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Csehországi szakmai tanulmányút 

2019. július 16-19. 

 

Csehországban jelenleg körülbelül összesen 20 ezer hektár gyümölcsöst tartanak nyilván, az éves 

gyümölcsmennyiség becslések szerint 300 ezer tonna körüli. A cseh lakosság tradicionálisan önellátó, a saját 

termelésű és felhasználású gyümölcs 30-40 % arányt képvisel. Az igazi üzemi ültetvények területe csak 

körülbelül 14 ezer hektár, melyről évjárati hatásoktól függően 140-180 ezer tonna gyümölcsöt takarítanak 

be. A termesztett fajok fontossági sorrendben az alma, a meggy, a szilva, a kajszi, az őszibarack, a cseresznye 

és a ribiszkefélék.  

Az út során a főbb cseh gyümölcstermelő térségeket és az ott működő TÉSZ-eket látogatjuk meg, 

megismerkedünk szervezeti felépítésükkel, tevékenységükkel, az általuk alkalmazott termesztés- és 

tárolástechnológiákkal. E mellett ellátogatunk a Csehországi Gyümölcskutató és -nemesítő Intézetbe, ahol 

megismerhetjük az intézetben folyó munkát és Cseh Gyümölcstermelők Szövetségének felépítését és 

működését. 

Tervezett program: 

2019. július 16. (kedd) 

Okoplant International s.r.o. és Okofruit International s.r.o.  

Az Ökoplant International az osztrák Schreiber faiskola leányvállalata, Csehország legnagyobb 

gyümölcsfaiskolája. A céget 1998-ban alapították, abban az évben 30 000 alanyt állítottak elő. Mára a vállalat 

jelentős fejlődésen ment keresztül, évi 500 00 oltványt állítanak elő 50 hektár területen. Alma, körte, 

cseresznye, szilva, kajszi, dió, mandula és bogyósgyümölcsök egyaránt szerepelnek a faiskola palettáján, a 

fókusz a csonthéjas gyümölcsfajokon van. Az előállított szaporítóanyag felét hazai, felét uniós piacokon 

értékesítik. A látogatás során megtekintjük a faiskolát és a cég gyümölcstermő ültetvényeit. 

Pomona Těšetice a.s. 

A Pomona Těšetice a.s. Dél-Morvaország egyik legnagyobb mezőgazdasági szereplője, 2 100 hektár területen 

folytat mezőgazdasági tevékenységet, úgymint szántóföldi növénytermesztést, gyümölcstermesztést, 

szőlőtermesztést és állattenyésztést. E mellett mezőgazdasági szolgáltatásokat is nyújt. Gyümölcstermesztés 

mintegy 130 hektáron folyik, ebből alma 40 hektár, kajszi 35 hektár, őszibarack 32 hektár. A gyümölcsösök 

teljes területe öntözéssel rendelkezik. A vállalat modern létesítményei és a korszerű árukezelés lehetővé 

teszik, hogy a kis regionális kereskedelmi egységektől egészen a hipermarketek igényeinek megfelelő árut 

szállíthassanak. A látogatás során a vállalat ültetvényeit és létesítményeit keressük fel. 

Nové Vinařství 

A Nové Vinařství a Pomona Těšetice a.s. csoport partnere, 100 hektáron folytat szőlőművelést, a termelt 

szőlőből borkészítést. A program részeként lehetőség lesz a cég által készített borok kóstolására is. 
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2019. július 17. (szerda) 

Fytos Fruit 

A Fytos Fruit cseh tulajdonban lévő kertészeti termeléssel foglalkozó cég, 1991-ben alapították. 

Tevékenységei között van gyümölcsfaiskolai szaporítóanyag-előállítás (mind konvencionális, mind öko 

vonalon), díszfaiskolai növények forgalmazása és gyümölcstermesztés, mely utóbbi a SISPO tanúsítványnak 

megfelelő intenzív művelésű alma, körte, cseresznye, kajszi és szilva ültetvényeken folyik, ahol különböző 

kísérleteket is folytatnak. A cég 1994 óta rendelkezik licenszes rezisztens almafajták szaporításának jogával, 

2002 óta pedig korszerű izolátorházzal is rendelkezik. A szakmai program keretében a cég ültetvényeit és 

kísérleti parcelláit látogatjuk meg. 

Csehországi Gyümölcskutató és -nemesítő Intézet 

Az intézmény 1951-ben, a prágai Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet átszervezése után jött létre. 1952-

től a Csehszlovák Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma intézeteként folytatta működését, majd 1956-

ban a Csehszlovák Mezőgazdasági Tudományok Akadémiájának tulajdonába került. 1977-től független 

intézményként folytatta tovább munkáját. Mai működési formáját 1997-ben vette fel, korlátolt felelősségű 

társaságként működik, tulajdonosai az intézmény vezetői. A látogatás során betekintést kapunk az intézetben 

folyó kutatási és nemesítési programokba, valamint áttekintést kapunk a cseh gyümölcsszektor jelenlegi 

helyzetéről. 

 

2019. július 18. (csütörtök) 

EB Fruit (East Bohemia Fruit) 

Ültetvénylátogatás Martin Ludvik, a Cseh Gyümölcstermelők Szövetségének intenzív alma ültetvényében, 

majd az EB Fruit termelői szervezet bemutatkozása. Az EB Fruit 2004-ben jött létre, tizenkét 

gyümölcstermesztéssel foglalkozó cég kezdeményezésére. A szervezet összesen 600 hektáron folytat alma, 

körte, cseresznye, meggy és szilva termesztést. Céljuk, hogy a tagok által megtermelt gyümölcsnek stabil 

piacot biztosítsanak. Közös tároló és csomagolókapacitásukkal lehetővé vált az egységes arculat kialakítása, 

a tész saját márkával ellátott termékeket szállít vevőinek.  

ZD Dolany 

A Dolany Agrárszövetkezet egy mezőgazdasági vállalkozás, amely a klasszikus növény- és állattenyésztésre és 

a gyümölcstermelésre összpontosít. Bohémia keleti részén található. A szövetkezet által művelt 

mezőgazdasági területek 4 390 hektárt tesznek ki. Ebből 3 768 ha szántó, 262 hektár gyümölcsös és 360 ha 

rét és legelő. A ZD Dolany tagja a legnagyobb cseh gyümölcsös tésznek, a CZ Fruit-nak. Jelenleg Csehország 

legnagyobb almatermelőjének számít, 204 hektáron folyik alma termesztése, 29 hektáron körtével, 25 

hektáron meggyel, 4 hektáron szilvával foglalkoznak. A termelés a SISPO tanúsítványnak megfelelően folyik, 

az alma és körte egy részét bébiétel alapanyagnak, szigorú előírások mellett termelik. A szövetkezet 

rendelkezik korszerű válogató és csomagoló berendezésekkel, valamint 5 600 tonna kapacitású ULO 

tárolóval. A szakmai program keretében a szövetkezet ültetvényeibe és létesíményeibe látogatunk el. 

Délután, a szakmai program után lehetőség van megtekinteni a Babiččino údolí skanzent, vagy a Ratibořice-i 

kastélyt. 
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2019. július 18. (csütörtök) 

OP EB Fruit (Proseč, Žernov) 

A már említett szervezet további ültetvényeinek látogatása egy másik régióban. 

Sady Český Ráj 

A Sady Český Ráj szövetkezet 2007-ben alakult, tagjai 300 hektáron folytatnak gyümölcstermesztést. Alma, 

körte, cseresznye és szilva termesztésével foglalkoznak. GLOBALGAP tanúsítvánnyal rendelkeznek, a vevők 

igényeit a legkülönfélébb kiszerelési módokban képesek kiszolgálni. A program keretein belül a szövetkezet 

ültetvényeibe és létesítményeibe látogatunk. 

Délután, hazautazás előtt lehetőség van felkeresni az 1690-es években épült, majd többször bővített és 

átalakított, ma barokk stílust mutató Sychorov kastélyt. 

 


