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Korai érésű fajták
A HAZAI NEMESÍTÉSŰ, ELLENÁLLÓ SZŐLŐFAJTÁKAT BEMUTATÓ SOROZATUNK-
BAN KORÁN ÉRŐ SZŐLŐFAJTÁKAT ISMERTETÜNK. A PEGAZUS KÜLÖNLEGES 
MEGJELENÉSŰ CSEMEGESZŐLŐ ÉS A NAGY TERÜLETEN ÜLTETETT ALETTA, ILLET-
VE A PEZSGŐKÉSZÍTÉSRE IS ALKALMAS REFRÉN BORSZŐLŐFAJTA KÖVETKEZIK. 

ALETTA

Egerben a Szőlészeti és Borászati Kutató In-
tézetben nemesítették 1975-ben a Muscat 
ottonel és a Seyve Villard 12375 E.2 fajták 
keresztezésével. Államilag minősített rezisz-
tens fajhibrid, környezetkímélő termesztésre 
alkalmas fehérbort adó üzemi fajta.

Termése középkorán, szeptember első fe-
lében érik 16-18 mustfokkal és 6-8 g/l titrál-
ható savtartalommal. Fürtjei nagyok, ágasak 
vagy vállasak, közepesen tömöttek. Bogyói 
kicsik, gömbölyűek, sárgászöldek, muskotá-
lyosak és lédúsak.

Tőkéje igen erőteljesen nő, hosszú hajtá-
sokat nevel, magas művelésre kiválóan alkal-

mas. Rügyei nagyon termékenyek és mínusz 
23 °C-ig fagytűrők. Kiváló termésbiztonsá-
ga miatt terjedt el nagy felületen a síkvidé-
ki borvidékeken. Vesszőit hosszú elemekre 
érdemes metszeni. Bőtermő, hektáronként 
16-21 tonna termésre számíthatunk. Erőtel-
jes növekedése miatt időben kell elvégezni 
a zöldmunkáit. Tőkéi könnyen túlterhelhetők. 
Száraz időben, nagy termésnél kocsánybé-
nulásra hajlamos. A tápanyagokat és a vizet 
jól hasznosítja. Növényvédelme 3-4 perme-
tezéssel megoldható. Termését könnyű szüre-
telni kézzel és géppel egyaránt.

Bora könnyű, harmonikus, finom muskotá-
lyos, ami a termés technológiai érettségében 
lévő szürettel és reduktív borkezeléssel kapha-
tó. Késői szüretnél viszont lelágyul a bora és 
akkor könnyen egeres ízű lesz. 

PEGAZUS

Budapesten a Kertészeti Egyetem Genetika 
és Növénynemesítési Tanszékén 1983-ban a 
(Kunbarát x Kocsis Irma) x Moldova fajták ke-
resztezésével nemesített, rezisztens, államilag 
minősített csemegeszőlő-fajta. Házikertek és a 
környezetkímélő termesztés fajtája.

Korán, augusztus 20-30. között érik. Fürtjei 
középnagyok, vállasak, kedvezően tömöttek. 
Bogyói középnagyok, ovális formájúak, héjuk 
kékesfekete, feltűnően hamvas, a bibepontnál 
jellemző a kis tüske. A bogyóhús kemény, ro-
pogós és semleges ízű.

A csemegeszőlő-fajták között kiemelke-
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dik rügyeinek téltűrése és termékenysége. 
Az aszályt is jól bírja. A szőlőperonoszpórá-
val szemben megbízhatóan ellenálló, de a 
szőlőlisztharmatra közepesen fogékony. 
Bogyói nem rothadnak.

Tőkéje igen vitális, ezért nagy tenyészterü-
letre ajánlatos ültetni. Műveléséhez a magas 
tőkeformák (ernyő, lugas, tendone) kialakítá-
sa ajánlható. Tőkéit hosszú elemes metszéssel 
érdemes terhelni. Sűrű lombsátra miatt gon-
dos zöldmunkát igényel. Fürtjei könnyen és 
sérülések nélkül szüretelhetők. Piaci értékét 
a koraisága, valamint a nagyon sötétkék és 
hamvas bogyókkal telt és tetszetős fürtje adja. 
Fürtjei jól bírják a csomagolást és a szállítást.

REFRÉN

Kecskeméten, a Szőlészeti és Borászati Ku-
tató Intézetben, 1964-ben állították elő a 
Glória Hungariae és a Seibel 5279 fajták 
keresztezésével. Államilag minősített, re-
zisztens, fehérbort adó szőlőfajta. Környe-
zetkímélő termesztésre alkalmas házikertek-
ben és üzemekben egyaránt.

Fürtjei szeptember második harmadában 
(szeptember 10-20. között) érnek, alakjuk 
hengeres vagy kissé vállas, a fürttengely vé-
gén meghajló és kedvezően tömött szerkeze-
tű. Saját gyökerén és oltványként is jól terem. 
Termékeny rügyeinek köszönhetően termés-
átlaga eléri hektáronként a 14-17 tonnát. 
Rendszeresen 18-20 mustfokkal és 8-10 g/l 
titrálható savtartalommal szüretelhető. Rügyei 
és vesszői mínusz 21 °C-ig kiváló téltűrők. 
Tőkéin erőteljes és felfelé növő hajtások fej-
lődnek, de nem nagy számban, ezért lomb-
sátra laza. Hónaljhajtást alig hoz, zöldmun-
kái egyszerűek. A bőrszerű és vastag szövetű 
levelei szőlőperonoszpórával és a szőlőliszt-
harmattal szemben magas fokú rezisztenciát 
mutatnak. Bogyói nem rothadnak. Jó víz- és 
tápanyagellátás mellett nagy termésbiztonsá-
got és minőséget ad. Magas művelésre java-
solt, és hosszú elemekkel metsszük. 

Bora egyszerű, tiszta ízű, magas alkohol-
tartalmú és finom, élénk, üdítő savú. Önálló 
bornak és pezsgőnek is alkalmas.


