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SZŐLŐTERMESZTÉS

Rezisztens szőlőfajták 2.
A HAZAI NEMESÍTŐK MEGELŐZTÉK KORUKAT AZ ELLENÁLLÓ SZŐLŐFAJTÁK 
LÉTREHOZÁSÁVAL ÉS A MUNKA AZÓTA SEM ÁLLT MEG. SOROZATUNK E HAVI 
RÉSZÉBEN A KORAI NEMESÍTÉSI EREDMÉNYEKBŐL SZÜLETETT FAJTÁKAT ISMER-
TETJÜK.

BOROSTYÁN

Budapesten (Szigetcsépen), a Kertészeti Egye-
tem Genetika és Növénynemesítési Tanszékén 
nemesítették 1979-ben a (Vitis amurensis x Vitis 
vinifera)F

2
 x Thallóczy Lajos muskotály) x Da-

nam fajták keresztezésével. Államilag minősített, 
rezisztens csemegeszőlő-fajta, környezetkímélő 
termesztésre alkalmas. Elsősorban a lakóházak 
környéki kertek fajtája.

Termése korán, augusztus 20-30. között érik. 
Fürtjei nagyok, ágasak, kedvezően lazák. Kissé 
lapított gömbölyű bogyói sárgászöldek, ropo-
gósak, lédúsak és finom édesek. A bogyóhéj 
vékony, de szívós, nem reped.

Tőkéje középerős, ezért középnagy (3 m2) 
tenyészterületet igényel. Magas művelésre és 
szálvesszős metszésre alkalmas. Rügyei termé-
kenyek és jól tűrik a téli fagyokat, hajtásai a 

gombabetegségekkel (a szőlőperonoszpóra és 
a szőlőlisztharmattal szemben ellenállók). Virá-
gai jól termékenyülnek, zöldmunkára igényes. 
Szellős lombsátor kialakításával nagymértékben 
csökkenthető a növényvédelme. Kedvező évjá-
ratokban szinte permetezés nélkül is termeszthe-
tő. Hajtásait jól beérleli, ami a téli fagyok elvise-
lésének alapja. Fürtjei és bogyói egyenletesen 
érnek és színeződnek. Könnyen szüretelhető.

Piaci értéke a koraisága, a ropogós és finom 
húsú bogyója, ami jól kielégíti a fogyasztói igé-
nyeket. A bogyók rugalmassága miatt jól cso-
magolható és szállítható. 

CSÉPI MUSKOTÁLY

Budapesten (Szigetcsépen), a Kertészeti Egye-
tem Genetika és Növénynemesítési Tanszékén 
nemesítették 1979-ben a (Vitis amurensis x Vitis 
vinifera)F

2
 x Thallóczy Lajos muskotály) x Danam 

fajták keresztezésével. Államilag minősített, rezisz-
tens csemegeszőlő-fajta. Kevés permetezéssel ter-
meszthető, házikerti fajta.

Korai érésű és közepesen laza szerkezetű fürt-
jei augusztus 25. és szeptember 10. között érnek. 
Feltűnő a hajtásának szártagja, a fürtkocsány és 
a levélnyelek liláspiros színe. Bogyói lapított göm-
bölyűek, hamvassága a sárgászöld alapszínét 
fehéressé árnyékolja, túlérésben rozsdásbarna 
és rózsaszín árnyalatúra színeződik. Húsa finom 
muskotályos ízű. Héja szívós és nem reped. Haj-
tásai erőteljesen nőnek, rügyei termékenyek és 
jól tűrik a fagyokat. Megbízhatóan termékenyül.
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Tőkéi hosszú életűek és magas művelésre 
(lugasnak) alakíthatók. Nagy lombsátra miatt 
nagy tenyészterületre ültessük. Szálvesszős met-
szésnél sokat terem. A gombabetegségekkel 
szembeni rezisztenciája miatt biztonságosan 
termeszthető. 

Piaci értéke a koraisága, szép színe, finom 
muskotályos íze, csomagolhatósága és szállít-
hatósága.

PÖLÖSKEI MUSKOTÁLY

Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézetben, 1967-ben nemesítették a Zalagyön-
gye x (Glória Hungariae x Erzsébet királyné em-
léke) fajták keresztezésével. Kettős hasznosítású, 
államilag minősített rezisztens csemege- és bor-
szőlőfajta. Elsősorban a házikertek kedvelt fajtá-
ja. Környezetkímélő termesztésre alkalmas, évi 
3-4 permetezéssel biztonságosan termeszthető.

Középérésű fajta. Termése szeptember 10-
20. között érik. Nagy ágas fürtjeiben közép-

nagy bogyók fejlődnek. Bogyói ropogósak, 
zöldessárgák, lédúsak, rendkívül finom muskotá-
lyos ízűek. Finom savai mellett sok cukrot termel, 
ezért borkészítésre is alkalmas. Tőkéi rendkívül 
erőteljesen nőnek és hosszú, elterülő hajtásokat 
nevelnek. Nagy tenyészterületet igényel. Magas 
művelésre (lugasnak) kimondottan alkalmas. 
Hajtásai vastagra nőnek, ha nem terheljük meg 
eléggé. Fontos zöldmunkáit időben elvégezni, 
hogy hajtásai a fürtöket neveljék nagyra és szép-
re. Termékeny rügyű. 

Sajnos fagyra érzékeny, ezért védett és 
meleg fekvésbe kell telepíteni. Ennek a fajtá-
nak nem kell sok nitrogént és vizet adni, mert 
a nélkül is erőteljesen nő. A gombabetegsé-
gekkel szemben feltűnően jó a rezisztenciája, 
amit leveleinek haragoszöld színe és fényessé-
ge mutat. A vízhiányt elég jól tűri. Bogyói alig 
vagy nem rothadnak. A magas fokú reziszten-
ciája alkalmassá teszi a biotermesztésre is.

Piaci értékét a nagy, egészséges és jól 
csomagolható fürtjei, finom muskotályos ízű 
bogyói adják. Mustja és bora finom, kedvelt 
ital a fogyasztók körében.




