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Rezisztens szőlőfajták 3.
A REZISZTENS CSEMEGESZŐLŐK NEMESÍTÉSE SZOROSAN KÖTŐDIK A SZŐ-
LÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET KECSKEMÉTI KUTATÓÁLLOMÁSÁHOZ. 
SOROZATUNK E HAVI RÉSZÉBEN HÁROM „TESTVÉRT” MUTATUNK BE, AMELYEK 
REZISZTENCIÁJA UGYANARRA A SZÜLŐRE VEZETHETŐ VISSZA.

ANGÉLA

Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézetben, 1970-ben hozták létre a Seyve Vil-
lard 12375 és a Halili krasznüj szőlőfajták ke-
resztezésével. Házikerti és üzemi termesztésre 
ajánlott rezisztens csemegeszőlő-fajtajelölt. 

Későn érik, október elején vagy közepén 
szüretelhető. Fürtjei nagyok, súlyosak, fehé-
ressárga, hamvas bogyói nagyok, szépek, ro-
pogós húsúak és finom ízűek. Tőkéi a nagyon 
erőteljes növekedésük miatt lugasművelésre al-
kalmasak. Erős növekedés esetén szálvesszős 
metszést célszerű alkalmazni. Hajtásrendszerét 
erősen növekvő, olykor vastag hajtások alkot-
ják, és hónaljhajtások képződése is jellemző rá. 

A tőke nem hoz sok hajtást, ezért lomja szellős, 
zöldmunkája egyszerű. Vastag hajtásai miatt 
óvakodjunk a nitrogén túltrágyázástól. Vesszőit 
nehéz metszeni. 

Szőlőperonoszpórával szemben jó, sző-
lőlisztharmattal szemben közepes az ellenál-
lása. Bogyói nem rothadnak. A téli fagyokat 
mínusz 21 °C-ig, és az aszályos időszakokat is 
jól tűri. Fürtjei szüret után sokáig eltarthatók. Tet-
szetős fürtje, szép bogyója miatt piacos fajta. 
Akkor érik, amikor már a legtöbb csemegesző-
lő-fajta leérett, így a piacon jól értékesíthető. 
Könnyű a csomagolása és szállítása.
 
FLÓRA

Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézetben, 1969-ben nemesítették a Seyve Vil-
lard 12375 és a Magaracsi csemege fajtákból. 
Házikertek értékes rezisztens csemegeszőlő-faj-
tajelöltje.

Fürtjei középidőben, szeptember 15-30. 
között érnek, nagyok és közepesen tömöttek. 
Bogyói nagyok, sárgászöldtől a rózsaszínen 
át egészen a húspiros színre színeződhetnek 
az időjárás függvényében, de a fürtön belül 
mindig egyenletes színűek. A bogyók finom ro-
pogósak, kissé áttetszők és vékony héjúak. A 
fogyasztók kedvence. 

Tőkéje igen vitálisan nő. Nagy lombsátrát 
sok és hosszú hajtás alkotja, ezért gondos zöld-
munkát követel. Rügyeinek téltűrése mínusz 21 
°C-ig kiváló, ami ritkaság a csemegeszőlő-faj-
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ták között. Megbízhatóan terem. Magasmű-
velésre alkalmas, szép lugas forma alakítható 
belőle. Rügytermékenysége közepes, nagy 
fürtjei miatt mégis bőtermő. Érdemes ritkítani, 
hajtásonként 2 fürtöt meghagyva. 

Szőlőperonoszpórával és szőlőlisztharmat-
tal szemben közepesen ellenálló. Bogyói a 
sűrű lomb között vagy erőteljes esőzések után 
rothadnak. Tetszetős fürtje és szép bogyói miatt 
rendkívül piacos áru. Olykor az igen nagy fürt-
jei nehezen csomagolhatók, de jól szállítható.

TERÉZ

Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézetben, 1969-ben nemesítették a Seyve –Vil-
lard 12375 x Olimpia fajták hibridizációjával. 
Üzemi és házikertekben használatos, államilag 
minősített, rezisztens csemegeszőlő-fajta. Öko-
lógiai termesztésre alkalmas.

Termése középkésőn, szeptember 10-20. 
között érik. Tőkéi vitálisan növekednek kevés 

hajtással. Hónaljhajtásokat sem hoz, ezért 
lombsátra szellős és zöldmunkái is egyszerűek.

Rügyei viszonylag jól tűrik a hideget mínusz 
19 °C-ig. Magasművelésre alkalmas. Szálvesz-
szős metszés ajánlatos a termesztéséhez, bár rö-
vidcsapos metszéssel fürtjei és bogyói nagyob-
bak. Bogyói oválisak, héjuk szívós, kissé rágós, 
színük zöldessárga, túlérésben vagy túl erős 
napsugárzásnál színük rózsaszínbe hajló. A bo-
gyóhús ropogós, finom, semleges ízű. Bogyói 
nem rothadnak. A fürtöket félárnyékban kell 
nevelni, mert az erős UV-B sugárzásra érzékeny 
bogyói megégnek. Hazánkban a napsugárzás 
éppen a bogyónövekedés idején a legerősebb, 
amikor a bogyók a legérzékenyebbek. 

Szőlőperonoszpórával szemben jó, liszt-
harmattal szemben közepes ellenállást mutat. 
Csökkentett növényvédelemmel eredményesen 
termeszthető. Hosszú fürtkocsányának köszön-
hetően fürtjei könnyen szüretelhetők. Tárolásra 
alkalmas. Értékét az igen nagy, közepesen laza 
és látványos fürtjei, illetve tetszetős bogyói ad-
ják. Szépen csomagolható és szállítható.


