, hogy a közepe kimaradt. Fehér folt a 
diófák térképén? Hát, igen, az Alpok, a magashegyek. 
Ahol nincs helye a diófának, csak a völgyekben. 

Ausztriáról nem sokat lehet mondani. Legnagyobb 
természetes diófaállománya a történelmi Magyarország 
területére, Felsőpulya körzetére esik. Viszont Svájcban 
nagyobb a dió kultusza. Nézzük meg ezt a svájci 
pontosságú felvételezést a svájci diófaállományról.  



 

Meg kell jegyezzem, a térkép mégsem pontos. Például a 
Genfi-tó keleti végénél sokkal gyakoribbak a diófák. 

Tanyasi diófák Svájcban, a Genfi-tó közelében: 



 



 

Svájcban általában jól érzi magát a diófa, annak 
ellenére, hogy Svájc éghajlata nem tökéletes. Például 
1928-ban olyan fagy volt, hogy nemcsak a diótermő, 
hanem az erdészeti célú diófák nagy része is kifagyott. 
Meinier községben él ez a 150 éves, 45 m koronaátmérőjű 
fa. 



 

Réges-régi diós vidékekről svájci helységnevek is 
tanúskodnak, például Noréaz, Fribourg közelében. 

Mi maradt hátra Európából? Már csak a délkeleti 
csücsök, a Kaukázus vidéke. Ami már - akár a diófákat, 
akár az embereket nézzük, - majdnem Ázsia.  



A Kaukázus vidékén jellemző a diófa. Mint Z. Ibragimov 
azeri tudós írja, a Nagy- és a Kis-Kaukázus lejtőin 
sok, természetes diófaliget található. Azerbajdzsánban 
Talis (Talysh) vidéke híres a diófaállományáról, 
ugyanakkor Nahicseván diói változatosságukról, 
vékonyhéjú termésükről nevezetesek. Nahicseván azért is 
érdekes dió-szempontból, mert területén a diófaállomány 
viszonylag izolált más termőhelyektől, ezért az azeri 
állam ezt a területet jelölte ki génbanknak. 
Nahicsevánban a száraz klímától a bő csapadékú 
területekig több átmeneti fokozat is megtalálható. 



A Kaukázus hegyeiben a diófa 600-800 m magasságtól 
1600-1800 m-ig találja meg a számára optimális klímát, 
ami a csapadékot és a virágzáskori időjárást illeti. 
Kisebb, 3-5 hektáros diófaerdők tisztán is találhatók, 
de zömében a lombhullató erdők fő erdőalkotó fáját 
képezi a diófa, aránya 80-90 % is lehet az erdőben. 

A Kaukázusban a diónak egyedi változatai alakultak ki. 
Legnagyobb jelentőségre a Kaghazinak nevezett 
vékonyhéjú típus tett szert, amit nemcsak Iránban, 
Indiában kereszteztek tovább, hanem Amerikában is, és 
egy sor mai diófajta egyik őse. Azerbajdzsánban 
jellemzően sok a vékonyhéjú dió, ami odáig is elmegy, 
hogy a dióhéj nem fedi be teljesen a dióbelet. 

A Kaukázus vidéke, mint jellemző dió-őshaza külön 
figyelmet érdemel, genetikai szempontból is. Z. 
Ibragimov és kutatótársai Kaliforniából, Gale Mc 
Granahantől és munkatársaitól kaptak segítséget annak 
kivizsgálására, hogy a Kaukázus hegyeinek 
diófaállománya genetikailag mennyiben azonos vagy 
mennyiben tér el a Talis hegyvidék diófáinak 
génkészletétől. Úgy tapasztalták, mindkét tájegységben 
igen nagy a dió változatossága. A különböző 
diótípusokra jellemző helyi neveket alkalmaznak az 
azeriek. ‘Nazik-Qabiq’, ‘Davrish-Papaq’, ‘Katan 
Koynak’, stb., amelyek vékonyhéjút, hosszúkás alakút, 
stb. jelentenek. 

Grúzia és Örményország is jellemzően diófás vidék, a 
völgyekben. Diófák Grúziában:  



 



 



Grúzia falvait járva sokszor az az ember érzése, mintha 
Erdélyben lenne, a kertekben, a falvak környékén 
hasonlóan nagy a diófaállomány. A diófa ősiségéről a 
korai grúz és örmény keresztény templomok, kolostorok 
diófa-ajtajai és fatáblái tanúskodnak.  



 

Ősi örmény diófa az 1100-as években épült Haghartsin 
monostor mellett:  



 

Diófa az örmény hegyek között és Hegyi Karabahban:  



 



Korunk emberi beavatkozásai nagymértékben károsították 
a kaukázusi dióállományt. 

Innen már csak egy kattintás a "Tovább" szóra, és 
tényleg Ázsiában vagyunk. 

Ázsia, Afrika, stb. 

Kisázsiában otthon van a diófa, nyugodtan mondhatjuk, 
hogy a mai Törökország területe beleesik a diófa 
szűkebben vett őshazájába. Leggyakoribb, legszebb a 
tengerközeli, leginkább a mediterrán éghajlatú, 
folyóvölgyi és feltöltött talajú területeken. 

Csanakkalétól délre Kemalli faluban például egy nagy 
területű, természetes diófaerdő bizonyítja a diófa 
ősiségét.  



 



 



 



 



 

Ősöreg diófa Eskisehir körzetében, ahol még érződik a 
mediterrán hatás.  



 

 



De Anatólia 1000 m-es magasságú magasföldjének 
folyóvölgyeiben is otthon érzi magát. Például 
Kappadókia vastag tufarétegeiből kimosott völgyekben, 
mélyedésekben. 

 



  

A felföldön is, a hegyek vidékén is. 



 



 

De leginkább a mediterrán tengerpartok közelében. 



 

Ázsiában az Eurázsiai hegylánctól északra nem messze 
terjedt, már csak a sivatagosba hajló szárazság miatt 
se. Például Kirgizisztán területe már jellemzően 
félsivatagos, csak délen van erdő. Ahol viszont van 
erdő, ott a diófa is ott van, jellemzően a Tien-San 
hegység nyugati nyúlványainak déli lejtőin, a Fergana-
völgyben 1000-2200 m magasságban. 

A következő képen a piros foltok jelzik az összefüggő 
diófaerdőket az ország déli részén.  



 

A térkép túl nagy léptékű, a diófák nem látszanak. 
Közelebbről Jalal-Abad körzetében már jobban 
körülhatárolhatók a dióerdők.  

 

Ezeket a dióerdőket úgy kell elképzelni, hogy a 
völgyekben, a vízfolyások közelében szinte 



galériaerdőként helyezkednek el, a magasabb hegyekre 
nem terjednek ki.  

 



 

 



 

Összesen 600.000 
hektár 
diófaerdőt 
tartanak 



nyilván, amelyekben a dió a fő erdőalkotó fa, és 
elegyként egyéb vad gyümölcsfák (alma, körte, meggy, 
szilva, stb.) is előfordulnak. 

A Tien-San diófaerdői egyedülállóak a maguk nemében, a 
világ legnagyobb természetes dióerdei, csak az iráni és 
a kisázsiai természetes diófaállományok közelítik meg. 
A legnagyobb diófák törzsátmérője a 2 métert is eléri. 

Jogos a feltételezés, hogy Közép-Ázsia említett vidékei 
képezik a legszűkebben vett dió-őshazát. 

Az alábbi kép a kirgiz erdők egyikét mutatja, és jobbra 
egy diófa. Tisztelt Kollégám, ne a nőt, a diófát 
figyelje!  

 

A következő képek a kirgiz diófaerdők nagyságára, 
ősiségére, egyúttal védtelenségére kívánják felhívni a 
figyelmet.  



 



 

 



  



A diófaerdők a szomszédos Üzbegisztánba is átnyúlnak. 
Üzbegisztánban az út mellett gyakran látunk 
diófaligeteket.  

Nemcsak lent, az út mellett, fent, a hegyekben is. 
Például a Zurmecs és az Arcsimajdan hegyi folyók 
összefolyásánál, de ne kérdezze, tisztelt hegyi túrázó 
Kollégám, pontosan hol, mert én se tudom. Ilyen, 
többszáz éves diófákból álló liget van ott, Kalmükov 
szovjet tudós ezen a vidéken lelte fel a később 
Ideálnak elnevezett diófajta anyafáját. 



 

És ilyen a diótermés:  



A kirgiz diófaerdők északi irányban Kazahsztán déli 
hegyein is folytatódnak, de csak közel a kirgiz 
határhoz. 



 

Iránban a déli 
területeken is 
termesztik a diót, 
de igazából az 
észak-iráni 
hegyvidékeken van 
otthon. 

Irántól északra, a 
Kaukázusban is 
jelentősek a 
természetes 
diófaállományok. A 
hegyek között is, a hegységől északra is, délre is. 

Az Eurázsiai hegylánc ázsiai 
részének völgyeiben mindenhol 
otthonos a dió, Nepálban is, 
Bhutanban is. Tibetben is, de 



mindenhol csak a völgyekben. Ladakhban a völgyekben 
3300 m magasságig található. Az Eurázsiai hegylánctól 
délre, Indián belül Kasmirban fordul elő jellemzően, de 
Garwahl hegyeiben is van belőle. 

Mint Darwin írásaiból tudjuk: "A dió vadon nő a 
Kaukázusban és a Himalájában, ahol dr. Hooker fellelte, 
gyümölcse teljes méretű, de olyan kemény, mint egy 
hikoridió." 

Diófa Ladakhban:  

 

És egy Himachal Pradesh-i felvételen.  



 

Dió Indiából, a Himalája előhegyeiből, Garwahl-ból:  



Két kép egy Matuzsálem-korú diófáról Tibetből:  



  

Keletebbre pedig, ahol a hegylánc délnek fordul, és az 
éghajlat javul a rideg Himalájához képest, a mi diónk 
ökológiai helyét először a jünnani dió (pikkelyes dió, 
Juglans sigillata), majd ahol már tényleg trópusivá 
válik az éghajlat, különböző apró diótermésű 
szárnyasdiók foglalják el. 

Ázsia keleti részén, Kínában sokan őshonosnak tartják a 
diót. A hatalmas birodalomban hat olyan régiót is 



nyilvántartanak, ahol a természetes dióváltozatok 
bőségesek.  

 

Linxia város határa Kanszu tartományban, egy vadon nőtt 
diófával:  



Észak-Kína a Juglans regia diófaj elterjedésének északi 
határa. Addig fordul elő, ameddig vizet kap. Ez 
gyakorlatilag a kínai nagy fal vonala. Ahol a sivatag 
kezdődik, északabbra már nem látunk diófát (pl. Belső-
Mongóliában). Keletebbre, Mandzsúriában pedig a 
mandzsúriai dió mint elkülönült diófaj tölti be a mi 
diónk szerepét. 

Gyakorlatilag a Sárga-folyóig (Hoang-ho) terjed - 
természetes úton - a mi diónk. Erről azért beszélek 
kicsit hosszabban, mert a dió földrajzához szorosan 
tartozik, hogy a Sárga-folyó síkságát, ahova a hegyek 
közül kiér, Diófa-síkságnak nevezik Kínában. Ahova a 
folyó vize elér, ott intenzív öntözéses 
növénytermesztés folyik, a diófákat is beleértve. A 
folyó túlpartján pedig már ott a sivatag.  



 

Pontosítva ha tisztelt Kollégám a Diófa-síkságot és 
ezzel a diófa ázsiai természetes előfordulásának északi 
határát keresi, úgy találja meg, hogy ahol a Sárga-
folyó egy szakaszon a Nagy Fal vonalán kívülre kerül, 
megkerülve az Ordosz platót, a folyó legészakabbi 
szakasza a Diófa-síkság. 

Képek a Sárga-folyó Diófa-síkságot átszelő 
szakaszáról:  



  

 

Van a Sárga-folyónak egy helyen egy éles kanyarulata, 
ahol három oldalról, félszigetszerűen körülvesz egy kis 
dombos földnyelvet. Dió-szempontból ez a hely különösen 
érdekes, mert legalább 35000 éves ősemberi telephelyet 



tartalmaz, egy elkülönült kultúrát, amit csak a Dió-
emberek kultúrájának neveznek. Dió-maradványokat eddig 
még nem találtak itt, de nagyon keresik, mert az akkori 
éghajlat alapján természetes lenne. Meleg volt, 
legalább szubtrópusi környezet, változatos nagyvad-
állománnyal. 

Kína többi részén azonban igen gyakori a természetes 
diófaállomány.  

Annyira gyakori, hogy az óriási Kína különböző 
területein előforduló dióváltozatokat többször is 
önálló fajba sorolták. Így jöttek létre a Juglans 
kamaonia vagy a J. duclouxiana nevek, amelyeket akár el 
is felejthetünk, mert a mi diónk tájjellegű 
változatainak leírásáról van szó, ezek közül egyedül a 
J. sigillata faj elkülönültségét tudom elképzelni, a J. 
hopeiensis pedig valószínűleg hibrid diófaj. 

Természetes diófák Yünnan hegyei között:  



Itt van például ez a felvétel, amin nem látszik, hogy 
közönséges vagy pikkelyes dió él-e itt, a Kőkapu 
ökopark bejáratánál, Simenben, éppen délre Jangbitól, a 
jünnani diótermesztés központjától. Egy biztos, az 
említett ökopark területének nagy része, ami nem esik a 
meredek hegyoldalakra, dióligetekkel borított.  



 

Amint Indiában és Tibetben láttuk, a diófa a Himalája 
hegyei között igen elterjedt. Ugyanígy Kínának a 
Himalája keleti láncai között is, Jünnan tartományban. 
A hegyoldalak sok helyen jellemzően diófásak.  



  



Diófás vidékek Kínában:  



 



Kína nyugati végei a Tien-Shan hegységnél kapcsolódnak 
a középázsiai dió-őshazához, a hatalmas kirgiz 
diófaerdőkhöz. A kínaiak szerényen azt írják, náluk 
található a legnagyobb természetes diófaerdő Ázsiában. 
És hogy ezt megerősítsék, Ázsiában elsőként, 1983-ban 
létrehozták a Gongliu Vaddió Természetvédelmi 
Területet, 1019 hektár területen. Mint írják, a diófák 
itt élték túl a földtörténeti harmadkort és negyedkort. 
A diófák tanulmányozása és megőrzése a céljuk ezen a 
területen.  



 

Japánban Hokkaidón már nem él meg a mi diónk, Honsun 
azonban még igen. Japánban a mandzsúriai dió és a 
bennszülött japán dió is természetes, de a kertekbe 
főleg a mi diónkat ültetik. A Juglans regia külön 
változatának, var. orientalis-nak tekintik japán 
botanikusok a Japánban élő közönséges diót, és nem a 
megszokott kurumi (gurumi) néven nevezik, hanem külön 
néven kasigurumi-nak. Diófa egy japán szegényember háza 
mögött, látszik, otthon érzi magát:  



Szabadon állva szép, terebélyes koronát fejleszt:  



A diófa Koreában is otthon van, amely félsziget egyes 
tudósok szerint beleesik a diófa őshazájába. 
Mindenesetre a koreaiak is sajátjukként tekintik a 
diót, és eredeti diós ételkülönlegességeket kreáltak 
belőle. Természetes diófák Koreában:  



 



Koreából nem sok képem van. De láthatjuk, egészséges 
diófa nő Szöul külvárosában, Bupyeongban, a nagy házak 
között is. A szöuli klíma tehát megfelel neki.  

 

És Bupyeong környékén:  



És máshol is a félszigeten.  



 



A Távol-Kelet után jöjjünk vissza, és nézzünk körül a 
Közel-Keleten. 

Az északi féltekén dél felé haladva általában a száraz, 
sivatagos vidékek szabnak határt a diófa 
elterjedésének, így a Közel-Keleten is. Szíriában, 
Libanonban még előfordul. Magányos diófa Damaszkusz 
közelében, Jabadeen-ben:  

Egy százéves, kipusztult diófa Libanonban, és egy élő, 
Beirut közelében, a Liali vendéglőnél:  



 



Izraelben még látni diófákat, Galilea északi részében a 
vízfolyások mentén és egyes külterületi mezőgazdasági 
földeken szép alakú, egészséges színű diófák nőnek, 
elszórtan.  



 
 

A házikertekben, ahol jut a diófának víz, azokon a 
helyeken Izraelben is szépen néz ki.  



  

De meg kell mondani, Izrael mai földrajzi viszonyai, a 
víz és a diófák hiánya nem a természettől valók, hanem 
a tágabb vidék ókori történelmének eredményét mutatják. 
A Genezáreti-völgy sok diófáról volt híres, ezt nem 



csak a Bibliából tudjuk, hanem a fennmaradt sokféle 
diós receptből is, amelyekben nemcsak a dió, hanem 
kipréselt olaja is fontos szerepet kapott. És a diófa 
faanyagát is elterjedten alkalmazták. Izraeli dalok, 
mesék is szólnak a dióról. Kelet-Jeruzsálemben egy 
helyet ma is a "Diófák völgyé"-nek hívnak.  

Jeruzsálem most kialakítás alatt álló parkjában az 
őshonos gyümölcsfákat a dió, a mandula és a füge 
képviseli.  



 

Egyes szerencsésebb diófákat ma is találunk a vidéken, 
Palesztinában, Galileában, de az ókorban a fák 
többségét kivágták, elsősorban hajóépítési céllal, és 
az így lepusztult területek a szárazzá váló éghajlat 
miatt se tudtak újraerdősülni. Egy megmaradt diófa 
Galileában (Alekszej Szergejev felvételei):  



Ez az öreg fa valószínűleg össze tud annyi vizet szedni 
hatalmas gyökérrendszerével, amennyi elég neki. De 
ebben a köves sivárságban ma már valószínűleg nem nőne 
fel. Nézzük meg a fát a másik oldaláról is. Ott sincs 
más növény. Alul egy régészeti feltárás, olaj- vagy 
szőlőpréselő kővel, ami arra utal, hogy a diófa egy 
szőlős-gyümölcsös liget lakója volt.  



A következő kép diófája viszont nem maga szedi össze a 
szükséges vizet. Az elviselhetetlen izraeli éghajlat 
alatt földalatti beton csatornarendszerben vezetik a 
vizet, és a diófa is abból él. Tisztelt extrém túrázó 
Kollégám is meggyőződhet róla, ha követi a 
fiatalembert.  



Délebbre, az arab félszigeten már nincs diófa. Látni, a 
szárazság nem tesz jót neki. A kivétel egészen 
kivételes. Ahol a száraz vidékek völgyeiben összejön 
egy kevés víz, ott előfordul. Ilyen üdítő kivétel az 
ománi Vádi Beni Habib nevű völgy, ahol egy elhagyott, 
elpusztult falut még mindig diófák őriznek.  



 



 



 

A másik ománi völgyben, Babi Shabibban ugyancsak 
fellelhetők diófák.  



Északafrikában még előfordul a diófa, a marokkói, 
tunéziai, egyiptomi kiváló diós süteményreceptek is 
erről tanúskodnak. Werner Wrage etnográfus így ír le 
egy marokkói falusi ünnepséget: "Kissé alattunk, öreg 
diófa árnyékában nagy cséplőhely terül el. ... A fa 
alatt ünnepi díszben vagy 30 táncosnő áll. ... 
Közvetlenül a táncosnők előtt, a diófa törzse körül 
mintegy 30 férfi gubbaszt." 

Marokkóban 7600 hektárt foglalnak el diófák. Mivel az 
ország éghajlata már túl száraz, meleg a diófa számára, 
csak a hegyek völgyei képezik az élőhelyét, 800-1800 m 
magasságban. Persze, felmerül a gyanú, hogy a marokkói 
diófaállomány emberi közreműködés nélkül nem jött volna 
létre. Mégis őriz tájjellegű vonásokat, mert az északi 
Rif-hegység diófái eltérő típusúak a többitől. Ezeken 
előfordul az oldalrügyesség, és dióik jellemzően 
kisebbek, mint más termőhelyeken. 

Általában a marokkói diók mérete elmarad az 
európaiaktól, és héjuk többségében barázdált. 

Nem tudni, éghajlati okai vannak-e, de a termő rügyek 
száma, a virágzási potenciál is alacsony, és egyáltalán 
jellemzően sok az elhalt rügy a marokkói diófákon. 



A következő két kép Marokkóban, a Magas-Atlaszban 
készült, ahol a hegyek nyugati oldalán levő völgyekben 
van annyi csapadék, hogy a diófa megéljen. Az első kép 
helyszíne Ouakka, a másodiké Tissili, a diófák völgye.  

  



És még két kép a marokkói diófákról, ezek az Imlil 
folyó völgyében élnek. Ott, ahol más fa már nem nagyon 
van.  

  



Elnézést a sok marokkói képért, de azért tartom 
közlésre érdemesnek, mert határesetet mutatnak, a déli 
elterjedés határát. A száraz, meleg, félsivatagos 
vidéken a völgyekben, a folyók mellett van csak a diófa 
számára elég víz. 

A dél-marokkói diófák nemcsak az én érdeklődésemet 
keltették fel, hanem az esseni fiatal hölgy, Janine 
Hundét is. Marokkói turistaútjáról csak két fényképet 
készített, az egyik az Imlil-völgyi diófákat mutatja.  

Ugorjunk egyet. 

Észak-Amerikában Mexikó a déli elterjedés határa, 
Mexikó északi felén a száraz hegyek közötti völgyekben 
találja meg létfeltételeit, ahol termesztik is. Egy 100 
éves dióültetvény, egy mezőgazdasági szakiskola 
tanüzeme Mexikóban:  



 

Észak-Amerikának az európai mérsékelt és mediterrán 
klímához hasonló éghajlatú területein nem őshonos ugyan 
a diófa, de az emberi közreműködés eredményeként 
mindenhol előfordul. Legeredményesebben a szubtrópusi 
Kaliforniában lehet termeszteni. A sivatagos és 
magashegyi vidékek kivételével gyakran találkozunk 
telepített diófákkal.  

 

Diófák Michiganben és termésük:  



 



 

  

Kanadában csak Ontarióban és Új-Skóciában él meg, de a 
kemény telekkel meg kell küzdenie. 



A déli féltekén Chile, Argentina, Új-Zéland 
diótermelése nagy, és Ausztráliához tartozóan 
Tazmániában vannak meg a termesztés feltételei. A déli 
féltekén mindenhol az ember közreműködésével telepedett 
meg a diófa. Sok helyen nagy, árutermelő ültetvényekben 
termesztik, máshol elszórt példányai találhatók, de a 
lakóházak közelében, a kertekben mindenhol gyakori, 
ahol nem túl szélsőséges számára az éghajlat. 

Diófa Uruguayban:  

 

Diófa Réunion szigetén. (Ott úgy tartják, a diófa az 
egész világon előfordul. Köszönet a kedves túlzásért.)  

 



Ami a tengerszint feletti magasságot illeti, az 
mindenhol a helyi hőmérsékleti és csapadékviszonyoktól 
függ. A diófa a dél-európai hegyekben 1200 m magasságig 
él. Svájcban északon 800, délen 1100 m magasságig 
terjed. A mellékelt képen 850 m tengerszint feletti 
magasságban tenyésző svájci diófa látható, Vollege-
ben.  

 

Svájci hangulat: Az Alpok kristályos kőzetei is 
figyelmet érdemelnek, nemcsak a svájci dió, tisztelt 
geológus Kollégám.  



Kelet-Törökországban a kurd hegyekben 700-1500 m 
magasságban találjuk a diófa természetes élőhelyét. A 
Kaukázusban 600-800 m magasságtól 1600-1800 m-ig, a 
Himalája hegyeiben 1200 métertől 3300 m magasságig él 
meg. Pakisztáni felmérés szerint a pakisztáni 
hegyvidékek vegyes erdeiben 1500 m-től 3000 m-es 
magasságig fordul elő természetes állománya, a Kurram 
völgyben, Chitralban, Vazirisztánban 2450 m-ig, végül a 
Neelum völgyben Kasmírban 2300-2450 m magasságig. A 
kirgiz hegyekben 1000-1800 m közötti magasságban 
található. A Kárpátokban 900-1000 m magasságig terem a 
hegyeken is. 

A diófa itthon 

„E növény Magyarország egész területén megtalálja a 
szükséges életfeltételeit.” - írja Szentiványi. 

A diófa Kárpát-medencei őshonosságához nem fér kétség. 
A honfoglalás utáni és a középkori helység-elnevezések 
tömege mögött a diófa áll. A 19. században még 



fellelhetők voltak a Kárpát-medencében a dió vad 
változatai Biharban, a Bánátban, a Déli-Kárpátokban az 
Olttól nyugatra. A vad változatokra a kisebbecske, 
csontos, igen kemény héjú diótermés, valamint az igen 
olajos dióbél jellemző. Istvánffy és Werbőczy is ír a 
Csallóköz diófaerdeiről, Ransanus pedig Erdélyből említ 
hasonlókat. 

Szórvány diófák a tiszabecsi hullámtérben:  



 



És a közelmúltban is, ha az időnkénti mezőgazdasági 
összeírások adatait szemléljük, azt találjuk, hogy az 
ország összes megyéjében mindenhol nagy számban 
találhatók diófák. 

Véleményem szerint nem mondható tehát, hogy az ország 
egyes körzetei dió-termőtájak lennének. Azokban a 
megyékben, ahol valamivel magasabb a diófák száma, ott 
történtek a 70-es évek állami gazdasági telepítései. Az 
egyes megyékben leírt nagyobb elterjedtség tehát nem a 
természetes folyamatok, hanem a szocialista 
tervgazdálkodás eredménye. 

Ha a nagyüzemi ültetvények nélküli diófa-állományt 
nézzük, azt tapasztaljuk, hogy annak eloszlása az 
ország területén meglehetősen egyenletes. Ez érthető 
is, hiszen a diófa nálunk jellemzően házikerti fa. 
Jelenleg házikertekben kb. 2,5-3 millió diófa él, ami 
szerint átlag minden kertre jut egy. Ha az egyik 
kertben nincs, a másikban kettő is van. Márpedig az 
ország települései igencsak változatos 



talajviszonyokkal és egyéb termőhelyi adottságokkal 
rendelkeznek, ezek szerint a hazai viszonyok mindenhol 
megfelelnek a diófának. 

Magyar diófa piros-fehér-zöldben:  

Diófa az Ipoly völgyében, Bernecebarátiban:  



 

Diófa a Cserhát hegyei között:  



Sőt, emberi közreműködés nélkül is szinte mindenhol 
megél a diófa a Kárpát-medencében. Napjainkban ez 
kevéssé tűnik fel, mert Magyarországnak a védett 
természeti területeken kívüli teljes területe 
kultúrtájnak mondható, ahol a növényzetet az emberi 
beavatkozás alakítja olyanná, amilyenné. 

Régebben nem így volt. Érdemes a helytörténeti 
leírásokat tanulmányozni, a művelésbe vonás előtti 
időkből gyakran találkozni a diófák jelenlétére utaló 
leírásokkal. 

Például a Baranya megyei Györköny történelmében is 
olvashatjuk, hogy a diófa hajdan a természetes 
növényállomány része, meghatározó fája volt: "A 
szelídgesztenye őshonos faja volt e tájnak. A török 
kori nagyarányú erdőirtások előtt még hatalmas, 
összefüggő erdőségeket alkotott. Hasonló volt a helyzet 
a dióval. Erdeink egy-egy korcsosuló kis diósa annak 
tanúsága, hogy hajdan vadon növő fánk volt a ma csak 
termesztésben élő dió." 

Ha pedig nem a régmúltban, hanem a mában keressük a 
diófákat, akkor megállapíthatjuk, hogy a bármilyen 
okból a rendszeres művelésből kikerült területeken 
magától is megjelenik a diófa. Jellemző példa erre, 
hogy a nagyüzemi mezőgazdálkodás megszűnte, a milliónyi 
kistulajdonos megjelenése után nem volt, aki tovább 
fizesse a vízgazdálkodási társulatoknak a 
belvízelvezető csatornák fenntartásához szükséges 
hozzájárulást, így az alföldi belvízcsatornák 
kultúrállapota megszűnt, a csatornák oldalát a 
természetes növényállomány foglalta el, közte pedig 
igen sok diófa.  



  



Tisztelt vasutas Kollégám, egy olyan vasútvonalon, ahol 
korábban rendszeresen közlekedett, most, a szárnyvonal 
bezárása után sétáljon végig, legyen szíves. Meg fog 
lepődni, mit lát. Diófákat, amik elfoglalják a vasúti 
pályát.  



 



 



 

A képek természetesen, csak illusztrációk. A diófa 
otthonosságát, természetes szaporodóképességét 
illusztrálják. 

Mindenhol, ahol az emberi beavatkozás csökken, feltűnik 
egy-egy magról kelt diófa. Például a legelő szélén, 
ahol nem irtják.  



De nemcsak az elhagyott, hanem a védett területeken is 
jól megél a diófa. Ilyen például a Tisza menti Atka 
sziget, aminek területe már mintegy 30 éve 
természetvédelem alatt áll, és a sziget diófás 
dűlőútjai figyelemre méltók. 

A diófa szereti a magyar földet, és a magyar ember is 
szereti a diófát. Telepíti is. Házikertben is, a 
szőlőben is, a szántó végében is. 

Kiskunmajsán például szinte nincs szőlőterület 
gyümölcsfa, diófa nélkül. Egy, az 1930-as években 
végzett adatösszeírás szerint Kiskunmajsán a diófa volt 
a legnépszerűbb fa, 22.000 db-ot találtak a község 
területén. (Almafából 10.000-et, szilvafából 8.000-et, 
stb.) 

Szépek a Balaton-felvidék diófái is, ahol a diófa 
szintén otthon érzi magát. 1936-ban írta Cholnoky Jenő 
Balaton című könyvében a balatonfelvidéki 
gyümölcsfákról: "Meggyfa is volt, meg kevés 



cseresznyefa, de legjobban bírja a diófa, meg a 
mandulafa." 

A magyar ember diófa iránti ragaszkodását jelzi, hogy 
az országban időről időre lelkes diófa-telepítések 
történnek, egyes községek területén. 

Így volt ez a múlt században, a két nagy háború közti 
időben Tordason is, ahol a Hangya szövetkezet 
ösztönzésére az utak mentét 220 db diófával ültették 
be, majd ennek sikerén felbuzdulva a Legeltetési 
Társulat területén előbb 500, majd 650 db diófát 
ültettek el. A termésből származó bevételt pedig a 
községi pótadók fizetésére kívánták fordítani, vagyis 
közösségi célra. Kár, hogy ebből a nagyszámú diófából 
mára egy se maradt. 

A diófa ugyanis - magyar földön is - gondozást is 
igényel, nemcsak egyszeri felbuzdulást, telepítést. Ez 
látszik a Heves megyei Karácsondon is, ahol a 
vasútállomáshoz vezető hosszú utat nemrég ültette végig 
az önkormányzat diófákkal, de azok sínylődnek, nagyobb 
részük az első két évben kipusztult. 

A magyar ember vonzódása a diófához a kertészeti, 
vállalkozási célú diótelepítések felfutásán is látszik. 
A magánhasználatú mezőgazdasági földeknek az elmúlt bő 
10 évben bekövetkezett megsokszorozódásával a faiskolák 
által kielégíthetetlen mértékben megnőtt a diócsemeték 
iránti igény, és a kisebb-nagyobb üzemi telepítéseken 
túl újból terjed a szórvány-diófa is. Ez azt is jelzi, 
hogy a diófa a városok, községek külterületén is a 
legtöbb helyen megtalálja életfeltételét. 

A házilagos diószükségletet meghaladó, árutermelési 
méretű diótelepítések száma növekszik. 2002-2005 között 
146 dióültetvény telepítésére adtak ki engedélyt az 
ország három legkeletibb megyéjében. 

Magyar földön otthon van a diófa. Az egész Kárpát-
medencében.  



Erdélyben is otthon van, még gyakoribb, mint mifelénk. 
A legtöbb falu tele van diófával. 

Diófa egy erdélyi portán:  

A tanító diófája egy erdélyi faluban:  



Tisztelt földrajzos Kollégám, a diófa földrajzának 
témakörét egy görögországi diófa fényképével kezdtük, 
fejezzük be egy másik, ugyanolyannal. 

Az előző képen láttuk, Erdélyben a tanítóknak is van 
diófájuk, ők ismerik és oktatják is a diófa földrajzát. 

Angliában nem így van, ezért csodálkozik annyira Oly, 
az angol hölgy Görögországban, amikor diófát lát:  



 

Hát, ezért kell ismernünk a diófa földrajzát, nehogy 
ilyen képet készítsenek rólunk. Ami azért blamázs 
lenne. 

A dió származása 

Mottó:  
"A diófát megtalálták fosszíliaként harmadkori képződményekben, 
Franciaországban."  
(Darwin) 

A diófa eredeti származási helye nincs pontosan 
körülhatárolva, a Balkán-félszigettől Kisázsián, 
Perzsián, Afganisztánon át Kínáig húzódó sávba szokták 
helyezni, a hegyvidékekre. Közelebbről Közép- és 
Nyugat-Ázsia hegyvidékeire.  



 

Az irániak szerint az iráni hegyvidékekről terjedt el, 
ahol jelenleg is pazar bőségben él a völgyekben, 
Tabriztól Mashadig. Ősöreg diófa Iránban:  

Egyes források szerint a Kárpátoktól egészen Koreáig 
őshonos. Bár Korea nem biztos, maguk a koreaiak úgy 
tartják számon, a diófa a történelmi időkben került 
hozzájuk, Kínából. Nem is hajlandók a Juglans regia 
nevet használni, hanem csak a J. sinensis-t. 

De Candelle szerint (1883) a Kárpátoktól Észak-Kínáig 
és egészen Japánig. Ez így valószínűleg igaz is, mert 



egy 1972-es ásatásban 7000 éves diómaradványokat 
találtak Kínában, az úgynevezett Cishan kultúrában. 

Más források szerint a diófa az i.sz. 4. században 
került Kínába. Ezt látszik alátámasztani, hogy a dió 
kínai neve, hu tao tükörfordításban "barbár 
őszibarack"-ot jelent. A kínaiak barbároknak elsősorban 
az akkor Kína területén is élt ázsiai hunokat mondták. 
És ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy a többezer 
éves kínai nyelvben olyannyira általános 
jelképrendszerrel szemben a hu tao-nak gyakorlatilag 
nincs jelképi értelme, tehát későbbi képződmény. 

Véleményem szerint ha a nyelvészet és a tárgyi 
bizonyítékok ellentmondásban vannak, inkább a 
kézzelfogható valóságban bízzunk. Tehát, a dió Kínában 
is őshonos. 

A dió Kínában:  

Hazai őshonossága viszont bizonyos. A miocén korban, 
azon belül konkrétan 19,5 millió évvel ez előtt a 
Kárpát-medencében aktív vulkáni tevékenység zajlott, 
gyakori kitörésekkel. Ipolytarnócon a pompei Vezúv-



kitöréshez teljesen hasonló esemény történt ekkor, a 
vulkáni hamu felismerhető, azonosítható növényeket 
temetett be. A ma már jól feltárt ipolytarnóci 
leletegyüttesben megtalálták, azonosították a diófát 
is. 

Mondjuk tehát, hogy a Kárpátoktól az afgán hegyekig 
terjedhet a valószínű dió-őshaza, ezen belül Kisázsia 
és Perzsia lakói saját országukat tekintik a szűkebben 
vett őshazának.  

 

Ugyanúgy Kirgizisztán is.  



  



  



De még ez se biztos. Attól függ, mennyire megyünk 
vissza az időben. 

Ásatásban már 30 millió évvel ez előttről, vagyis 
a földtörténeti harmadidőszak közepéről is 
találtak diópollent Frankfurt (am Main) mellett, 

akkor természetesen egészen más, melegebb volt a klíma. 
Ennek a pollenszemnek a képét baloldalt mellékelem. Ez 
időből származnak a brit szigetek diópollen leletei is. 
Skócia nyugati partján Kirkcudbright-nál is, Kelet-
Angliában Norfolkban is, Dél-Angliában Somersetben és 
Devonban is diópollen került elő, sőt, fosszilis diófa-
maradványok is. 

A harmadkorból származó dióhéj-maradványokat találtak 
régészek Grönlandon is, valamint Szibéria közepén, az 
Ob partján is. 

Ebben az időben, a miocén kezdetén nem a diófa 
alkalmazkodott az északeurópai hideg éghajlathoz, 
ellenkezőleg, Európa és Ázsia legészakibb végein is 11-



12 C°-os éves átlaghőmérséklet, csapadékos éghajlat 
tette lehetővé a diófa jelenlétét. 

Franciaországban, Ardeche-ben 8 millió éves megkövült 
dióleletet talált M. Riou. Ez már a harmadkornak, a 
miocénnek vége, és a diókövület mellett már ott 
találhatók a rágcsálók maradványai is. 

Tekinthetjük tehát Európa nagy részét is a dió 
őshazájának, más kérdés viszont, hogy a jégkorszakok 
alatt a többi diófélével együtt kipusztult Európából. 
De a jégkorszakok szüneteiben itt élt. Ázsia nagy 
részéről is a hideg térhódításával, a jégborítás 
terjedésével pusztult ki, és szorult vissza 
Törökország-Irán-Észak-India-Dél-Kína-Korea vonaláig. 

Például a Mindel glaciális elején (350 000 éve), 
amikorról a vértesszőlősi előember-lelet (Homo erectus 
seu sapiens palaeohungaricus) származik, 
paleobotanikusok rekonstruálták a korabeli növényzetet 
is. Szerintük valószínű a dió jelenléte. 

Mert valamivel korábban, az első és a második 
interglaciális szakaszban egész Közép-Európában, 
Németország és Lengyelország mai területén 
kimutathatóan jelen volt a diófa. A fügével, 
júdásfával, babérral együtt. 

Amikor a - nem tudom, miért - sapiensnek nevezett 
ember, ideértve a cro-magnoni embert is, mintegy 40-50 
ezer évvel ezelőtt megjelent Európában, a diófa már itt 
volt. A neandervölgyi ember is ismerte, ette is. 

A Francia Alpok Paladru nevű tavánál lévő ősemberi 
lakóhelyen végzett ásatás kb. 20-30000 éves 
diómaradványokat talált. 

Mihelyt végetért az utolsó jégkorszak, az ember már 
diót evett. Sőt, az utolsó, Wurm glaciális egyik 
szünetében, a "Lascaux-i interstádiumban" is. Ezt a mai 
Peyrat-i, Terrasson melletti (Franciaország) barlangból 
származó elszenesedett maradványok bizonyítják, kb. 
i.e. 17-15000 körüli időből. Ekkor már az ember ismerte 
a diót, innentől jogosan nevezhetjük Homo sapiensnek. 



A diófa az utolsó jégkorszak vége óta már folyamatosan 
honos Közép-Európában. Nem így Európa keleti végein! 

Érdekes módon a Közép-Európával azonos ázsiai 
szélességi fokok mentén a dió ma sem jellemző. A 
Kaszpi-tengertől és az Aral-tótól északra eső 
síkságokon nemcsak a keményen hideg telek miatt nem 
terjedt el természetes úton, mert a téli hideghez 
ugyanúgy alkalmazkodni tudott volna, mint 
Mandzsúriában. Valószínűbb az a körülmény, hogy az 
őshazájának tekinthető hegyvidékekről, pl. az iráni 
hegyekből azért nem tudott észak felé terjedni, mert az 
emberi történelmet megelőző évezredekig, talán kb. i.e. 
15000-ig a Fekete-, Azovi-, Kaszpi-tengerek és az Aral-
tó vidékének az Ob medencéjéig akkor még összefüggő 
vízfelülete gátolta északi terjeszkedését, és a 
hideghez való lassú alkalmazkodását. 

A vízzel borított terület csökkenésével, kb. i.e. 
10000-ig pedig az éghajlat száraz volt, a sztyeppék, 
füves síkságok kialakulásának kedvezett, nem a 
diófának. A későbbi erdősülések is északi irányból 
terjedtek ezeken a keleteurópai-nyugatázsiai síkságokon 
dél felé, tehát az erdősülés nem a dió lakhelye felől 
következett be. 

Azt már a magyar őstörténelemből is tudjuk, hogy őseink 
is az északi erdőségekből kiválva váltak pusztai 
népekké. Amikor arrafelé vándorolva foglaltuk el egyik 
őshazát vagy szállásterületet a másik után, az Azovi- 
és a Kaszpi-tenger, valamint az Aral-tó kiterjedése a 
mainál is kisebb volt, nyugodtan kóborolhattunk, és 
diófába sem ütköztünk. 

A közönséges diónak néhány nagyobb rasszát is 
megkülönböztetik. Mint azt mindannyian jól tudjuk, egy 
biológiai fajon belül rassznak a faj egyedeinek olyan 
nagyobb csoportját tekintik, amely egyedek bizonyos 
tulajdonságaikban hasonlóak egymáshoz, és amely 
tulajdonságokkal megkülönböztethetők a faj többi 
egyedeitől. A rasszok fogalmához hozzátartozik, hogy 
területileg elkülönülten alakultak ki. 

A Juglans regia fajnak külön kiemelendő az úgynevezett 
kárpáti rassza (alfaja, változata), amely a természetes 
diófa-állományok közül a legészakibb elterjedésű. 



Annyiban különbözik a fajtársak nagyobb részétől, hogy 
jobban bírja a hideget. Nem azért, mintha fagyállóbb 
lenne, hanem mert később virágzik, így elkerüli a 
fagyveszélyt. Ide tartoznak a Kárpátokon belül és kívül 
(ukrán, lengyel, cseh, német területeken) honos, 
természetes úton szaporodó fák, valamint az ezekből a 
természetes állományokból kiválogatás, esetleg 
keresztezés útján előállított, államilag elismert 
nemesített fajták, így a magyar fajták is. Az Egyesül 
Államok keleti felén a kárpáti rasszhoz tartozó fajták 
jobban beváltak, mint a dió egyéb (ott angol vagy 
perzsa - english, persian - diónak nevezett) fajtái. 

További rasszoknak a mandzsúriai és a közép-ázsiai 
(perzsa) diót tekintik, és ezeken kívül 
megkülönböztetik a termőhely szerint elkülönült francia 
és kaliforniai fajtaköröket is, amelyek - főleg az 
utóbbiak - többnyire nemesítés eredményei. 

A mandzsúriai diót illetően azonban erős fenntartásaim 
vannak. Szerintem az mindig is külön faj volt, csak a 
termése hasonlít erősen a mi diónkra, és - mint 
említettem - a közeli rokonság miatt jól porozza a 
közönséges diót. 

A dió az emberi őstörténetben 

Az emberi őstörténet, a történelem hajnala már 
kapcsolatos a dióval. Az ember ősei az emberré válás 
folyamata alatt végig diót ettek. A dió az ember egyik 
legősibb tápláléka. 

A legrégebbi, ember által fogyasztott dió maradványait 
észak-iraki ásatásokban lelték fel, a Shanidar 
barlangokban. Mintegy 50000 (nem tévedés, ötvenezer) 
évvel ez előttről. Igen, itt.  



De lehet, hogy tévedtem. Nem Shanidar, hanem Sanibar. A 
többi stimmel. 

A paleolitikus időkből vannak ásatásbeli bizonyítékok a 
dió jelenlétére Európában, az ibériai félszigeten is. 

Svájcban i.e. 7000-10000 közötti időről találtak 
diómaradványokat. 

A neolitikus korból, i.e. mintegy 6000 körüli időből is 
vannak franciaországi, Terrasson melletti leletek, 
amelyekben bizonyítottan pirított diót fogyasztott a 
kései kőkorszak embere. A tűzhelyek körül a pörkölt, 
pirított dió héját is megtalálták. Kőkorszaki 
diópollen-leletek és megégett dióhéj-maradványok 
bizonyítják, hogy a kőkorszakban Németország középső 
részén, Wesztfáliában is jelen volt a diófa. 

Erre az időre tehetők az izraeli ásatások diótörő-kő 
leletei is. 



Ugyancsak a neolitikum korából Kisázsiában, Konya-
Süberde ásatásaiból is előkerült a dió. 

Ásatásokból bizonyított, hogy nemcsak a barlanglakók 
(Franciaország: Lascaux, Ibéria: Altamira), hanem a 
cölöpépítmények történelem előtti korának emberei is 
fogyasztották a diót. Ezt bizonyítják az észak-itáliai, 
a dél-németországi, svájci, valamint a karintiai 
ásatások is. És a franciaországi, Isere megyei 
Charavines tó cölöpépítményeinek feltárása is, ahol 
i.e. 2500-ról ugyancsak megtalálták a diómaradványokat. 

Mivel az ember ősidők óta ismeri a diót, sok nép ősi 
mitológiájában, népszokásaiban is szerepet kapott. 
Erről külön beszélek. 

Sorsa az emberi történelemmel 
fonódott össze, hiszen az ember 
lépett elő fő terjesztőjévé. A 
kereskedelmen kívül a hódítások, 
a migrációk szerepe volt nagy 
abban, hogy ma már Kaliforniától 
Chiléig és Tazmániáig mindenhol 
nagyban termesztik. 

Úgy tartják, a diófát a Közép-
Keleten, a mai Irak területén, a 
folyóvölgyi legelső 
civilizációkban vonták először 
termesztésbe. Legalábbis a 
legelső írásos bizonyítékot 
Mezopotámia hagyta ránk. Amikor 
Hammurabi i.e. 2100 körül - más forrás szerint i.e. 
1795 körül - egész Mezopotámia ura lett, fontos 
tennivalói közé tartozott a világ első írott 
törvényeinek megalkotása, amelyeket - papír még nem 
lévén - égetett agyagcserepeken hagyományozott ránk. 

Törvényeiben - sok más, szempontunkból kevésbé lényeges 
törvénycikk mellett - a világon elsőként írta elő a 
betakarított dió tárolásának, elosztásának, 
fogyasztásának szabályait. Ezek lényege az volt, hogy a 
dió királyi táplálék, ezért az uralkodót illeti. 
(Nyilván.) 



A dióval kapcsolatos rendelkezéseit kőbe is vésette, 
kemény fekete diorit oszlopokba. Kőbevésett törvénye 
szerint a papok még ehettek belőle, (hiszen ők vésték 
kőbe), de a köznép, a szegények már nem. Hammurabi 
törvénykönyvének itt látható egy részlete, talán éppen 
az, ahol a dióról rendelkezik.  

 

Krisztus előtt 2000 évvel Mezopotámiában a khaldeusok 
olyan, kőbe vésett feliratokat hagytak hátra, 
amelyekben szó esik arról, hogy a babiloni függőkertben 
diófák is voltak. Ezt tudva már nem csodálkozunk azon, 
hogy a függőkertek valóban a hét világcsoda egyike 
voltak. 

Mezopotámiából már csak egy lépés volt, és a diófa az 
írott történelem hajnalán továbbterjedt a Földközi-
tenger keleti medencéjébe, Palesztinába, Egyiptomba, 
Krétára, Kisázsiába. A Mezopotámiába betörő asszíroknak 
tulajdonítják, hogy a diófát a Közel-Kelet általuk 



meghódított vidékein elterjesztették. Krétára és a 
görög szigetekre pedig állítólag a föníciai hajósok 
juttatták el. 

Jaj, de könnyelműen jelentik ki írásos forrásaim 
szerzői, hogy a diófa az írott történelem hajnalán 
jutott el Palesztinába! Ott volt az már régebben is. A 
mai Izrael területén végzett újabb ásatások nagy 
számban hoztak felszínre bizonyítottan diótörésre 
szolgáló köveket i.e. 7000 körüli időből, akármilyen 
népek laktak is akkor arrafelé. A diót már akkor is 
törték. 

A dió terjedése - állapítja meg Michel Ducros - a korai 
történelem idején az írás kialakulásával egyidőben ment 
végbe. A bagdadi agyagtáblák, a Holt-tengeri kéziratok, 
az ékírásos mássalhangzó-szövegek, valamint a görög 
ábécé kifejlődése során mindenhol megemlítik a diót. 

A Bibliában is olvashatunk a dióról, mégpedig igen 
előkelő helyen, rögtön a Biblia elején, Mózes I. 
könyvében. 

A 43. részben a következők állnak: "11. És monda nekik 
Izráel az ő atyjok: ...vigyetek ajándékot annak a 
férfiúnak; ...mirhát, diót, mandulát." 

Tehát amikor Mózes a Biblia első könyvét írta, a dió 
már értékes ajándék volt. 

Salamon, a zsidók legendásan bölcs királya is 
érdemesnek tartotta megörökíteni: „A diófás kertekbe 
mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam”. 

Vagy másik Bibliafordítás szerint: "A diófásba mentem, 
hogy megnézzem, fakad-e (az élet) a völgynek aljában; 
hogy lássam, kihajtottak-e már a szőlők, s virágba 
borultak-e a gránátalmafák." 

Ezek a Szentírás szavai, bármelyik fordítást olvassuk 
is, szó szerint kell venni. 

Salamon király és az énekek éneke:  



 

Egyiptomban hieroglifákon maradt a dió 
megörökítve, Kleopátrával összefüggésben, de erről majd 
később lesz szó. 



De nemcsak a hieroglifákon maradt fenn a dió, hanem az 
óegyiptomi múmiákon is, balzsam formájában. A dióolaj 
már akkor a balzsamok egyik alapanyaga volt. 

Kréta szigetén a történelem hajnalán általános volt a 
diófogyasztás. Egy amerikai egészségügyi folyóiratban 
arról számoltak be nemrég, hogy - részben a 
diófogyasztással, részben az olivaolaj és a porcsin 
fogyasztásával összefüggésben - a prehellén Krétán 
gyakorlatilag ismeretlenek voltak a szív- és 
érrendszeri elhalálozások (Santé Magazine 1994. évi 4. 
sz.). 

Kisázsiában, a Fekete-tenger mellékén pedig legalább 
2000 éve termesztik a diót, amint azt Sztrabóntól 
tudjuk. 

Gordioni (tetszik tudni, ez volt az a kisázsiai város, 
Gordiusz, ahol az indokolatlanul nagynak nevezett 
Sándor vagdalkozott, amikor nem tudott egy csomót 
megoldani - nem bírt vele, ezért felülírta a 
csomómegoldás szabályát), szóval, gordioni ásatásokból 
azt is tudjuk, hogy Midász király palotájának feltárása 
során diófabútorokat is találtak. 

Kínai feljegyzések szerint Kínába is ekkor jutott el a 
diófa, a Han dinasztia idején, körülbelül a mi 
időszámításunk kezdetén (+-200 év). 

Ősi kínai diófa:  



 

És Európában? Erről a folytatásban olvashatunk. 

A dió az európai történelemben 

Európai (itáliai, ibériai, francia- és németországi, 
svájci, csehországi, stb.) elterjedése a történelmi 
időkre esik. 

A Közel-Kelet földművelőié a diófa háziasításának 
érdeme, kb. i.e. 2000 körüli időből. A diófa a 
legelőször termesztésbe vont gyümölcsfák közé tartozik, 
a sárgabarackkal, fügével, olajfával, datolyával, 
mandulafával együtt. Az ókori Perzsa Birodalom 
legnagyobb kiterjedése idején, vagyis már a klasszikus 
görög korban, amikor a birodalom az Industól a Nílusig 
terjedt, a perzsa uralkodók, közülük is elsősorban 
Kürosz, más forrásból Cyrus, már diónemesítésbe is 
kezdtek. Az erről szóló feljegyzéseket a perzepoliszi 
könyvtár őrizte. 

A klasszikus görögség már szent fának tekintette a 
diófát, a már többször idézett Carya-mondából is 
tudjuk. Az elterjedt mondának sok változata él ma is. 
Mint azt Kerényi Károlytól, a görög mítoszok legnagyobb 
szakértőjétől tudjuk, a változatok között nem lehet 



fontossági sorrendet felállítani. Most a még eddig nem 
ismertetett Surányi Dezső-féle leírást idézem.  

 

"Kárüa lakóniai királyleány Dionüszosz szeretője lett, 
de váratlanul meghalt. Emlékül az isten diófává 
változtatta a leányt. Dionüszosz vitte meg a gyászhírt 
a lakóniaiaknak, akik templomot építettek Artemisz-
Kárüátisznak. Elsőként itt használtak nő alakú 
oszlopokat, amelyek a diónimfáknak és Kárüának a 
szimbólumává váltak. Artemisz nagyon élvezte a 
diónimfák táncát, szívesen nézte őket. A kariatidák az 
eksztatikus tánchoz zöld nádkoszorút viseltek fejükön." 

Hérodotosz, a világ első történésze már az i.e. 5. 
században írt a dióról, és megállapította, hogy a dió 
különös életerő birtokosa. 



Giovanni d'Allorto felvételén az athéni Agora Múzeum 
gyűjteményéből látunk ógörög diókat (és őszibarack-
magvakat).  

Az ógörögöknek 
tulajdonítják, hogy egyes 
források szerint Perzsiából, 
mások szerint Kisázsiából 
Európába hozták, állítólag 
i.e. 100 körül. Nem mintha 
nem lett volna addig is 
görög földön ismert a diófa, 
inkább azért importáltak 
perzsa diót, mert az nagyobb 
szemű, nemesebb volt. 
Pliniusz szerint egyenesen 
Kürosz perzsa uralkodó 
kertjeiből hozatták. 

A régi görögök már haj- és ruhafestésre is használták a 
diót. Sőt, fizetőeszköz, értékes ajándék szerepét is 
betöltötte. Ezt ábrázolja egy antik görög kerámiára 
festett jelenet. 



Amint az európai homoszexuális prostitúció történetéből 
ismerjük, az antik Hellaszban értékes ajándékokkal, 
amint a kép mutatja, például egy szütyő dióval díjazták 
az ilyen szolgáltatásokat. (A megrontott, romlott 
fiúnak egyik kezével a diós szatyrot kellett tartania, 
mert ha a rossz fiú nem bizonyult elég jónak, az ügyfél 
vissza is vette a diós szütyőt!) 

A dió tehát általános volt az ógörögség körében. Ahova 
a görög városállamok gyarmatokat létesíteni 
kirajzottak, diófákat telepítettek. Így indult meg a 
diótermesztés a Fekete-tenger északi partjainál, a 
Krim-félszigeten (Turcanu professzor megállapítása). 
Ami aztán terjedt. A mai Moldova területén, a hajdani 
Etelközben az odesszai régészeti múzeumban őrzött 
ábrázolások tanúsága szerint i.u. 100-200 körül indult 
meg a diófák telepítése. 

Európa nagy részén pedig - ahova eljutottak - a rómaiak 
terjesztették tovább a diófát. Pompei és Herculaneum 
ásatásaiból diót ábrázoló festmények, valamint 
elszenesedett diómaradványok kerültek elő. Herculaneum 
romjainak kiásásakor a Casa d'Argónak nevezett 
épületben a következő, megszenesedett diómaradványokat 
találták.  

 

Pompeiben az egyik utca neve Diófa utca volt, ami a 
Diófa-kapuhoz vezetett. 



 



  

 
Amikor i.e. 79. augusztus 
24-én a Vezuv kitört, a 
pompei Isis templom 
asztalán héjas dió volt 
nagyobb mennyiségben, úgy 
temette be a vulkáni 
hamu. 

A diófa a rómaiaknál 
szent fának számított. A 
Dianának szentelt 
ünnepségeket nagy diófák 
árnyékában szokták 
megtartani. A dió az áldozati gyümölcs szerepét is 
betöltötte. 



Római kori ásatásokból került 
felszínre a jobboldalt látható dió-
kövület, egy áldozati helyről. Anyaga 
jól láthatóan kiégett, megszilárdult 
agyag, ami egy ép dió köré rakódott. 

Cicero, Ovidius és Palladius mind 
írtak a dióról. Plinius (idevágó, 
egyik kései kiadásának képe balra) a 
dióbelet védő két burokkal jelképezte 
a házasság védettségét. Vergilius a 
házassági ceremónia leírásakor már ír 
a későbbi, általános szokásról, a 
menyasszony és a vőlegény elé hintett 
diókról. (Olaszul: “…prepara nuove 
fiaccole, ti si conduce la sposa; 
spargi, o marito, le noci…”) 

Könyvünk gasztronómiai részében külön is foglalkozunk a 
rómaiak diófogyasztásával. Előzetesen csak annyit, hogy 
nemcsak nyersen, nemcsak süteményekben, nemcsak 
dióolajként ismerték a rómaiak a diót, hanem az őrölt 
dióbelet ételeik sűrítésére, gazdagítására is 
felhasználták. 

De nemcsak ették a diót az antik Rómában, hanem 
játszottak is vele. Diótorony-játékot ábrázol a 
következő, egy római síremlék faragványa nyomán készült 
kép is.  



Ha már a rómaiakig eljutottunk, nem kerülhető meg a 
minket leginkább érdeklő kérdés: 

Mi volt Mithridatesz kincsesládájában? 

VI. Mithridatesz Pontusz uralkodója volt, és volt egy 
kincsesládája, amit hadjárataira is magával vitt, 
akkora érték volt benne. Háborúba keveredett az akkori 
világhatalommal, a Római Birodalommal, és hát, sajnos, 
kincsesládájától meg kellett válnia. Szerencsénkre, 
mert így megtudhattuk, mi volt benne. Hogy mi, 
megtudhatjuk - ahogy manapság mondják, rögtön a reklám 
után - a gyógynövény-fejezetben.  

 

Igen sok szerző az unalomig ismételt evidenciaként 
kezeli, hogy a diófa görög földről a római légiók 
nyomán terjedt el a Földközi tenger nyugati 
medencéjében, Ibériában és Galliában. Ebben a 
tekintetben a római birodalom történelmi szerepe 
egyértelműen pozitív, megismertette a diófát Nyugat-



Európa meghódított barbár népeivel, és népszerűsítette 
a diófát az egész római birodalomban. Ebben a 
tekintetben a római birodalom komoly kultúr-missziót 
teljesített, csak hálával emlékezhetünk rá. Uralkodó 
vélemény, hogy a dió termesztését Galliából 
terjesztették tovább a mai Svájc és Németország 
területére, még a késő-római korban. 

Ennek az uralkodó véleménynek azonban maguk a rómaiak 
mondtak ellent, amikor Britanniát meghódítva 
feljegyezték a helyi kelta lakosság szokásait. Az egyik 
ilyen szokás volt, hogy a nyári napfordulót "a 
nyárközepi éjszaka" jelenlegi, ismertebb nevén Szent 
Iván-éj megünneplésével tették emlékezetessé. 
Feljegyezték, hogy a britek ezt az ünnepet a zöld dió 
szedésével és diós italok ivászatával kapcsolták össze. 

És amikor még előbb a római légiók Galliába mentek, ott 
azt jegyezhették fel írnokaik, hogy a gall nők 
diófestékkel festették hajukat, és ruháik alapanyagát 
is diófestékes vízben áztatták. 

Ezért is helyesebb, ha a római civilizációs 
tevékenységet inkább a diófa terjesztéseként, mintsem 
bevezetéseként fogjuk fel. Római légiós írnokok 
feljegyzéseiig vezetik vissza a jelenlegi két 
legfontosabb francia diótermő tájon a diótermesztés 
megalapítását. 

És azt sem tudom elfogadni, hogy Közép-Európában (a 
Kárpát-medencében és azon kívül (Ukrajnától 
Németországig) honos kárpáti dió rassz gyümölcsét addig 
nem fogyasztották ezen a nagy területen lakó népek, 
ameddig a rómaiak jóvoltából a diótermesztés el nem 
jutott hozzájuk. (Van olyan szerző, aki ezt állítja.) 
Más szerző szerint Európa északi részébe a 
népvándorláskori népmozgásokkal jutott el a diófa. 

A diófa európai őshonosságának kérdése és a római 
légiók diófa-terjesztő tevékenysége azonban nincs 
ellentmondásban. Őshonos is volt a diófa, például 
Germániában, de nem túlozható el annak a jelentősége 
sem, hogy a római légiók Germániába vitték. Ne feledjük 
el, a római korban még hihetetlenül nehéz volt a 
közlekedés, az áruszállítás. A meghódított 
tartományokban még nem voltak utak, és az új római 



helyőrségeknek tartós ellenséges környezetre kellett 
felkészülni. 

Ezért természetes, hogy a rómaiak légióikat a 
legtáplálóbb, könnyen szállítható élelmiszerekkel 
látták el, és ezeknek az élelmiszereknek a sorában 
előkelő helyet foglalt el a dió. És az utánpótlás 
távolsága és nehézsége miatt általánossá vált, hogy az 
új helyőrségek körül nagy számban ültettek diófákat, a 
későbbi élelmezés céljára. 

Jól tudjuk, a római civilizáció korában a Római 
Birodalom mezőgazdasága világszinvonalú volt. 
Mezőgazdasági szakíróik bőven foglalkoztak a dióval is, 
egyebek között. Földművelési ismereteiket "exportálták" 
az újabb tartományokba, és ezzel komoly fejlődés indult 
el Európa (és Afrika és Ázsia) meghódított vidékein. De 
nemcsak a diótermesztési ismereteket, hanem a 
nagyszemű, vékony héjú diókat is, amelyek a korabeli 
Germániában azelőtt ismeretlenek voltak. Walter Böhner, 
aki germán szempontból értékeli ezt az eseményt, maga 
mondja, hogy a rómaiak érkezése előtti germániai diók 
aprók, kőkemények voltak. 

A rómaiak 402-ben az összes, az Alpoktól északra fekvő 
provinciát feladták. A katonák hazamentek, de az 
általuk ültetett diófák megmaradtak, és bőven teremtek 
tovább is. 

Szóval, a Római Birodalom szerepét a diófa európai 
karrierjében nem lehet eltúlozni. 

Mint a diós sütemények ismertetésénél látni fogjuk, a 
rómaiak a diót otthon, Itáliában is változatos formában 
fogyasztották. És az is előfordult, hogy egyes római 
polgárok nem is ehettek mást, mint diót. Ez a 
következőképpen esett meg: 

Titus Livius írja le "A rómaiak történeté"-ben, hogy a 
pun háborúk idején Hannibál ostrom alá vette 
Casilinumot, a mai Capuát, és körbezárva a lakosokat 
éhezés fenyegette. A rómaiak úgy segítettek a 
bentrekedteken, hogy éjjelente a városon átfolyó folyón 
lisztes hordókat úsztattak le, amit a városbéliek 
kifogtak. Miután a punok ezt felfedezték, a rómaiak 



dióval oldották meg az élelmezést, diót szórtak a 
patakba, amit aztán a városiak kihalásztak. 

Hogy honnan volt annyi diójuk a rómaiaknak, hogy 
folyamatosan szórták a folyóba? -veti közbe joggal 
tisztelt Kollégám. Nos, onnan, hogy éppen a közelben, a 
Vezuv lejtőin létesítettek a világon elsőként nagyüzemi 
dióskerteket. 

A diófa közép-európai, kultúrnövénykénti elterjedését 
nehezítette az a körülmény, hogy az időszámítás előtti 
néhány évszázadban, de egészen a korai középkorig 
Közép-Európa - beleértve Itáliát is - jórészt erdővel 
borított terület volt, a kertgazdálkodásnak nem volt 
tere. 

Kivételnek számított ez alól Itáliában a mai Campania 
vidéke. Benevento város körzetét fejlett mezőgazdasága, 
dióskertjei miatt már 900 körül "kis Mezopotámia"-ként 
emlegették a kortársak. 

A római birodalom bukása után, a zűrzavaros évszázadok 
elmúltával újból figyelmet fordítottak a diófára. 812-
ben Nagy Károly, a frank birodalom császára rendeletet 
adott ki, amelyben - uralkodói vagyonát növelendő - 
nagyarányú diófatelepítést rendelt el a mai 
Franciaország és Németország területén. Bölcs uralkodó 
volt. "Capitulare de villis" című, a birodalom 
mezőgazdasági termelését fellendíteni szándékozó 
rendeletében a telepítésre rendelt fák és bokrok között 
a diót a cseresznye és a füge társaságában említi. Még 
egyszer csak azt tudom mondani, hogy igen bölcs 
uralkodó volt. 

A dió hazai jelenlétéről a zalavár-várszigeti feltárás 
szolgál a legelső tényanyaggal, a 9. századból, 
közvetlenül a magyar honfoglalás előttről. Akkoriban 
Zalavár karoling grófi központ volt, kevert etnikai 
összetételű köznép lakta, amely termesztette és 
fogyasztotta is a diót. 

Tizenegyedik századi angolszász feljegyzések szerint 
Angliában 1000-1100 között már termesztették a diót. 

Ugyanebből a korból, 1100 körüli évekből már ismertek 
voltak a Kiev környéki, Dnyeper-menti óorosz Vüdubecki 



és Mezsegorszki monostorok diófái, amelyek görög 
közvetítéssel jutottak északra. 

A korai középkorban francia földön a dió olyan értékes 
volt, hogy fizetőeszköznek számított. A 10.-11. 
században a jobbágyok dióval is leróhatták 
járandóságukat, a templomokban az egyházi tizedből nagy 
diókészletek keletkeztek. Piaci felügyelők és a 
Grenoble-közeli Saint-Hugues et de Domene 
kódexmásolóinak feljegyzéseiből is ismert, hogy a 10.-
11. században nemcsak a dió, hanem a dióolaj adásvétele 
is jellemző volt a francia piacokon. 

A 13. században Franciaországban a dióolaj ára az 
aranyéval vetekedett. Feljegyezték, hogy ekkor a 
Périgord-vidéki Dalon-i cisztercita apátság tárolói 
teljesen tele voltak dióolajjal. 

Franciaország nagy részén dióolajjal töltött 
mécsesekkel világítottak ekkoriban, a szegényes 
viskóktól kezdve a fenséges katedrálisokig. 

Ugyancsak a 13. században írta a francia Guillaume de 
Lorris A Rózsa Regényé-ben (Le Roman de la Rose): "A 
gyümölcsöskertben birsfák, gesztenyék, diófák, 
naspolyák álltak." 

A 13. századi Páduában a diófa 
bizonyos szentségben is 
részesült, mivel Páduai Szent 
Antal utolsó életévét 1245-46-
ban remetei visszavonultságban 
egy diófán élte le, ahova 
egyik barátja épített kunyhót 
a számára. Szent Antal 
életrajzából való a jobboldali 
kép. Címe: Szent Antal lejön a 
diófáról. 

Salernóban, a középkor híres 
orvosi iskolájában már 
tananyag volt a dió. A diófogyasztásról a következőt 
kellett megtanulni a leendő orvosoknak: "Egy diót 
étkezés után, de legfeljebb kettőt. Mert már három dió 
elfogyasztása a legsúlyosabb kockázatokkal, 
veszélyekkel jár." Na, erre mondták aztán később, hogy 



sötét középkor. Én például még tavaly is hallottam, 
hogy valakinek azt tanácsolta egy orvos, hogy a magas 
koleszterinszintje miatt tartózkodjon a diótól. Hát, 
itt tartunk. Ugye, milyen sok még a dolgunk? 

Pedig ezt a tévedést már Tabernaemontanus is 
helyretette, amikor arról írt, hogy halat csak dióval 
szabad enni, mert a dió felszívja a hal fölösleges 
nyálkáit. 

A 13. század végéről fennmaradt feljegyzés szerint 
Angliában a Holborn Kertekből kilenc font értékben 
szállítottak körtét, almát és diót Earl of Lincoln 
részére. A 14. században Angliában Chaucer írásaiban 
többször, több néven is említi a diót. 

Ugyanebben az időben, a 14. században a francia királyi 
lakomák állandó desszertje volt a dió. Erre az 
alkalomra fűszeres mézbe rakták, és mindig több héttel 
a lakoma előtt készítették el. 

A királyok szokása a főurak szokásává is vált. A 14. és 
a 15. századi francia kastélyokban fennmaradt 
feljegyzésekben a diós receptek sora maradt ránk, ez 
időkből bőséges diószüretek emléke maradt fenn. 

Mivel - említettem - francia földön a dió 
fizetőszköznek számított, az adókat dióban is meg 
lehetett fizetni, a francia királyság számára olyan 
fontossá vált, hogy 1415-ben "mesureur de noix" 
(diómérő) tisztséget, funkciót is létrehoztak, és a 
királyságnak egyszerre két ilyen funkcionáriusa is 
volt. 

Angliában 1430-ban a Two Cookery Books-ban (két 
szakácskönyv) diós sütemények, édességek és húsok 
receptjei szerepelnek. 

XI. Lajos francia király 1461-1483. között uralkodott. 
Ez időben borotválkozás céljára még nem álltak 
rendelkezésre elég éles kések, maga a király is élesre 
tört szélű dióhéj-darabbal borotváltatta magát udvari 
borbélyával. Ezt onnan tudjuk, hogy a borbély egyszer 
megvágta a borotva-dióhéjjal a király arcát, aki ezért 
- a borotválkozást be se fejezve - börtönbe záratta. 



Lotharingia történelmében 1472 nevezetes év volt. III. 
Friedrich ebédet adott. Nem akárhol, hanem egy olyan, 
egy lapból álló diófaasztalnál, amelynek a körmérete 8 
méter volt. A diófát a kortársak 900 évesre becsülték, 
az évgyűrűk alapján. Ez nem mendemonda, egészen biztos, 
mert nemcsak Lotharingia történelméből ismerjük, hanem 
de Candolle svájci természettudóstól is. 

Azt mondják, Angliában az 1500-as években terjedt el a 
diófa, és Gerard 1597-ben már azt írja, hogy a dió - 
Angliában - rendkívül elterjedt a mezőkön, az utak 
mentén és a kertekben. Az Encyclopaedia Britannica 
1567-re teszi a dió megjelenését a brit szigeteken, de 
ez nyilvánvaló tévedés. Ekkor már az angol étkezés 
része volt a dió, jobb ebédeket rendszerint dióval, 
portói borral és Stilton sajttal fejeztek be. A diónak 
tehát a 16. században már komoly kereslete volt. Ekkor 
már újabb dióváltozatokat hoztak be Angliába, mert a 
régebbi, helyi fák termése nem felelt meg a főúri 
igényeknek. Ez VIII. Henrik korában történt. 

Ugyanebben az időben, a 16. században Európa keleti 
felén is terjedt a diótermesztés. A kievi monostorok 
diófái híresek voltak, még a moszkvai cárok is onnan 
hozatták a diót. 

A diófák történelmének lényeges állomása volt Amerika 
felfedezése. Kolumbuszról nem maradt diós feljegyzés, 
de követőiről, a konkvisztádorokról és a jezsuitákról 
annál több. Például az is, hogy a feszületbe vágott 
rekeszben diót is vittek magukkal. Chilében a legelső, 
letelepült jezsuita szerzetesek már Spanyolországból 
hozott diót termesztettek. Ötszáz évvel a mi korunk 
előtt már feljegyezték, hogy oldalrügyön is termő 
fajtákkal is rendelkeztek, amely tulajdonság csak 
néhány évtizede került újra a figyelem középpontjába. 

Az 1600-as évek leginkább említésre méltó eseménye az 
1663-as franciaországi éhínség volt. Vidéken a dióhéjat 
is megőrölték és makkliszt alapú kenyérbe sütötték. 

Persze, mindig vannak, akik válság idején is gazdagok. 
Amikor a vidékiek a dióhéjas makklisztet ették, 
Grenoble városában tartotta lánya keresztelőjét 
Tréminis földesura. A várostól cukrozott diócsemegét 
kapott ajándékba ebből az alkalomból, amit ő a 



helyszínen a résztvevők között szétosztott. Nagy szó 
volt ez, amikor nem volt mit enni. 

1678-ban Angliában Evelyn propagálta erősen a diófák 
ültetését. Saját birtokán, Surrey-ben is ültetett, és 
kiterjedt baráti köre is többezres számban telepített 
diófákat. Elsősorban a fájáért. Evelyn székeket, 
asztalokat, szekrényeket csináltatott diófából, nagy 
szerepe volt a diófaanyag divatjának felkeltésében. 

A német Rajna-vidéken az 1700-as években komoly 
diótermesztés folyt. Josef Gregor Lang írja 1789-ben, 
"Utazás a Rajna mentén" című leírásában, hogy Elfeld és 
Oestrich között, Erbach vagy Eberbach falunál (a 
bizonytalanság nem az enyém, hanem Lang úré) az erdők 
közt fekvő cisztercita apátsághoz szép diófasor vezet. 

Ugyanekkorra tehető Franciaország délebbi területein a 
diótermesztés nagyléptékű felfutása is. Gustave 
Flaubert Bovaryné c. könyvében olvashattuk: "Meglátták 
a házat, amit egy öreg diófa árnyékolt be." 

Az 1700-as években a francia diótermesztés annyira 
felfutott, hogy jelentősebb exportra is jutott belőle. 
Bordeaux kikötőjén keresztül holland, német, angol 
kikötőkbe szállítottak diót. 

1782-ben egy házassági okiratban jegyezték föl a 
délnyugat-francia Lot megyében, hogy ha a férj meghal, 
köteles az özvegyére - egyebek között - két pint 
dióolajat hagyni. Ilyen értékes volt akkoriban a 
dióolaj. 

Az 1700-as években Svájcban is szép diófák nőttek. M.J. 
Gaberel "Rousseau és a Genfiek" című könyvében a 
következőket írja: "Cully és Vevey között található a 
Gleyrolles-i kastély a tó mellett egy sziklán ülve, 
mára elvesztve tornyait. 1759 őszén, egy diófa alatt, a 
kastély falai közelében egy porral lepett utazó ült le. 
Nem tűnt fáradtnak, és a kastély tulajdonosa meglepve 
látta, hogy igen gyorsan ír, és a szavak nagyobb részét 
kihúzza, kiradírozza." Ő volt Rousseau. Valószínűleg a 
diófa alatt születtek a "Vissza a természethez" 
legfontosabb gondolatai. 



A 18. századi trendből az osztrák uralkodók sem akartak 
kimaradni. Mária Terézia a birodalomnak az Alpoktól 
északra eső területein támogatta a nagyarányú 
diótelepítést. 

A dió történelmi vonatkozásai közül az első világháború 
kirobbanásában játszott szerepe a legjelentősebb. Dehát 
ez már közismert, az idősebbek emlékezhetnek rá, talán 
kár is ismételnem. 

Petőfihez hasonlítható nagy nemzeti költője volt a 
szerbségnek Petar Njegoš, aki a következő sorokat írta: 

"Tvrd je orah voćka čudnovata,  
ne slomi ga, al' zube polomi" 

(Kemény a dió, bámulatos gyümölcs,  
Ne harapj rá, mert a fogad töröd) 

Ferenc Ferdinánd szarajevói, végzetes látogatása során, 
amelynek célja Bosznia bekebelezése volt az osztrák (és 
magyar) birodalomba, mást sem hallott az emberekkel 
tömött utcákon, tereken, amerre elhaladt, mint Njegoš 
fenti sorainak politikai indíttatású skandálását a 
helyi szerb fiatalság részéről. Óva intették az osztrák 
(és a magyar) vezetőket Bosznia annektálásától. 

Aztán történt ami történt, az osztrák (és magyar) állam 
vezetői (Tisza István) megtámadták Szerbiát. És a mi 
fogunk tört bele. Nem Trianont, Szarajevót kellene 
emlegetnünk. 

Tisza, Tisza... Így lett a Tisza nevű bőtermő, fürtös, 
értékes diófajta nem magyar, hanem szerb nemzetiségű. 

Hogy ebből mi a tanulság? Alaposabban kellene 
tanulmányoznunk a szomszéd népek diós irodalmát, 
diókultúráját. 

Nemcsak a magyar nép, a német diófaállomány is 
belerokkant az első világháborúba, Németországban 
kivágták az összes diófát. Fegyvernek kellettek. Svájc 
kimaradt a világháborúból, a svájci diófák 
szerencséjére. Ott csak minden negyediket vágták ki, és 
adták el puskakészítésre. A svájciak akkor kezdtek 



gazdagodni, amikor mi rajtavesztettünk a 
hadüzenetünkön. 

Nemcsak az első, a második világháború története során 
is megemlítették a diót. A délfrancia vidékeken a 
háború alatt nagy élelmiszerhiány volt. Périgord megye 
lakosai közül sokan gyakorlatilag dión vészelték át azt 
az időt, amíg más élelmiszerhez is hozzájuthattak. 

A dió múltját tekintve ezek a történelmi tények, 
hiteles feljegyzések. Ami pedig a legenda és a 
mitológia világába tartozik, azokról később, 
az ezoterikus vonatkozásoknálbeszélek. 

A dió kémiai anyagai 

Mottó:  
"Az olajos magvak közül a dió tűnt ki nagyon jelentős 
flavonoidtartalmával."  
(Dr. Lugasi Andrea) 

Tisztelt Kollégám, a dió 
tele van kémiai anyagokkal! 
Nem úgy persze, ahogy 
manapság minden 
élelmiszerünket 
telenyomják, hanem 
természetnél fogva. A 
szerves vegyületek is 
kémiai vegyületek, 
sokféleségük a diófában, 
különböző részeiben 
ugyanolyan változatos, 
bonyolult, mint minden más 
élőlényben. 

A diófa egy nagy vegyi 
üzem, és olyan anyagokat 
gyárt, amik számunkra 
egészségesek, fontosak. 
Nincs a diófa által termelt 
vegyszerek között egy sem, 
amely amely az emberre 
káros lenne. Annál több a 
tápláló, az egészségvédő, a gyógyhatású anyag. 

Mik is ezek? 



A dióbél kiváló beltartalmát a bevezetőben tárgyaltuk, 
és a dióolaj összetevőiről is volt már szó. 

Mennyiségi vagy fontossági sorrend nélkül, nem említve 
a diótermés anyagait: C-vitamin, juglon, flavonoidok, 
tannin, ellagénsav, nucit, glicerrizin, fehérjék, 
cellulóz, quercetin, sőt, a levelekben koffeinsav, 
nikotin, tokoferol, szerotonin és kalcium-pektát is 
van.  

 

C-VITAMIN 

Gergelezhiu már 1937-ben kimutatta, hogy a diófa 
különböző részeiben nagy mennyiségű C-vitamin van. 
Breinlich pedig 1942-ben állapította meg, hogy a 
diónövényben a C-vitamin a diófa által termelt 
hidrojuglonnal kölcsönhatásban sokkal stabilabb 
állapotú, mint anélkül. 

Az a tapasztalati tény tehát, miszerint a dióbél C-
vitamin tartalma tavaszra se csökken le annyira, mint 
más gyümölcsöké, például az almáé, tudományos 
megalapozást nyert, már réges-régen. A dió 
hidrojuglonja ugyanis védi az oxidációtól a C-vitamint, 
a két vegyület oxidációs-redukciós rendszert alkot. 

Mielőtt a dió többi, jellemző kémiai anyagára 
rátérnénk, a C-vitaminról néhány gondolatot. 

C. Daglish 1949-50-ben vizsgálta a C-vitamin 
mennyiségének éven belüli változását a diófa különböző 
szerveiben, és a következőket állapította meg. 

A C-vitamin a diófa egyes szerveiben a gyors és 
tökéletes fejlődéshez nélkülözhetetlen. 

A diófa barkarügyeiben a tél folyamán végig 30 mg/100 g 
C-vitamin található, ami tavaszra 100-150 mg-ra nő, 



egyes esetekben pedig ennek is a többszörösére. A 
többlet kezdetben a közeli kéreg és farész szöveteiből 
származik, később pedig a kibomló hajtásrügyek 
fotoszintéziséből, valamint magának a kibomlott 
barkának a fotoszintéziséből. A barkák gyors 
kibomlásához, gyors méretnövekedésükhöz a C-vitamin 
elengedhetetlen. 

Ehhez hasonló a hajtásrügyek kibomlása is, a rügybomlás 
során a hajtásrügyek C-vitamin tartalma 100 mg/100 g-
ról 450 mg/100 g-ra nő. A növekedés csak közvetlenül a 
rügybomlás előtt kezdődik, utána főleg a meginduló 
fotoszintézisből származik. 

A kilombosodást követően a levelek, a levélnyelek és a 
zöld hajtás C-vitamin tartalma kb. 150 mg/100 g 
koncentrációról ugrásszerűen 400-800 mg-ra nő májusra, 
júniusra. Ettől kezdve a nyár végéig fokozatosan 
csökken a koncentráció, de a levelek és a hajtások 
tömegének növekedésével a koncentráció-csökkenés nem 
jár a C-vitamin abszolút mennyiségének csökkenésével, 
az magas szinten stabilizálódik a nyár végéig. Az 
októberi diólevélben is marad 300-400 mg/100 g. 

A diófa ágaiban, törzsében a C-vitamin szintje nem 
ilyen kiugróan magas, és az év folyamán nem mutat 
lényeges változást. 150-200 mg/100 g koncentráció körül 
alakul, úgy a háncsrészben, mint a fás szövetekben. Az 
állandó C-vitamin szint azzal is összefügg, hogy a 
termelt C-vitamint a fás részek szállítják a növény 
valamennyi szerve felé. 

Meg kell említeni, hogy a viszonylag egyenletes C-
vitamin szint fenntartásában a C-vitamin módosult 
formájának, a dehidro-aszkorbinsavnak az állandóan 
jelentős szintű (kb. 250 mg/100 g) jelenléte is 
szerepet játszik. 

A diótermésben a C-vitamin mennyisége májustól 
szeptemberig állandóan nő, ezen belül a júniusi hónap 
produkálja a legnagyobb növekedést. A nővirág 
megtermékenyülésétől június végéig gyakorlatilag a 
nulláról 1200 mg/100 g-ig nő a koncentráció, a nyár 
végére 1400 mg/100 g értéket ér el. Ezen belül a zöld 
burok C-vitamin tartalma a nyár folyamán 800-900 mg/100 
g, a kifejlődő dióbélé pedig 2500-3400 mg/100 g. 



Valószínű, hogy a dió zöld burkának asszimilációs 
tevékenysége is nagyban hozzájárul a dióbél C-
vitaminnal való ellátásához. 

FENOLVEGYÜLETEK, FLAVONOIDOK 

A diónövény fenolvegyületei számosak. Előfordulásuk, 
mennyiségük különböző mértékű a diófa különböző 
részeiben, és nagyon változik az év során. 

Nagy általánosságban hidroxilgyököket tartalmazó, 
legalább egy benzolgyűrűs szerves vegyületek. Ilyen 
fenolvegyületek a diónövényben a juglon, a csersav, az 
ellagénsav, továbbá kisebb mennyiségben a mustársav, 
klorogénsav, protokatehinsav (3,4 dihidroxibenzoesav) 
is. A fenolvegyületek többsége egyben flavonoid is, 
ezek két benzolgyűrűsek. 

Mára már bebizonyították, hogy az emberi szervezetnek 
flavonoidokra is szüksége van. A flavonoidokat régebben 
- amikor még én tanultam - P-vitaminnak nevezték. Ma 
már tudjuk, hogy a flavonoidok szerepe a C-vitamin 
hasznosításában rejlik. És még mennyi mindenben! (A 
flavonoidokról Lugasi Andrea írt kitűnő cikket, 
ld. mellékletben.) 

A fenolvegyületek a diófa életfolyamataihoz kellenek, 
röviden a növekedéshez, szaporodáshoz, a diónövény 
védekezéséhez betegségek és kártevők ellen. 

Az anyagcserefolyamatokban vesznek részt. Termelődnek, 
átalakulnak vagy kibocsátásra kerülnek. 

A juglont, csersavat, ellagénsavat külön is tárgyalom. 

Kezdem úgy találni, hogy már meglehetősen sok cikk 
érinti a dió fenol- és flavonoidtartalmát. De sehol sem 
olvastam, hogy ezekből mennyi is van a diónövényben. 
Most végre sikerült ráakadnom Emel Turan török hölgy 
doktori értekezésére, és abból emeltem át a diólevél 
összes fenoltartalmát ábrázoló diagramot. (Ez a könyv 
nem doktori értekezés, ez képeskönyv.) Szóval, a 
diólevélben 4-6 ezrelékre tehető a fenoltartalom.  



 

Ez mind gyógyhatású anyag, nem pedig veszélyes anyag, 
amint azt a fenolról gondolnánk. 

JUGLON 

A diónövény legjellemzőbb 
kémiai anyaga a juglon. 
Viszonylag jól ismert 
vegyület, már nagyon sokan 
tanulmányozták. Tisztelt, 
kémiát utáló Kollégám, 
szégyen lenne miránk, ha 
mi nem ismernénk. 

Ennek az érdekes és 
hasznos szerves 
vegyületnek az elnevezése 
az 1850-es évek idejére 
tehető, amikor vegyészek 
(Vogel és Reischauer, 
1856) már kutatták a 
tulajdonságait. Majd 1885-re Bernthsen és Semper már a 
juglon szerkezetét is megállapította. 

A név első fele a diófa latin nevéből adódik, másik 
fele pedig kémiai szerkezetéből, mivel a naftokinonok 
közé tartozik, ugyanúgy, mint a hajfestésre használt 
henna hatóanyaga, a Lawson is, ami egyébként a juglon 
izomerje. 



A juglon C10H6O3 5-hidroxi-1,4-alfa-nafto-kinon. A 
juglont régen juglóznak hívták. Mondták nucinnak is, 
sőt, regianinnak is. 

Nemcsak a közönséges dió termeli, hanem a feketedió, az 
észak-kaliforniai feketedió, a vajdió, a japán dió, a 
mandzsúriai dió, sőt, a Juglans nemzetségen kívüli 
diófélék, a pekándió, a hikorik közül pedig a Carya 
ovata, a C. alba, a C. tomentosa, a C. olivaeformis és 
a C. cathayensis is, valamint a kaukázusi szárnyasdió 
is. Vagyis a diófélék családján belül ha van is, ritka 
az, amelyik nem. 

Bár összehasonlító kísérleteket nem ismerek, de 
amerikai kutatók szerint a diófélék közül a feketedió a 
legerősebb juglontermelő. A felsorolt többi faj 
esetében időnként, a körülményektől függően 
tapasztalható juglonhatás. 

A diófa különböző részeiben a téli rügyeknek a 
legmagasabb a juglonkoncentrációja. A diófában a juglon 
koncentrációja nem állandó, az évszaktól, sőt, a 
napszaktól függően is változik. A levelekben a 
maximális juglontartalom júliusban található. Ugyanez a 
tapasztalat a feketedió és a pekándió leveleiben is. 
Megállapítható a törvényszerűség: A vegetatív 
növekedéssel arányosan nő a levelek juglontartalma. 

A diófa korától is függ, hogy levelei tartalmaznak-e 
károsító mennyiségű juglont. I. Terzi török kutató 
szerint a hét évesnél fiatalabb diófa nem termel a 
leveleiben fölösleges mennyiségű, a környezetére káros 
juglont, csak ennél idősebb korban. 

A levelekben nem egyenletes a juglon koncentrációja. A 
fonákhoz közel, valamint a fő levélkeér és az oldalsó 
levélerek környékén a legnagyobb. 

A diófa kérge is tartalmaz juglont. A gyökerei is nagy 
mennyiségben termelik és bocsátják ki a talajba. 
Legnagyobb mennyiségben a dióburokban fordul elő, 
koncentráltan található a rügyekben, a virágokban, 
utána pedig a levelek tartalmazzák a legnagyobb 
arányban. A dióbélben gyakorlatilag nincs juglon, mert 
a 7-19 mg 100 g szárazanyagra vetítve annyi, mint a 
semmi. 



És egyáltalán nem található juglon a dió-embrió 
szöveteiben. 

A diófában az idősebb szövetekből a fiatalabbakba 
áramlik. 

A juglon és a hidrojuglon kémiai rajza:  

Juglon három formában fordul elő a diónövényben: 
hidrojuglon-glükozid (HJG), hidrojuglon (HJ) és a 
tulajdonképpeni juglon (JUG). Három, eltérő 
tulajdonságú vegyület.  

   



A diófa elsődlegesen nem juglont, hanem hidrojuglon-
glükozidot termel, ami kevéssé reaktív, színtelen, nem 
mérgező anyag. Ebben a juglon redukált formája, a 
hidrojuglon egy glükóz-molekulához kapcsolódik. (A 
glükozidok a természetben széles körben elterjedt 
anyagok, cukormolekula és nem-cukor molekula együttesét 
képezik.) A diófa különböző részeiben található 
hidrojuglon-glükozidokat C. Daglish tanulmányozta, 
1950-ben.  

 

A cukormolekula leválasztását béta-glükozidáz enzim 
végzi, ekkor hidrojuglon jön létre, ami instabil, 
könnyen átalakuló vegyület. Úgy tapasztalták, a béta-
glükozidáz enzim és a hidrojuglon-glükozid általában 
nem fordul elő ugyanabban a sejtben. A cukormolekula 
leválasztása, a hidrojuglon keletkezése akkor valósul 
meg, amikor a HJG az enzimmel kapcsolatba kerül. 
Például a növény sejtjeinek sérülésekor. Ekkor 
keletkezik hidrojuglon, ami gyorsan oxidálódva juglonná 
alakul.  

 



Csak dupla zárójelben jegyzem meg, hogy amikor 
hidrojuglonról beszélünk, mindig az alfa-változatáról 
beszélünk, mert két béta-változata is van, amik az 
izomerjei.  

 

A juglon a hidrojuglon oxidációs terméke. A hidrojuglon 
savak hatására, vagy a levegőn, vagy a talajjal 
érintkezve oxidálódik juglonná. Már 1907-ben kimutatták 
(Coombes), hogy a diófa zöld részeiben található 
hidrojuglon a zöld részek (levél, dióburok) 
száradásakor teljesen juglonná alakul, mert száradáskor 
a hidrojuglont oxigén éri, oxidálódik. További oxidatív 
környezet a juglon polimerizációját idézi elő. 

A juglon erősen reaktív, fehérjékhez könnyen 
kapcsolódik, ezért az élőlények sorára mérgező, és 
polimerizálódva adja a jellemző barna színanyagot, ami 
hozzáköt a megfestett szerves anyagokhoz. A juglon 
polimerizálódásának gyorsaságát az oldat színeváltozása 
mutatja, öt perc alatt:  



 

A juglon vízben gyengén, a szerves oldószerek sorában 
jól oldódik. Dióburokból a (hidro)juglon szerves 
oldószerekkel vonható ki, pl. éterrel, acetonnal (1. 
kép), illetve ammóniával (2. kép):  





  

Szobahőmérsékleten a juglon szilárd anyag, sárga, 
sárgás narancssárga színű, 144-150 C°-on meglágyul, 
olvadáspontja 153-156 C° (más forrás szerint 164-165 
C°). Szabad levegőn azonban nem tartós, mert a levegő 
nedvességével könnyen kapcsolatba lép, ez elősegíti a 
szublimálását, elillanását. Szublimáláskor nem bomlik 
el. 

Juglonkristályok kiválása szerves oldószerekből (Klaus 
Herrmann mikroszkópos felvételei):  



 



 



A kristályos juglon alkoholban és éterben nehezen 
oldódik, kloroformban oldva, koncentrált kénsavval 
vérvörös színű lesz. Forró vízzel elbontva az eredmény 
egy barna színű anyag lesz. 

A juglon természetes kémhatása enyhén savas. Lúgos 
közegben hidrogén-iont veszít, és az eredeti, valamint 
az ionizált forma között a pH-tól függő egyensúlyi 
állapot áll fenn:  

 



A lúgosság növekedésével - ha más anyag, fémion nincs 
jelen, - a bíbor szín mélyül. 9-es pH-nál az összes 
juglon ionizált formában van. A lúgos kémhatású, 
ionizált forma fémionokkal szívesen kapcsolódik, 
komplex vegyületeket alkot, amelyek élénk színűek. 
Például réz-oxalát hozzáadásával sötétkék komplex 
rézvegyület jön létre. Rézzel és nikkellel ibolyaszínt 
ad, krómmal és vassal szürkésbarnát. Származékai is más 
fémekkel is színes komplex vegyületeket hoznak létre. 
Alumínium-katalizátor meggyorsítja a dióburok 
oldószeres elegyéből a juglon kivonását. 

Alumínium-ion katalizátorral végzett oldószeres 
extrahálás eredménye:  

 

A juglonvegyület rokon szerves vegyületekből vegyipari 
úton is létrehozható. A német vegyigyárakban kapható 
tiszta juglon így készül. A gyártás sematikus, orosz 
nyelvű folyamatábrája:  



 

A juglon, mint az összes fenolvegyület, valamint a 
kinon, a fehérjékhez, például az emberi bőr fehérjéihez 
kémiailag kapcsolódik. A kapcsolódást a jelenlevő 
csersav is fokozza. Ezért a bőrről nem mosható le, azt 
megfesti. A bőrön elszíneződött foltok oxidációs 
folyamatok hatására némileg még sötétednek is. Az 
elszíneződés mindaddig megmarad, míg a megfestett 
bőrréteg le nem kopik. A juglon színező hatása már a 
molekula kémiai rajzából is látszik. A benzokinon 
szerkezet az elektron-mozgás következtében sötétsárga 
színt ad. A szín mélysége a töménységtől függ. 

A juglon az élőlények egész sorára mérgező hatású. 
Baktériumokra (például Bacillus coli és 
Staphylococcusok), gombákra, (már a spórából fejlődő 
gombacsírára is), növényekre, férgekre, rovarokra, 
halakra. Az emberre nem, bár ezt a kijelentést nem kell 
szó szerint venni, mert feltételezik, hogy 40 g 
szilárd, kristályos juglon lenyelése súlyos, akár 
halálos mérgezést is okozhat az embernél. Dehát, ki 
akarna 350.000 Ft értékű, szinte beszerezhetetlen 
méreggel (ön)gyilkosságot elkövetni. Tehát mondjuk úgy, 
hogy nemcsak az emberbe, de más melegvérű állatokba se 
lehet annyi juglont szájon át bejuttatni, hogy az bármi 
károsító hatással lenne. 



Élőlényekben úgy fejti ki mérgező hatását, hogy azok 
fehérjéihez kapcsolódik, azokat hatástalanítja. A 
sejtfalakon kémiai változás nélkül jut át, egyes 
helyeken felhalmozódhat a megtámadott élőlényben. 

Állítólag úgy is mérgez, hogy akadályozza a biokémiai 
folyamatokban a hidrogén-ion átvitelét, ezzel gátolja a 
légzést, az energiatermelést, különböző oxidációs 
folyamatokat. Az elektronátvitelt akadályozza. 

Növényeket mérgező hatása miatt a juglont 
"allelotoxinnak", a talajban való jelenlétét pedig 
"allelopátiának" nevezik. 

A levelekből nemcsak lombhullás után mosódik ki a 
juglon, hanem a zöld levélből eső hatására is a talajra 
jut. 

Jogos a kérdés, a diófa mi célból termel juglont. Előre 
megfogalmazott szándékról nem beszélhetünk a diófa 
esetében, csak a természetes kiválasztódásról. Mindazok 
a növények, amelyek természetes ellenségeikkel szemben 
az azokat károsító vegyszereket tudnak bevetni, 
életképesebbnek bizonyultak, jobban túlélték a 
károsítók károsítását és a betegségeket. A diófélék 
családjának valamelyik ősénél alakult úgy, hogy belső, 
szerves kémiai folyamatai során egyszer csak mérgező 
juglonvegyület is képződött. 

És az a kérdés is felmerülhet, a talajba jutott juglon 
mennyi ideig fejti ki növény-, gomba- és baktériumölő 
hatását, vagyis meddig marad meg eredeti formájában, és 
hogyan bomlik el. 

Az időtényező tapasztalati úton is megfigyelhető, de a 
juglon elbomlásának természetes módjára 2004-ig nem 
tudtuk a választ. De azóta tudjuk, mert Górski és 
társai, a poznani agráregyetem kutatói publikálták 
ezirányú részletes kutatásaikat. 

Lényeg a lényeg, a juglonból autooxidáció útján, 
különböző katalizáló anyagok segítségével, 
polimerizáció és kondenzáció révén huminsavak 
képződnek, vagyis a juglon elbomlása humifikációt 
jelent, a talaj értékes anyagokkal való gazdagodását. 



Ez a folyamat akkor is végbemegy, ha nem avatkozunk a 
természet folyásába, és akkor is, ha komposztáljuk a 
diólevelet. Idővel juglonmentes komposztot kapunk. 

Megállapíthatjuk, a természetben a juglon végső soron 
nem méreg, hanem talajgazdagító anyaggá válik. 

A juglon ökológiai hatásáról az ökológiai 
fejezetben beszélek részletesebben, és újból napirendre 
veszem a dió gyógyhatású anyagai között is. 

A diókészítmények gyógyhatása elsősorban a 
juglonvegyület baktérium- és gombaölő hatására 
vezethető vissza. 

A juglonkészítményeket 0,1 %-os alkoholos oldat vagy 
0,05-0,1 %-os olajos oldat formájában a sztafilokokkusz 
és sztreptokokkusz baktériumok ellen hatásosan vetik be 
Oroszországban. 

Kellően még nem kutatott, de reményteljes felhasználási 
lehetőség a juglonvegyület számára az élelmiszeripari 
tartósítás lehetősége, baktériumölő és gombaölő hatása 
miatt. Konzervkészítményekben, italokban. Turcanu 
professzor is a gyümölcslevek, alkoholmentes italok 
tartósítószereként ajánlja a juglont. 

Baktériumölő, gombaölő hatása az állatgyógyászatban is 
érvényesíthető lenne, de a növényorvoslás előrébb tart 
ezen a területen. 



Az almatermésűek 
veszélyes, sokáig 
halálosnak vélt 
baktériumos 
betegsége a 
tűzelhalás. Bár az 
almafa érzékeny a 
dió juglonjára, 
károsodik is tőle, 
de az almafát 
károsító, 
tűzelhalást okozó 
baktérium még 
érzékenyebb. 
Bécsben 
kikísérletezték, 
hogy juglonos 
permetezéssel meg 
lehet gyógyítani a 
tűzelhalást kapott 
almafákat. 

Az eljárás lényege 
az, hogy olyan 
csekély 
mennyiségben 
adagolnak juglont a 
permetlébe, amit az 
almafa már nem vesz 
észre, de a baktérium elpusztul tőle. 0,000087 %-os 
hígításban. 

Ezzel az eljárással egy, a természetben megtalálható 
anyaggal váltják fel a többféle veszéllyel járó 
sztreptomicines permetezést. Igazi bio-módszer. 

Ha házi kísérleteinkhez juglonra van szükségünk, nem 
szükséges a dió zöld részeiből kinyernünk, a 
kereskedelemben is kapható. Nem drága, 1 g 30 euro. 

A juglonvegyület képződésének imént leírt formája nem 
számít rendkívülinek a növényvilágban, még termesztett 
gyümölcseink között sem. Tisztelt mandula-, meggy- és 
szilvatermesztő Kollégáim a tanúk rá, hogy a 
keserűmandula, a szilvamag, a meggymag belének fanyar, 
gyomorirritáló ízanyaga ugyanígy képződik, glükozidból, 



majd oxidálódással. A rendkívül nagy különbség ott van, 
hogy a dióbélben nincs semmilyen juglonvegyület. 

Sőt. Tisztelt botanikus Kollégámnak is legalább olyan 
sokáig kell kutatnia, mint nekem, mire megállapítja, 
hogy a diófélék családján kívül is előfordulnak 
juglontermelő növények. Igen, ugyanazt a juglont 
termelik, mint a diófélék, csak elenyészően kis 
mennyiségben. A Lomatia fajok ezek, örökzöld, virágos 
növények Ausztráliából és Délamerika déli végéről. 
Szóval, nagyon messze. Közelebb nincs még egy olyan fa, 
mint a diófa.  

 

CSERSAV (TANNIN) 

A tanninról (csersavról), ami a dió festékanyaga is, 
később, a dió gyógyhatását tárgyalva teszek említést. 
Most csak a dióbél tannintartalmáról néhány szót. 



Néhány érzékenyebb szájú személynek a dióbél vékony 
hártyájának csersavtartalma összehúzza a száját, 
ezáltal megkeseríti a dióbél élvezetét. Ezért hat 
amerikai élelmiszerkémikus megvizsgálta, mitől függ a 
dióbél tannintartalma, illetve hogyan lehet azt 
csökkenteni. Azt tudtuk, hogy a különböző fajtájú diók 
belének vékony hártyája eltérő mértékben csersavas, 
különbözik az egyes diófajták íze. 

Az is tudott volt, hogy a dió érésekor a legnagyobb a 
csersavasság. A tárolás során a csersavtartalom 
csökken. Három hét elteltével a csökkenés 20-40 %-os. 
És tovább csökkenthető a konyhai felhasználás során is. 
A dióbél öt perces pörkölése további 15 %-kal csökkenti 
a csersavtartalmat, a leghatásosabbnak pedig a főzés 
bizonyult. Forrásban lévő vízben két perc alatt a 
teljes csersavtartalom elbomlik. 

A zöld kopáncs tartalmazza a diónövényen belül a 
legnagyobb mennyiségű tannint (csersavat), de a 
megbarnult kopáncsból ez az anyag már hiányzik. Van a 
kopáncsban viszont fenol is. 

A diófában a tanninvegyület ugyanazt a funkciót tölti 
be, mint a juglon, bár hatásuk eltérő. Egyikre se 
magának a diófának van szüksége, nem a saját 
életfolyamatai számára termeli, hanem ellenségei 
távoltartására és pusztítására. Míg a juglon 
hatásmechanizmusa abban áll, hogy más élőlények 
fehérjéihez kapcsolódva azokat működésképtelenné teszi, 
a tannin elsősorban a savasságával hat. Kesernyés ízű 
lesz tőle a diófa levele, a dióburok és a dióbél is. Az 
a körülmény, hogy a nemes, kiválogatott diófajták ízén 
a keserűséget nem érezzük, nem a diófán múlott, hanem 
az emberi szelektív diónemesítő tevékenységen, aminek 
során mindig az ízletesebb termésű diókat preferáltuk, 
amelyek csersava nem irritálja az emberi száj 
nyálkahártyáját. 

A diónemesítés tehát a természetes kiválogatódás 
természeti törvénye ellen hat. Nemes dióink 
ízletesebbek, kívánatosabbak a kártevők számára is, 
tehát a növényvédelmi feladatok egy részét nekünk kell 
átvállalnunk a diófától. 

Dióból kivont, szilárd állapotú csersav:  



ELLAGÉNSAV 

Főleg a zöld burokban található, állatkísérletekben 
antitumorális hatása már bizonyítást nyert.  

 

METIL-PALMITÁT 

A zöld dióburokban található ez a növényi olajsav-
észter, aminek erős atkaölő hatására Y.N. Wang és hét 
kutatótársa 2009-ben irányította a tudományos 



figyelmet. Korábban is ismeretes volt, hogy a zöld 
dióburoknak atkaölő hatása van, de az említett komoly 
kutatás azt is megmutatta, hogy mekkora. Ebből az 
anyagból 1 mg/l töménységű oldat 24 óra alatt 97,9 %-os 
halandóságot eredményezett a világszerte ismert növényi 
károsító Tetranychus cinnabarinus atkafaj kifejlett 
egyedeinél. És jól csökkentette más növényi károsítók 
számát is. 

NUCIT 

A nucit C6H12O6+2H2O egy nem erjedő cukor. A levelekből 
vonták ki, inozitnak is nevezték. 

GLICERRIZIN 

A dió gyökeréből jelentős mennyiségben glicirrizint 
találtak, kálium- és kalcium-sók formájában. 

FEHÉRJÉK 

Újabban a diónövény fehérjéinek építőkövei, az 
aminosavak is vizsgálat alá kerültek. Ez a téma 
önmagában is kimeríthetetlen, mert a diófa különböző 
életfázisaiban az egyes szövetekben rendkívül változó 
az aminosavak mennyisége, szerepe. Ezen belül a szabad 
aminosavak külön érdekesek, mert azok mennyisége 
mutatja, hogy az adott életfázisban melyikre van a 
növénynek inkább szüksége fehérjék összeállításához. 

A dióbélben arginin, glutamin, alanin dominál, de ezen 
belül a dióbél csíra-részében az alanin a fő komponens. 
A csírázás teljesen átrendezi a csírázó növény szabad 
aminosav-összetételét. Egy hónapig él a csírázó csemete 
a sziklevél anyagából, addig nem vesz föl nitrogént. Ez 
alatt az első hónap alatt az arginin és citrullin 
mutatható ki legnagyobb arányban, az összes szabad 
aminosav 80 %-ában. Nemcsak a fogyó sziklevélben, hanem 
a teljes növénykében, a főgyökértől a tenyészőcsúcsig. 
Mihelyt a növényke már maga táplálkozik, 30 %-ra 
csökken ennek a két aminosavnak az aránya. 

A fiatal diócsemetében, kétéves korig a tavaszi 
kihajtáskor újra megnő a szabad aminosavak mennyisége, 
és különösen újból az argininé és a citrulliné, 
mellettük a proliné. 



Ez még csak a kezdet. A diónövény életének, de a 
vizsgálatoknak is. 

CELLULÓZ, HEMICELLULÓZ, LIGNIN 

A dió héjában 22, 56, 22 százalékban fordulnak elő. A 
dióhéjban a cellulóz más növényektől eltérő, speciális 
szerkezetet alkot. Még alig vizsgálták, pedig ettől 
függ az ipari hasznosíthatóság. 

Mennyi cellulóz, hemicellulóz van a dióhéjban? Sok. Az 
úgynevezett FTIR-vizsgálat szerint:  

 

A cellulóz összetett szénhidrát, a Földön a 
leggyakoribb szénvegyület, hiszen a növények 
vázanyagának nagy részét ez alkotja. Makromolekulája ß-
D-glükóz egységekből épül fel, melyek 1,4-kötéssel 
kapcsolódnak egymáshoz.  



 

A dióhéj-cellulóz műanyagipari felhasználásainak 
lehetőségét már keresik Budapesten, a Bay Zoltán 
Anyagtudományi és Technológiai Intézetben. 

Mivel természetes anyag, a dióhéj minden alkotó-
vegyülete természetes úton bomlik el, biológiai 
(gombák, baktériumok), fizikai (hő, fény, nyíróerők) és 
kémiai tényezők (oxigén, víz, vegyi anyagok) hatására. 

Hő hatására hogyan történik a dióhéj elbomlása? Volt, 
aki ezt is megmérte. 

A hőhatásnak kitett dióhéj esetében körülbelül 130 C°-
ig történik a megkötött nedvesség leadása, majd a 
dióhéj lassú bomlása figyelhető meg, ami kb. 220 C° 
hőmérsékleten erősen felgyorsul. 

A juglon rokonvegyületei 

Tisztelt vegyész Kollégám, a diófa egyedülálló növény. 
Juglont csak a diófa és a diófélék családjának tagjai 
tudnak létrehozni. 

Bár lehet, hogy Ön is ebbe a családba tartozik, mert 
juglont szintetizálni ma már minden vegyész tud. 

De Önökön kívül senki, akárhogy igyekszik. A 
növényvilág egyes tagjai és némely gombák képesek a 
juglonhoz hasonló, szintén érdekes hatású 1,4 
naftokinon-vegyületek létrehozására. Sőt, tengeri 
csillagok és baktériumok is. 

Állítólag tizenötféle naftokinon-vegyület létezik. Én 
sajnos, csak tizet ismerek. Most ezekről a 
vegyületekről néhány szót. 

Közös alapjuk az 1,4-naftokinon szerkezet, ami többek 
között a K-vitaminnak is alapja. (C10H6O2) 



A naftokinonoknak, bár az ezirányú kutatások nem 
fejeződtek be, sőt, nagyon intenzívek, rákellenes 
hatást tulajdonítanak, a kemoterápiás kezelések 
anyagai. 

Ezeknek a vegyületeknek sárga, narancssárga a jellemző 
színe, de egyes hatásokra a szín az élénkpirosig mehet 
el. 

LAWSON 

Vagy 2-hidroxi-1,4-naftokinon. Sárgás színű szilárd 
anyag, tűszerű kristályokban. 

Sárga színű pigment a Lawsonia inermis (henna), L. 
spinosa és L. alba (a Lythraceae család tagjai) cserjék 
levelében, ami 2-oxi-1,4-naftokinonná alakul. 
Oxidációjából ftálsav keletkezik. Vas-, réz-, 
alumínium- és bizmutsókkal élénk színű vegyületet hoz 
létre.  

 

A henna erősen színező. Bőr, len és selyem festhető 
vele, narancsos-sárgás színűre. Más festékekkel keverve 
vörös árnyalatú hajfesték és tetoválószer is, ez az 
ismert hennafesték. Ebben a minőségében felmerült a 



gyanú, hogy az emberi egészségre káros lehet, de a 
vizsgálat tisztázta, felmentették a gyanú alól.  

 

Egy metiléter-változata a lawsonnak a 2-metoxi-1,4-
naftokinon az Impatieme balsamica-ban és I. 
glandulifera-ban található. Erős gombaölő. Különösen 
erős színanyaga van. 

PLUMBAGIN 

Más néven 2-metil-juglon, vagy 2-metil-5-oxi-1,4-
naftokinon. 

Elsősorban a Plumbago nemzetség (Ólomvirágfélék) 
tagjaiból izolálták, a P. auriculata, P. europaea és P. 
aeylanloa föld feletti részeiből. Kínaiak a P. 
zeylanica-ból vonták ki és kutatták karcinogén hatását. 
A plumbaginnak több szerző is erős rákellenes hatást 
tulajdonít. Úgy tudom, az ezirányú kutatások most is 
intenzívek.  





 



  

Plumbagin előfordul a Droseraceae (harmatfüvek) család 
tagjaiban is. A Diospyros (ébenfafélék, 
datolyaszilvafélék) nemzetség mintegy 500 faja közül is 
többől kivonták.  



 

A plumbagin aranysárga festékanyag, tűszerű 
kristályokból áll. Nem tartós. Párolog, szublimál. 
Különböző fémsókkal élénk színű komplex vegyületet 
alkot. Alumíniumszulfáttal élénksárga textilfestéket 
ad. 

Titrálásra, kolorimetriára használják, valamint a 
kemoterápiás rákellenes kezelések egyik hatóanyaga. 
Indiában a Plumbago gyökere gyógyszer, emésztőrendszeri 
és bőrgyógyszer. Rágása csökkenti a fogfájást. 
Ukrajnában a plumbagin baktériumölő hatását is 
kimutatták, élelmiszertartósításra is szóbajöhet. 

Az említett Droseraceae család több tagjában, például a 
D. intermedia és D. anglioa fajokban metilnaftarazint, 
1,8 és 3-kloroplumbagint találtak. 

(Mellesleg: A Diospyros tricolor DIOSZKINON nevű, itt 
fel nem sorolt 1,4-naftokinont is tartalmaz). 

PHTHYOCOL 



A Plumbagin izomere, a természetben a Mycobacterium 
tuberculosis pigmentje. A K vitamin széthasadásából 
keletkezik.  

 

7-METILJUGLON 

5-hidroxi-7-metil-1,4-naftokinon. Narancssárga 
tűkristályokban kristályosodik. A Diospyros ebenum 
leveleiben fordul elő. 

Fémsókkal színes komplex vegyületeket alkot. Az ébenfa 
színanyaga. Olyan erős, sötét, fekete színanyaga van, 
hogy a fában az évgyűrűk se látszanak. A metiljuglon 
színanyaga az ébenfát az egyik legértékesebb faanyaggá 
léptette elő.  



 

A metiljuglon polimerizálódik is, de az így létrejött 
festékanyag nem tartós. 

DROSZERON 

Droszeron, oxidroszeron, hidroxidroszeron. 
A phthyocolhoz hasonlóak. Egy ausztrál 
Drosera (rovarevő növény, az egész világon 
elterjedtek fajai, magyarul harmatfű) 
gyökerében találták meg először, de a D. 
rotundifolia is tartalmazza.  



 

 



A droszeron piros lapokban kristályosodik, 
olvadáspontja valahol 200 C° alatt van. 

Gyógynövény-készítményekben más gyógynövényekkel együtt 
használják (édeskömény, lándzsás útifű, stb.). 

LAPAHOL, LOMATIOL 

Izomerek. (2-hidroxi-3-(3-metil-2-
butenil)-1,4-naftoquinon.) 
Alkoholban sárga prizmákban 
kristályosodnak. Szobahőmérsékleten 
szilárdak, olvadáspontjuk 140 C°. 

Pirosas színanyagok trópusi fák sorában. Tecoma, 
Lomatia és Streptocarpus nemzetségek, valamint 
Bignoniaceae család. Tecomella undulata-ban is.  





 
 



 



 

 

Gyulladáscsökkentők, rákellenes szerek, és legalább 
ötféle egyéb, külsőleg és belsőleg használatos 
gyógyszer alapanyagai. Baktériumölők, gombaölők. 

Ezen kívül ugyanúgy festékanyagok is, mint a többi 1,4-
naftokinon-vegyület. Alumínium-szulfáttal sárga festék 
készül belőlük. 

A halakra mérgezők. 

Száraz desztillációval és egyéb úton a lapaholból és a 
lomatiolból származék-vegyületeket állítanak elő, 
amelyek szintén gyógyhatásúak. 

A Tabebuia guayacan nevű fából és még vagy négyféle 
másik Tabebuia-ból az 1,4-naftokinonok sora vonható ki 
egyszerűen, szerves oldószerekkel: lapahol, dehidro-
lapahol, és még 3 változata.  



 

Rákellenes szerek lehetnek. 

ALCANIN, ALCANAN 

Már átmenetet képeznek a háromgyűrűs vegyületek felé, 
de tulajdonságaik minden tekintetben nagyon hasonlók az 
1,4-naftokinonokéra. Az Alkanna tinctoria és a Jatropha 
glandulifera nevű növényekben fordulnak elő.  



 



 

MOLLIZIN 

A Mollisia caespiticia gomba sárga pigmentje.  



MOMPAIN 

Mompain a Helicobasidium mompa nevű, fenyőgyökéren élő 
gombából vonható ki.  



És a gombák közül a Fuzáriumokban is van egy hasonló 
naftokinon-vegyület. Stb, stb. A növényekre mérgező 
hatású gombák nagy részénél ilyen naftokinon-
vegyületekből adódik a mérgező hatás.  



 

K-VITAMIN  

 

A K1-vitamin szerkezete is nagyon hasonló. Rengeteg 
növényi tápanyagunkban, de a tojássárgában is 
megtaláljuk. A véralvadást segíti elő. 

Végül megjegyzem, nemrég tudtam meg, hogy az éretlen 
zöld dióban (és a hasonló korú feketediótermésben is) 
már nyolcféle 1,4-naftokinon-vegyületet számoltak meg, 
a dió tehát nemcsak a juglont termeli ezek közül, hanem 
például a plumbagint is. 

Hát, itt értem a türelmem végére. Pedig még meg kellett 
volna emlékezni a hasonló szerkezetű EQUINOCROMOS, 



DIOSPIRIN és MAMEGAKINON vegyületekről is, de azok már 
periférikusak a mi szempontunkból. 

 

Miért volt szükség a naftokinonok átolvasására? - 
kérdezi tisztelt, olvasás közben unatkozó Kollégám. 

Szerintem két okból is. Egyrészt, hogy belássuk, a 
diófa nem is annyira rendkívüli növény, része a 
növényvilágnak, más növények is képesek hasonló hatású 
naftokinonokat termelni. Mondjuk, a henna, valamint az 
ébenfa festékanyaga se semmi, és ezek közé tartozik a 
juglon is. 

Másrészt pedig azért, hogy belássuk, a diófa 
rendkívüli, egyedülálló növény, a legfontosabb, 
leghatásosabb naftokinont, a juglont csak a diófa képes 
előállítani. Na, jó, megengedem, közeli rokonai is. De 
más nem! 

És még néhány egyéb megjegyzés a dió 
leírásához 

A közönséges dió botanikai változatának mondják a Dél-
Kínában, a Himalája közelében élő változatot, amit 
Juglans duclouxiana néven szoktak illetni. És ugyanerre 
a vidékre teszik a J. kamaonia vagy J. regia var. 
kamaonia változatot is. Kínába és Koreába helyezik a J. 
sinensis vagy J. regia var. sinensis változatot. 
Koreában jelenleg is J. sinensis néven ismerik a 
közönséges diót. A J. fallax vagy J. regia var. fallax 
névvel illetett dióféleség ugyancsak a mi közönséges 
diónk, azzal az eltéréssel, hogy Középázsiában (Irán, 
Afganisztán) a vad, természetes diófaállományt nevezik 
így. De a felsorolt elnevezések mind csalókák, nem kell 
velük foglalkozni. 

Arról, hogy ezek a változatok miben tér el az 
alapfajtól, nincsenek információk, talán nem is térnek 
el. 

És aztán megláttam egy kínai fényképet J. duclouxiana 
aláírással. És csak nézek. Hány levélkéje van? És a 
csúcsi levélke nem elég nagy.  



Ezt a diót pedig fallaxnak mondják. Ha az egyáltalán, 
mert adatközlőim nagyon félrevezetők tudnak lenni.  



 





Szóval, tanulmányozhatjuk még egy ideig a diót, mielőtt 
végleges ítéletet mondhatunk. 

Európában a diónak legtöbbször kultúr-példányaival 
találkozunk, az európai diófák többsége ültetett fa. 
Természetes elvadulás, vadon kelt példányok gyakran 
előfordulnak. Európa több területén természetes 
körülmények között elszaporodott, az adott 
ökoszisztémába illeszkedő állományai is vannak, ilyen 
például Szlovéniában a Soča folyó felső szakasza. 

A dió változatos 
növény. Már a Pallas 
lexikon is így írta le: 
„Van olajos, csemege, 
vérbélű, fürtös és 
óriás (1 dm hosszú, 7 
cm széles), majd apróbb 
fajta, keményebb, 
vékonyabb, vagy nagyon 
törékeny héjú fajtája, 
ez utóbbit német 
elnevezéséről 
cinegediónak is 
mondják.” 

A lexikon 
megállapítását 
kiegészíthetjük azzal, 
hogy a dió igen sok 
tulajdonságában változatos növény. Csak néhány példa: a 
rügyfakadás ideje, a fiatalabb ágak és a vessző színe, 
a levél alakja, nagysága, színe, a levélkék száma (5-9-
en belül), rügyek, virágok alakja, mérete, stb., stb. 
Ezeknek a jegyeknek - bár öröklött, állandó 
tulajdonságok, amelyeket nem befolyásolnak a környezeti 
feltételek és az évjáratok, - a termőképességgel a 
legtöbb esetben semmi összefüggésük nincs, csak mint az 
egyes fajták megkülönböztető jegyei jönnek számításba. 

Zárjuk a diófa botanikai leírását a Pallas lexikon 
szavaival: 

„A dió fűnemű részei zamatos ízűek és illatúak.”  



 

Tisztelt érdeklődő Kollégám, körüljártuk a diófát. Ott 
vagyunk, ahol voltunk. Még mindig nagyon keveset 
tudunk. 

Bár sok mindenről beszéltem, mégis hiányérzetem van. 
Valami fontos kimaradt. 

Hát, persze! Arról már volt szó, hogy a diófa hogyan 
terem diót, de arról még nem, a dióból hogyan lesz 
diófa. 

Valahogy így:  



 

De a csíráztatás lényegét nem tudom. Egyszer elültettem 
egy zsák diót, és tavaszra nem kelt ki egy se. Pedig a 
piacon vettem, termelőtől. 

Persze, ez nem tart vissza attól, hogy ne írjak róla. A 
megfelelő helyen, a diószaporítás témakörénél leírom, 
amit másoktól ebben a témakörben megtudtam, de 
előrebocsátom, azok nem az én tapasztalataim. Remélem, 
tisztelt diócsíráztató Kollégám a dióval jobban 
megérteti magát, mint én.  



 

De azt is megtehetjük, hogy hagyjuk a fenébe a 
diócsíráztatás hortikulturális szakmai ismereteit, és 
magára a dióra bízzuk, hogy úgy csírázzon ki, ahogy 
akar.  



Mert magától is csírázni akar, élni akar. 

 

Mint láttuk a diófa leírásában, a diófák látszatra nem 
nagyon különböznek egymástól, valójában pedig igencsak. 

A következő fejezetekben ezeket a különbözőségeket 
járjuk körbe, hogy kiválaszthassuk a saját igényeinknek 
leginkább megfelelő diófát. 

 

Most veszem észre, a diófa leírása túl unalmasra 
sikeredett. Manapság már nem így kell a diófát leírni, 
hanem ahogy a németeknél látni, interaktívan. 

Az interaktivitás azt jelenti, hogy aki tényleg 
érdeklődik a diófa iránt, az nem ül otthon a számítógép 
előtt, hanem kimegy a természetbe, megáll egy diófa 
előtt, és megnézi. Közvetlen, interaktív kapcsolatba 



kerül vele. A tudnivalókat a fa elé kitett tábláról 
lehet leolvasni.  

 

Tessék a német példát követni. Bár, lehet, hogy ez 
nálunk nem működne, mert a táblát már ellopták. Fémből 
van a tartórúdja! 

A 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 
alkalmazkodásá
ban (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 m2-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 m2-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 m2. 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 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 
szal
masá
rga. 

A 
117-
15 
(Bon
ifác
) 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
 Eredetil
eg 
Ukrajnábó
l, 
Odessza 
körzetébő
l 
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 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 Írjá
k 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) Kalifornia
i 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 Kan
adában, 
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 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 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. 

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 cm3, 
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 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 cm3, 



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 cm3, 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 
cm3, 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.  

 



 
 



 



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 né
ven tárgyalom. 

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

Kliskivszki (Kl
ishkivsky, 
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 
Franc
ia 
fajta
. A 
Franq
uette 
és az 
ameri
kai 
Payne 
keres
ztezéséből 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 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 Eredeti
leg 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, 
Perringtonba
n 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, 
Geisenh
eim-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. 

 



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 cm3, 
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: 



 



  



Ped
ro 
(UC
54-
113
) (
más 
for
rás 
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.Ágrendszeréne
k 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 Vala
mikor ilyen név 
alatt szerepelt egy 
francia fajta, amit 
Amerikában is 
kipróbáltak. 
Részletesebben Fert
ile 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 cm3, 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 m2 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 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.  



 



 

 
 

 

Seifersd
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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 cm3, 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 cm3, 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 cm3, 
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. 

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.  



 

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. 

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 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. 

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. 



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 m3/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. 

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. 

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. 



o Először is, közvetlen szüret utáni vetés a 
csemetekertbe. 

o Szabadban, nedves homokban végzett teleltetés. 
o Ugyanez, de előtte egynapos hideg vizes 

áztatás. 
o 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 
tőtávols
ág 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. 

o Cerny (1969) az 
őszi oltás 
módszerét dolgozta 
ki. 

o Stricke (1959) 
február végétől 
március elejéig 
ajánlja. 

o Komanics (1962), 
Constantinescu 
(1964), Bonev 
(1970) szerint 
március közepétől 
áprilisig. 

o Vasile és Tomulec (1964) szerint április végén, 
május elején. 

o 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.  



  

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. 

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. 

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 kártevőiközött 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. 

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 nővirágokbólapomiktikusan 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. 

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.  



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: 

Ültetvénynagysá
g.....Összterül
et, ha  
25 ha-nál 
nagyobb.......8
00  
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 m2. 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 
m2 

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.  



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 m2-
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.  

 

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 m3? 
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 K2O 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 P2O5. 

 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 P2O5-öt és 17 kg 
K2O-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. 

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.  



 

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. 

Termőko
ri 

metszés 

Mottó:  
„Sötét sűrű 
lombja van az 
öreg 
diófának”  
(népdal) 

Ha az 
alakító 
metszés 
évein túl 
vagyunk, 
termő 
korban - 
ellentétb
en 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. 

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. 

Mindké
t 
módsze
rt 
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.  



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 m2-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. 

 
 



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 m2-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.  



 



 



 

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. 

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.  

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 m3, augusztus-szeptemberben 



pedig 30-35 m3 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.........Gye
nge  
....................talajok.........talajok.........tal
ajok  
....................öntözéssel......szükség-
........öntözés  
....................................öntözéssel......nél
kül  
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. 

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 
kaliforni
ai 
diótermő 
körzet 
éghajlata 
ideális a 
dió 
számára. 
A téli 
hőmérsékl
et 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, apekándiótermesztésben alkalmazott 
gyakorlattal azonosan. 

(A kaliforniai diótermesztés egyéb statisztikai 
adatai
t külö
n 
mellék
let ta
rtalma
zza.) 

Ültetv
ény 
Chandl
er 
fajtáb
ól: 



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.  



 

 

 
 



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. 

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:  



 



 



 



 



 



 



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:  



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. 

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. 

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 
Spanyolországbó
l 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:  

 

A FEKETEDIÓ TERMESZTÉSE 

Tisztelt 
diótermesztő 
- és most már 
reménybeli 
feketedióterm
esztő - 
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. 

 Northwester
n. 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.  



 

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. 

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:  



 

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 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, aCladosporium-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 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.  



 



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.  



 

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 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 m2-re ültetik, illetve ha 
hibridfajtákat ültetnek, amelyektől faanyagot is 
remélnek, 5-6 m2-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. 
Viszonyla
g 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 
megbetegedésév
el 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 termesztés 

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 
tenyészhelyeke
n. 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 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 m3-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 m3 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.  

 
 
 
 



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. 



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 
létfeltéte
lekért 
állandó 
harc 
folyik. A 
diófa 
által 
ebben a 
harcban 
bevetett 
legfontosa
bb 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 ültet-
ni, 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 mel-
lette 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. 

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. 

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. 

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. 

Bio-dió termesztõk 

A biotermelés nehézségei ellenére vannak, vagyunk bio-
dió termesztõk itthon is és a világon mindenhol. Mirõl 
lehet felismerni õket? A következõ kép tájékoztat, a 
"Megismerni a kanászt" népdal mintájára.  



 

Az igazi bio-dió termesztõk ritka emberek, nem 
tévesztendõk össze akik csak papíron azok, a támogatás 
igénybevételéért. Az igazak a természetesség 
elhivatottai. Diófáikat - a képen látható Bill Nuneznek 
csak egy van - nem gondozzák, hadd éljenek-haljanak, 
ahogy tudnak, földjük gazos. Diótermésük nagyon kevés, 
bár állításuk szerint ízletesebb, mint a mûvelt kertek 
diói. Gyakorlatilag nincs árujuk, bevételük minimális. 
Ezért nem tudnak rendesen öltözködni, szakadt göncökben 
járnak. Hajuk rendezetlen, szakállasok, borotvára sincs 
pénzük. 

Viszont természetesek, és õk képviselik a jövõt. 

Ne tessék ezeket gúnyolódásnak venni, én is ilyen 
vagyok. Ez csak önkritika. 

A világon mindenhol vannak ilyen 
emberek, elõbb a hazaiakról ejtek 
szót. 

Úgy tudom, a beregi részen dolgozik 
3-4 bio-dió termelõ, de dióskertjük 
még egész fiatal, néhány éves, róluk 
nem tudok mit mondani. 



Viszont erõsen hirdeti magát egy tarpai cég, a német 
piacot célozva meg bio-diójával. Õk nem saját 
ültetvényen gazdálkodnak, hanem felvásárolt diót 
értékesítenek bio-dióként. Bármennyire meglepõ, ez 
törvényes, mert ha a Tisza árterében vadon nõtt dió 
termésérõl van szó, az nem minõsül termesztettnek, 
hanem eleve megkapja a bio-minõsítést. Akár van ciános, 
nehézfémes árvíz, akár nincs. Dehát az ártérben sem 
vadon nõnek a diófák, hanem a vízügyi igazgatóság 
telepítette azokat az árvízvédelmi gát mindkét 
oldalára. És aztán ember legyen, aki meg tudja 
különböztetni, a gát melyik oldalán melyik dió termett. 
Pláne, ha a gátõr a felvásárló, mint pl. Tiszakóródon, 
aki a házi kertekben termett diót ugyanúgy megveszi. De 
ha lehet, miért ne!  

 

A cég évente 5-10 tonnányi dióbelet értékesít 
Németországban. Feldolgozott formában is, mézes 
dióként. (Egyéb tájjellegû készítményeik is vannak, 
lekvár, pálinka.) A mennyiség, látjuk, visszafogott, 
inkább a minõségre törekszenek, a milotai diót 
propagálják.  



Valódi bio-dió termesztõ viszont ugyanarról a vidékrõl, 
Kisarról Nagy Károly, akinek felmenõi sok generáción 
keresztül - egyéb mezõgazdasági elfoglaltság mellett - 
diósgazdák voltak. Neki nemcsak vérében van a 
mezõgazdálkodás, de tanult szakmája is. 10 hektárt 
meghaladó dióterülete van, igaz, legalább négy tagban. 
Legnagyobb összefüggõ dióskertje kb. 4,5 ha területû, 
körbekerített, gondosan mûvelt. A világûrbõl is 
látszik, így néz ki:  



A kert a Tisza árvízvédelmi töltésének aljában, a 
mentett oldalon, egy természetvédelem alatt álló erdõ 
szomszédságában helyezkedik el. Valamikor a Tisza 
réges-régi kanyarja ölelte körül, amibõl mára már csak 
az látszik, hogy a valahai Tisza-ág területe mélyebben 
fekszik, a mélyedés a kerten kívül vonul el. Jól termõ, 
gyümölcsösnek, diónak alkalmas a föld. 



 

  

A kertben M-10-es fajtájú dió terem, 9x10 m-es 
térállásban, és amikor gazdája telepítette, még az volt 



az uralkodó szakmai vélemény, hogy porzó dió is kell 
bele. Ezért a kb. 600 fából 20 db A-117-es, porzónak. 
Ma már a gazda nem telepítene kertjébe porzó diót, mert 
az árvízvédelmi töltés túloldalán, 200 m-re már 
kezdõdik a híres kisari dzsungel-gyümölcsös, amelynek 
uralkodó fája a vadon nõtt magoncdió. Így a megporzás 
mindenképpen biztosított, talán túlságosan is. 

 



  

A kertben eleinte köztesmûvelés folyt, de a fák 7-8 
éves korában a terület füvesítésre került, vegyes 
fûmaggal, amit mûtrágyaszóróval szórt szét a gazda. 
Azóta szép, egyenletes, kaszálással alacsonyan tartott 
fû borítja a talajt. A fák törzse meglehetõsen 
alacsony, ezért fûkasza csak a sorközben járt, a fák 
sorát kézzel kaszálták. A fák tövében - egészen szûk 
körben - kapával lazították a talajt. A kézi kaszára 
nem lesz többé szükség, már megvásárolták az 
oldalazóval kiegészített 1,75 m mélyen kinyúló 
nagyteljesítményû fûkaszát, és rendelkezésre áll a 
meghajtásához szükséges közel 100 LE-s traktor is.  



A füves felszín nem teszi lehetõvé a mûtrágyázást, a 
mûtrágya bedolgozását. Ezért a nitrogénpótlást 
szervestrágyával oldja meg a gazda. Véletlenszerû 
eloszlásban billentett le trágyakupacokat, és kézi 
erõvel szóratja majd szét a fák körül. A nitrogén-
bemosást a csapadék fogja elvégezni. A szervestrágya-
maradványok a talajéletet gazdagítják.  



A dió betegségei ellen engedélyezett réztartalmú 
szerrel védekezik Karcsi bátyánk. Eddig két 
szórópisztollyal ellátott, önálló motorral felszerelt 
permetezõgéppel dolgozott, de annak nagy munkaerõigénye 
miatt egy nagy teljesítményû axiálventillátoros 
permetezõt vásárolt. 

A diószüretet kézzel végzik. Nem sietik el, megvárják, 
amíg a dió nagyrésze lehull, és akkor áll munkába a 
dióverõ és -felszedõ brigád. A bemutatott kerttel 
együtt három tagban helyezkedik el a termõ diós, mert a 
negyedik még egészen fiatal. A másik két tagban igen 
öreg diófák vannak. Hatvan évnél idõsebbek. Vegyesen 
teremnek, magoncok. Dióik szépek, nagyméretûek, 
tiszaháti tájjellegû diók. Az egyik idõs parcella - nem 
mondható kertnek, inkább ligetnek - a mentett oldalon, 
valamikori holtágak között, más vegyes diósok és 
szántóföldek között helyezkedik el. 



 

  



  



A másik pedig az ártéren, a dzsungel-gyümölcsösben. Itt 
a gazda kivágatta a vegyes almás-szilvás-körtés-meggyes 
állományt a diófák közül, és a helyükre elszórtan 
oltványdiót telepített. Ez a gyümölcsös is és az elõzõ 
dióliget is minimális mûvelésben, évi 1-2 fûkaszálásban 
részesül csak. 



 

  



  



  



A természetességre törekvés, a minimálisan szükséges 
munkák elvégzése jellemzi diósgazdánk tevékenységét. 
Így is emberfelettinek mondható az a munka, amit õ maga 
és családja végez 64 helyen szétszórt, sokszor az 1 ha-
t sem elérõ apró területein. Hiszen meggyel, almával, 
szilvával, egy sor szántóföldi növénnyel és kaszálóval 
is foglalkozik a dión kívül. Uborkaföldjének sarkában 
is áll egy nagy, öreg magonc-diófa. Gyönyörû termése 
van, érdemes lenne szelekciós nemesítébe vonni. 



 

  



  



Jó idõjárás esetén nincs nagy gond a dió szárításával, 
amire változtatható tüzelõanyagú diószárító 
beszerzésével készültek fel. A dió jelenleg héjasan 
kerül értékesítésre, de már rendelkezésre áll egy 
francia gyártmányú, hatláncú, az általam ismert hazai 
diótörõ gépek közül a legnagyobb teljesítményû diótörõ 
gép is. 

Magyarország két legellentétesebb vérmérsékletû 
városában, Békésen és Hevesen egyaránt dolgozik egy-egy 
bio-dió termesztõ. Az elõbbi Bényei Gábor, az utóbbiról 
pedig szerénységem nem engedi szólnom. Ezért Bényei úr 
következik. 

Békés külterületén, Mezõberény irányában közvetlenül az 
út mellett található Bényei Gábor Dióstanyája. Az 
elnevezés inkább csak hangulatkeltésre jó, arra nagyon 
is, mert ki ne szeretne egy igazi diós tanyát megnézni, 
de a tanya mellett a diófák csak dekorációk, és bár 
termésük biominõségû, tulajdonosuk nem a diótermés 
eladásából fog meggazdagodni. De lehet, hogy tévedek. 



Sokat el lehet adni arról a néhány fáról, ha van rá 
kereslet. Már több komoly vevõjével találkoztam. Hát, 
igen, mindenki abból él, amije van.  

 

Bényei Gábortól kapott néhány fénykép a szép 
dióskertről:  



 

 



 

 



 

Hangulatos piknik a diófák tövében:  



 

Fõleg kecskéket tartanak a Dióstanyán, és azok bio-
minõségû tejébõl készítenek kecskesajtot. Mindenesetre 
a diófák és a kecskék jól megférnek egymás mellett, a 
kecskék szeretik a diófát, annyira, hogy majd' 
megennék.  



 

A Bényei család dióolaj és dió kínálata egy 
kiállításon:  



 

 



Szintén Békés megyében, Csorváson tevékenykedik 
biogazdaként Major Pál. 4-5 hektár területû 
gazdaságában dinnye, szamóca és sok egyéb mellett dió 
is terem. Vörösbélû is. Persze, csak kevés. 

Kérdezik tõle:  
- És megéri?  
- Igen, nagyon megéri.  
- Anyagilag?  
- Erkölcsileg.  



Végül, mivel az általam ismert hazai bio-dió termesztõk 
felsorolásának végére értem, meg kell még említenem 
Klapka Györgyöt, õ is említette már a tv-ben is, hogy õ 
az egyetlen bio-dió termesztõ. 

Két szép dióskertje van, az idõsebb Bogyoszló 
határában, a fiatalabb Osliban, az Öntési határrészen. 
Mindkét kert kb. 20 ha területû. A fák térállása 7x7 m, 
fajtája Alsószentiváni 117, 1 % porzófával 
kiegészítve.  



A porzófák törzse fehérre van festve, így diószüretkor 
a porzófák termése külön szedhetõ. 



 



  

A dióskertek a Kisalföld jó vízgazdálkodású területén 
terülnek el. Az osli kert három oldalról vízlevezetõ 
csatornával határolt, és a kertbõl kézi ásónyommal 
vezetik ki a télvégi víztöbbletet.  



A talajvízszint itt, a Fertõ-tó szélében nyáron is 
kedvezõ, a diófák fõgyökere állandóan vízhez jut. A 
vidék természeti adottságainál fogva jó diótermõ 
terület. Nemcsak a szomszédos falvakban látni szép 
diófákat, hanem például az osli kerten kívüli 
vízlevezetõ árkok vadon nõtt természetes diófái is ezt 
mutatják. 



 



  

A fák egészségi állapota jó, szép a növekedésük, 
különösen a fiatalabb kertben, ahol a kép készítésekor 
hat évesek a fák. Pedig az idõsebb kertet is 
szakemberrel telepíttette el a tulajdonos, de úgy 
látszik, a késõbbi gondozás nem volt megfelelõ, és az 
utóbbi években hozták helyre a telepítést követõ évek 
gondozási hibáit. Ezek közül a tõsarjazás elmaradását 
kell kiemelni, a fák tövénél ez még most is látszik. De 
a törzsnevelés is problémás volt.  



Az újabb kert már mindent megkapott, amit a tulajdonos 
és a munkavezetõ jónak látott. A telepítéshez az 
ültetõgödröket 60 cm szélességû traktoros gödörfúróval 
fúrták. A gödör aljára érett juhtrágyát tettek, arra 
egy réteg földet, aztán következett az ültetés. Az osli 
kertben már a fák helyének kitûzésében se látni 
pontatlanságot, hosszában-keresztben tökéletesen 
egyenesek a sorok. 

Egyik kertben se hiányos az ültetvény, a bekövetkezett 
kipusztulásokat minden évben folyamatosan pótolták. A 
legelsõ években a csemetéket erõs karókhoz kötötték.  



Mindkét kert talaja jelenleg füvesítve van, az elsõ 
évek talajmûvelése után. Valószínûnek tartom, hogy az 
idõsebb kert természetes úton füvesedett be, a 
fiatalabbat pedig nemrég, egy újabb szervestrágyázás 
után füvesítették, angolperjével. A fûkaszálás 
mintaszerû. A kaszálást körforgó szárzúzóval oldják 
meg, amit oldalozó egészít ki. 80 LE-s MTZ-traktor az 
erõgép. 

A fû színe élénkzöld, buja növekedésû. A füvön 
ugyanúgy, mint a fiatalabb kert fáin erõs vegetatív 
túlsúly, jó nitrogénellátottság látszik. A diófák elõzõ 
évekbeli erõs hajtásnövekedése is ezt mutatja.  



A szükséges munkákat mindig idõben el tudják végezni, 
mintegy 20 fõ dolgozik állandóan. Ha mégis lehet 
szakmai kritikám, - miért ne lehetne, a szaktanácsot 
olcsón osztom, - annyit jegyeznék meg, hogy most már 
abba lehet hagyni a fák tányérozását, mert a fák 
növekedésével a felszínhez közeli gyökerek legaktívabb 
része jóval kintebb terjedt, mint a tányér.  



Az öntözést elég sok kézi munka ráfordítással oldják 
meg, lajtkocsival hordják a vizet gyakorlatilag egész 
nyáron, és két tûzoltótömlõvel juttatják a fák alatti 
tányérokba. Tehát elég kevés vizet három dolgozó és egy 
erõgép juttat ki. 

A fák neveléskori metszése rendszeres, metszés után 
azonnal le is kezelik a sebeket. A kialakított 
törzsmagasság számomra meglepõen alacsony, remélem, a 
mellékelt képek ezt visszaadják. Az alacsony 
törzsmagassággal a gyors termõre fordulást érik el, 
viszont hamarosan gond lesz a fák 
megközelíthetõségével. A nyesedéket a kerten kívül 
égetik el.  



A munkavezetõ tájékoztatása szerint a gomba és 
baktérium elleni permetezéseket a megyei 
növényegészségügyi állomás által ajánlott, 
engedélyezett szerekkel végzik, az almamoly ellen pedig 
feromoncsapdás védekezést alkalmaznak. Errõl 
tanúskodnak az elõzõ évrõl összeszedett feromoncsapdák, 
amik bizonyítják, hogy nem volt erõs almamoly-
fertõzés.  



A diószüret utáni munkák gépesítésére Klapka úr 
rendelkezik az országban a legmodernebb gépsorral, ami 
még új, és a fokozatos termõre fordulás miatt eddig nem 
volt kellõen kihasználva. A gépsor a franciaországi, 
Chatte-i Guillot-Blanc gépgyár terméke. Nekem leginkább 
az egybeépített buroktalanító és mosó henger tetszett, 
amit szabályozni lehet, hogy a mosás mellett 
buroktalanítási funkciót is ellásson, ha kell. Ilyen 
nincs még egy az országban.  



Az álló hengeres szárítót már más diótermesztõ 
kollégánál is láttam, Klapka úrénak az a 
különlegessége, hogy a henger nagy része ponyvából van, 
így a központi csiga keverésére nem törik a dió. A 
meleg levegõt gázfûtés állítja elõ. A feldolgozó 
épületet saját építésû út köti be a faluba, ahonnan a 
villanyt föld alatt vezették a feldolgozóhoz.  



A feldolgozót ugyancsak GB gyártmányú diótörõ gép is 
kiegészíti, - ez se újdonság, van másik diófeldolgozó 
üzemben is ilyen, - de eddig gyakorlatilag csak 
kipróbálásra került, mert a termés héjasan került 
exportra.  



Klapka úr saját diójával vesz részt rendszeresen a 
nürnbergi Biofach-on, és megrendelésben nem 
szûkölködik. Vásári kínálata:  



Az osli ültetvény igen sûrû, 7x7 m-es térállása az A-
117-es fajta elsûrûsödõ koronaszerkezetével és a korai 
évek erõsebb metszésének hiányával összekombinálódva az 
ültetvény 14. életévére igen sûrû állományt 
eredményezett.  



Még metszés után is nagyon sûrû. Hát, bizony, lesz itt 
még jövõre is, két év múlva is metszenivaló.  



De vannak rajtunk kívül is, külföldön is bio-dió 
termesztõk. 

Kaliforniában, Brooks településen Sam 
Bledsoe és felesége, Caroline 3,2 ha-on 
termesztenek bio-diót. A Hartley fajtát 
termesztik. A talaj táperejét 
nitrogénmegkötõ baktériumokkal, 
pillangósvirágú köztesnövényekkel biztosítják. Ezen 
kívül szerves komposztot is használnak. A 
gyomtalanítást rendszeres fûkaszálással oldják meg. 
Éves diótermésük 3 és 8 tonna között váltakozik. 
Vevõikhez postán küldik el a megrendelt dióbelet, 13 
dollár/kg áron. Plusz postaköltség. 

Képek a Bledsoe-család diótermesztésérõl: 

Hartley fajtájú dió nyáron és októberben:  



  

A dió rendre fújása és felszippantása:  



  

Az utánfutóról közvetlenül a törõgépre lapátolják a 
diót, majd a belet kézzel válogatják:  



  

Ugyancsak Kaliforniában, Winters községben mûködik a 
Dixon Ridge farm, szintén ellenõrzötten, igazoltan 
termesztenek vegyszermentes diót. Tevékenységüket 
képekkel illusztrálják: Diófasor, Dió a fán nyáron, 
Diórázás, Szállítás, végül Hûtõházban.  



 

  

  

Nagyon büszkék arra, hogy a természettel harmóniában 
végzik a diótermesztést. Nem használnak idegen anyagot, 
a tápanyagpótlást mindössze némi pulykatrágyával oldják 
meg. A dióskertben képzõdött összes mellékterméket - 
metszési nyesedék, diólomb, dióburok, dióhéj, stb. - a 
fák alatt szórják szét, ahol azok természetes úton 
bomlanak le, a bennük megkötött tápanyagok helyben 
hasznosulnak. Még a patakban 
érkezõ öntözõvíz minõségét is 

ellenõrzik, nehogy a 
kertbe káros anyag 
kerüljön be. 

Új-Zélandiak: Elsõ 
közülük Jenny és 
Malcolm Lawrence West 

Meltonból. A diótermesztés 
mellett virágokkal is 
foglalkoznak, és délamerikai 
alpakkákat tenyésztenek. 



A következõkrõl viszont a nevükön kívül mást nem tudok. 
Calorgna Gardens, Kaiwhenua Farms, Rolling Downs Farm, 
Turtle Nut Farm. 

Sõt, ahol szinte nincs is közönséges dió, Bolíviában is 
mûködik egy farm Cycasur néven, amely évente 18 t bio-
diót termel. 

Minden elméleti és gyakorlati nehézség ellenére kerül 
bio-dió a piacra. Itthon is, külföldön is. Ha van rá 
kereslet, kínálat is akad. De ha a marketben bio-dióval 
találkozunk, nyugodtan kérjük el a bio-igazolását, 
úgyse fogják tudni odaadni. Pedig kötelezõ lenne. A 
néhány valódi bio-dió termesztõ fejbõl is meg tudja 
mondani, hova került, hol kapható áruja, amivel 
tanúsítványt is adott. A többi pedig egyszerû csalás.  



  



Honnan van ennyi bio-dió? 
Fõleg a németeknél, ahol 
diófából is kevés van, és 
még kevesebb van 
diótermesztõbõl? 
Biogazdából még kevesebb, 
nem beszélve a három éves 
átállási idõrõl, ami alatt 
nem lehet tanúsítványt 
kapni. Nálunk. 

Mi az, hogy Morgenland? 
Egy jó márkanév. 

És mi van benne? 

Ki tudja elolvasni, ha 
minden szóba egy x-et vagy 
egy q-t tettek? 

Egyáltalán, milyen nyelven 
van? A Morgenland német, 
de nincs ilyen német szó. 
Az organic angol, a német megfelelõje organisch. És 
franciául folytatják. A francia címkét egyébként is 
utólag ragasztották rá, még csak nem is passzol. Alatta 
milyen nyelvû felirat van? Biztosan egy negyedik, amit 
már szégyellnek a német vevõk elõtt. Biztosan 
keleteurópai vagy török. A lényeg, hogy a vevõ 
megkeveredjen. 

De ha egy üzlet, mint esetünkben a bio-dió biznisz 
beindul, az, tudjuk, megállíthatatlan, és nem ismer 
határokat. Lassan már minden diót bioként hirdetnek, 
még a távoli, számunkra ellenõrizhetetlent is. Itt van 
például egy bio-dió termesztõ, feldolgozó, vásárló, 
értékesítõ nagyüzem. Márványba vésett cégnév, és ha 
felkeressük weblapjukat, elhûlve látjuk, mi mindenük 
van. Nem sorolom fel. De tanúsítványuk van-e? Arról nem 
beszélnek.  



 



 



Szóval, vannak fenntartásaim. Azért, mert távoli, még 
nem feltétlenül bio. Gondoljunk a dioxinos indiai guar-
gumira, a melaninos kínai tejre. És a rengeteg egyéb 
egzotikus termékre. Kínában, Indiában és egyéb távoli 
helyeken nincsenek is meg az európai fogalmak szerinti 
minõsítõ, hitelesítõ szervezetek, amelyek igazolni 
tudnák a termékek organikus eredetét. 

Az Egyesült Államokban létezik hivatalos tanúsítás. Így 
néz ki:  



 

Tartalmazza nemcsak a bizonyítvány kiállítóját, hanem a 
gazdálkodó nevét, biotermékeit, - a termékek közül az 
elsõ sorban az utolsó a dió - és azt, hogy mikortól 
meddig érvényes a tanúsítás. 

Szóval, kérjük csak el nyugodtan az ellenõrzõ szervezet 
tanúsítványát. Vagy megkapjuk, vagy nem. Mindkét 
esetben sok tapasztalattal leszünk gazdagabbak. 

A hivatalosan ellenõrzött és tanúsított dióskerteken 
kívül is létezik egyébként valódi bio-dió, ha igazolás 
nélküli is. Házikertben, házi használatra, ha otthon is 
betartottuk a biotermesztés elõírásait. Saját 
fogyasztásra jó, de ha eladjuk, nem szabad bioként 
hirdetni.  



Az öko-dió múzeum 

Franciaországban, Périgordban a bio-diónak külön 
múzeuma van.  



  

A bio-dió múzeumot nem úgy kell elképzelni, mint a 
többit, a holt tárgyak gyûjteményét. Nem, a bio az 
élet, (a bio-dió különösen,) a périgordi bio-dió múzeum 
egy valóságos tanya. A látogató megismerkedhet a dió 
eredetével, történelmével, a diósgazdák munkájával, a 
diófával, stb. És közben felfedezhetõ mindaz a 
változatos növény- és állatvilág, ami az ökológiai 
módon mûvelt dióskertekben él.  



 

  



A látogató diófák alatt piknikezhet, és egy eredeti 
diómalomban saját maga própálhatja ki a dióolaj 
készítését.  

  

De nem mindig. Csak júniustól szeptemberig, csak 
szerdánként. Csak Önnek! 

Két kép a múzeumból:  

  

DIÓSZÜRET 



Vázlat:  
A dió 
primőrje  
Kézi 
diószüret  
Dióverés  
A gépi 
betakarítá
sról 
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 
diófá
t? 

Azt 
hisze
m, én 
tudom 
a 
három 
ponto
s 
helye
s 
válas
zt. 
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 
felszedőgé

pek 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:  



 

  
 



 



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:  

 

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. 

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 m2-en kb. 8,5 kg légszáraz 
héjas dió helyezhető el. 1 tonna dió 115-120 
m2 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 
m3 legyen óránként, a szárítási felület minden 
négyzetméterére. Ez az Európában elfogadott standard. 
Kaliforniában 2500 m3-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 m2

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 m3-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 m3-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.  



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 m3 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 m2 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 
m3 levegőt kell óránként átfúvatni. A például hozott 
diómennyiség ventillátor-teljesítmény iránti igénye 
tehát legalább 4800 m3 óránként, ha 1500 m3-rel 



számolunk. 2000 m3-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/m2 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 1000m3/m2 óránként. Ha a 
félpapírt kettőbe hajtjuk, így a két negyed-papírt 
emeli meg 2-5 mm-re a levegő, a légáram 2000m3. 

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:  



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:  



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. 

 



 

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?" 
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