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Ellenálló fajták Budapestről
A MAGYAR NEMESÍTÉSŰ ELLENÁLLÓ SZŐLŐFAJTÁKAT BEMUTATÓ SOROZA-
TUNKBAN EZÚTTAL A BUDAPESTI VOLT KERTÉSZETI EGYETEM (MA SZENT ISTVÁN 
EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR) KÉT TANSZÉKÉN LÉTREHOZOTT BORSZŐ-
LŐKET MUTATJUK BE. 

CSILLÁM

Budapesten, a Kertészeti Egyetem Szőlé-
szeti Tanszékén, 1966-ban a Seyve Villard 
12.375 és a Csaba gyöngye keresztezésé-
vel előállított fajhibrid. Államilag minősített, 
rezisztens, fehérbort adó, üzemi és környe-
zetkímélő termesztésre ajánlott szőlőfajta. 

Termése szeptember 20-30. között érik. 
Fürtjei középnagyok, vállasak, kedvezően 
tömöttek. Kis bogyói gömbölyűek, héjuk 
sárgászöld, napos oldalukon túlérve hal-
ványbarna, hamvas, vékony és rágós. Húsa 
lédús és semleges ízű. Bőtermő (8-27 t/ha). 
Nagy termésbiztonsága miatt főként az al-

földi borvidékeken érdemes termeszteni.
Tőkéje középerős növekedésű, dús 

lombú. Magas művelésre alkalmas és szál-
vesszős metszéssel lehet terhelni. Hónalj-
hajtásain is sok másodfürtöt hoz.  Zöldmun-
ka-igényes, de azokat nem szabad túl korán 
végezni, főként a csonkázást nem, mert akkor 
sok hónaljhajtást és sok másodfürtöt nevel.

Rügyei termékenyek és mínusz 21 °C-ig 
kiválóan tűrik a téli fagyokat. Bogyói ke-
vésbé rothadnak. A szőlőperonoszpórával 
szemben kiválóan, a szőlőlisztharmattal 
szemben közepesen ellenáll, orbáncra vi-
szont érzékeny. Fürtjeit könnyű szüretelni.

Bora sárgászöld, kellemes illatú, finom 
savú, harmonikus fehérbor.

VIKTÓRIA GYÖNGYE

Budapesten, a Kertészeti Egyetem Szőlészeti 
Tanszékén, 1966-ban a Seyve Villard 12.375 
és a Csaba gyöngye keresztezéséből szár-
mazik. Államilag minősített, rezisztens, fehér-
bort adó, üzemi és környezetkímélő termesz-
tésre ajánlott szőlőfajta. 

Termése szeptember 20-30. között érik. 
Bőtermő (9-27 t/ha). Nagy a termésbiztonsá-
ga. Laza fürtjei nagyok, vállasak vagy ágasak. 
Bogyói középnagyok, gömbölyűek, héjuk sár-
gászöld, a napos oldalon pirkadt, szerkezete 
vékony és tartós. Húsa lédús és semleges ízű. 
A bogyóecset rövid, ezért pereg aszályos idő-
szakban, illetve túlérésben.Bogyói nem rothad-
nak. Virágai jól termékenyülnek. 

DR. HAJDU EDIT
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Tőkéje erőteljesen nő, elterülő hajtá-
sokkal. Lombsátra szellős és hónaljhajtá-
sain másodfürtöt hoz, magas művelésre 
alkalmas. Rügyei termékenyek és téltűrők. 
Szálvesszős metszéssel sokat terem. A sző-
lőperonoszpórával szemben ellenálló, a 
szőlőlisztharmatra közepesen fogékony. 
Szürete könnyű akár kézzel, akár géppel.

Reduktív technológiával készített bora 
zöldessárga, fajtajelleges, testes, alkohol-
ban gazdag, kissé lágy, kellemes fogyasz-
tású fehérbor. A túlérett termésből készített 
borban aromaanyagai túl intenzíven jelen-
nek meg, amit a magyar fogyasztók nem 
kedvelnek.

KORAI BÍBOR

Budapesten, a Kertészeti Egyetem Genetikai 
és Növénynemesítési Tanszékén 1965-ben 
állították elő a (Vitis amurensis x Vitis vini-
fera) F2 és az Irsai Olivér fajták keresztezé-

sével. Államilag minősített, rezisztens vörös-
bort adó fajta.

Termése korán, szeptember 10-20. között 
érik 20-23 magyar mustfokkal és 6-10 g/l tit-
rálható savtartalommal. Fürtjei középnagyok, 
vállasak, kedvezően tömöttek. Bogyói kicsik, 
gömbölyűek, héjuk sötétkék, feltűnően ham-
vas, húsa lédús, semleges ízű és színanyag-
ban gazdag. Aszúsodásra hajlamos.

Tőkéje igen vitális, erősen növekedő haj-
tásokkal és nagy lombsátorral, feltűnően 
nagy levelekkel. Hónaljhajtásain másod-
fürtöket is nevel. Rügyei mínusz 23 °C-ig 
kiváló téltűrők. Szőlőperonoszpórával és a 
bogyórothadással szemben ellenálló, de a 
szőlőlisztharmatra fogékony. Nagy tenyész-
területre javasolt telepíteni. Ideális művelés-
módja a magas művelés (egyes függöny, er-
nyő, lugas). Szálvesszős metszéssel jól terem.  

Bora színanyagban rendkívül gazdag, 
mélyvörös, testes, csersavas, bársonyos, kis-
sé lágy, neutrális vörösbor.


