SZŐLŐTERMESZTÉS

Rezisztens szőlőfajták 4.
A HAZAI NEMESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ REZISZTENS SZŐLŐFAJTÁKAT BEMUTATÓ
SOROZATUNKBAN EZÚTTAL CSEMEGESZŐLŐ-FAJTAJELÖLTEKRŐL ÍRUNK, AMELYEK EGYELŐRE NINCSENEK FAISKOLAI FORGALOMBAN. A NEMESÍTŐ INTÉZMÉNYBEN LEHET ÉRDEKLŐDNI UTÁNUK.
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ORSI
Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézetben nemesítették 1971-ben a Zalagyöngye és a [(Glória x Szőlőskertek királynője
muskotály) x Téli muskotály] hibridek keresztezésével. Rezisztens csemegeszőlő-fajtajelölt. Házikerti termesztésre ajánlott.
Fürtjei korán, augusztus végén érnek, nagyok, vállasak és lazák. Az ovális bogyói borostyánsárgák, fehéren hamvasak. A bogyóhús
éretten ropogós, finom muskotályos, de túlérésben kásás. Rügyei termékenyek, a téli fagyokat
gyenge közepesen viselik. Gombabetegségekkel szemben közepes mértékben ellenáll,
bogyói nem rothadnak. Tőkéje közepes növekedésű, mégis ajánlható magas művelésre.
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Szálvesszős metszéssel érdemes termeszteni.
Zöldmunkákra igényes, mert több apró meddőhajtást nevel, ami a tőke lombját besűríti. Másodfürt képződésre is hajlamos.
Piaci értéke a koraisága, a kedvező szerkezetű fürtje, szép színű és finom bogyója. Kedvelt
friss szőlő a fogyasztók körében. Bogyóhéja
nem reped. Fürtjei tartósan szépek maradnak és
jól csomagolhatók, szállíthatók.
LILLA
Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézetben, 1970-ben keresztezték a Seyve Villard 12375 franko-amerikai fajhibridet a (Pannónia kincse x Mathiász János diadala) hibriddel,
ezek utódaiból emelték ki. Házikerti termesztésre
ajánlott, ellenálló csemegeszőlő-fajtajelölt.
Korán, augusztus végén, szeptember elején
érik. Nagy és vállas fürtjei középlazák. A nagy
bogyók oválisak, üvegesen áttetszők, héjuk sárgásfehér, olvadékony, sok apró paraszemölc�csel. A bogyó húsa ropogós, lédús, nagyon kellemes a fogyasztása. Magja kicsi, alig érezhető.
Tőkéje igen erőteljesen növekszik. Sok hajtást, sok fürtöt nevel, igen bőtermő. Rügyei termékenyek és mínusz19 °C-ig téltűrők. A legtöbb
hajtásán 2-3 nagy fürt fejlődik, érdemes csak
egy-kettőt hagyni közülük, ezeket szépen kineveli a tőke. Magas művelésre alkalmas, szálvesszős
metszéssel. A hajtásokat és a fürtöket is a huzalok
közé kell rendezni azért, hogy a fürtök a levegőbe lógva szabadon növekedjenek. A gombabetegségekkel szembeni rezisztenciája közepes.
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°C-ig téltűrők. Gombabetegségekkel szemben
közepesen ellenáll, 2-3 permetezést igényel.
A bogyók zsendülésétől nagyon érzékeny a
magnéziumhiányra, amit leveleinek jellemző
sárgulása mutat. Virágai hűvös időben nem
jól termékenyülnek. Mindig marad a fürtökben terméketlen apró bogyó, számuk ugyan
nem sok, de a fajtára jellemző.
Szürete könnyű, viszonylag késői érése miatt
jól illeszthető a csemegeszőlők érési sorrendjébe.
Piaci értéke a nagy, tetszetős fürtje és fehéressárga, nagy bogyói. A Chasselas-félék leérése után vihető piacra. Szépen csomagolható
és probléma nélkül szállítható.
Érett fürtjei a tőkén nem tartósak, ezért időben kell szüretelni. Bogyói túlérésben és csapadékos időben rothadékonyak, ami korai
szürettel megelőzhető. Fürtjei hosszú kocsányuk miatt könnyen szüretelhetők.
Nagy fürtjei és áttetsző bogyói miatt keresett csemegeszőlő. Könnyen és szépen
csomagolható, szállítható.
OPUS
Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató
Intézetben, az 1970-es évben a Tetra Olasz
rizling P.3 és a Téli muskotály fajták keresztezéséből nyerték ezt a fajtajelöltet. Házikertbe, déli
területeken üzemi termesztésre ajánlott. Környezetkímélő termesztésre alkalmas.
Fürtjei szeptember második felében érnek, igen nagyok, vállasak és kedvezően
lazák. Nagy, ovális bogyói fehéressárgák,
hamvasak, üvegesen áttetszők, húsán keresztül a mag átlátszik. Húsa ropogós, fogyasztás
közben magja kissé érezhető, de nem zavaró.
Tőkéje vitális növekedésű, egyenesen nőnek rajta a hajtások. Kedvező lombszerkezete
miatt metszése és zöldmunkái könnyen elvégezhetők. Rügyei termékenyek és mínusz 19

A cikksorozatban szereplő ellenálló szőlőfajták az alábbi helyeken szereszhetők be:

Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet,
Kecskemét
Telefon: 06-76-483-311
Kun Sándor
Pécs, Szent-Miklós dűlő 1.
Telefon: 06-20-324-8806,
06-30-495-7279
Pálinkás Jánosné
Abasár, Hegyalja út 6.
Telefon: 06-30-9329-604
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