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Ellenálló borszőlők 2.
MÚLT HAVI SZÁMUNKBAN KEZDTÜK EL BEMUTATNI A HAZAI NEMESÍTÉSŰ, BE-
TEGSÉGELLENÁLLÓ BORSZŐLŐFAJTÁKAT. MOST A LEGSIKERESEBBEKET VESSZÜK 
SORRA.

BIANCA

Egerben, a Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézetben, 1963-ban nemesítették a Seyve 
Villard 12375 E.2 és a Bouvier fajták keresz-
tezésével. Ma már nagy karriert befutott, ál-
lamilag minősített, rezisztens, fehérbort adó 
szőlőfajta. Hazánkban körülbelül ötezer hek-
táron termesztik, de az egész világon, Euró-
pában és Amerikában is ismert és termesztett. 
Környezetkímélő termesztésre alkalmas, nor-
mális években permetezés nélkül.

Termése augusztus végén, szeptember 
elején érik 19-23 mustfokkal és 7-10 g/l 
titrálható savtartalommal. Fürtjei kicsik, hen-
geresek, néha vállasak és laza felépítésűek. 
Igen bőtermő, hektáronként 10-23 tonna 

termést ad. Bogyói kicsik, megnyúlt gömbö-
lyűek, zöldessárgák, édesek, lédúsak, fűsze-
resek, héjuk vékony, de szívós. 

Tőkéje igen erőteljes, nagyon sok hajtást 
nevel, ezért különösen fontos május köze-
pén a fölösleges hajtások kitörése. Rügyei 
igen termékenyek, hajtásain sok fürt fejlődik. 
Virágzáskor érzékeny a hidegre, olyankor 
virágai nem termékenyülnek meg, és a für-
tök rugósak, hézagosak maradnak, ami 
nagy terméscsökkenéssel jár. 

Az egyik legmegbízhatóbb rezisztens 
fajta. A szőlőperonoszpórával szembeni 
ellenállósága kiváló. A lisztharmat, fertőző 
évjáratokban megtámadja tőkéit, de nem 
teszi tönkre. Bogyói nem rothadnak. Rügyei 
és vesszői a téli fagyokat mínusz 23°C-ig 
jól bírják. A vízhiányra érzékenyen reagál, 
levelei lankadnak, de utána jól regenerálód-
nak. Magasművelésen és szálvesszős met-
széssel termeszthető. Kemény vesszői miatt 
nehéz metszeni. Legfontosabb zöldmunkája 
a hajtásritkítás és nem a csonkázás.

Bora alkoholban gazdag, tüzes, reduktív 
technológiával készítve finom savú, sajátos 
virágillatú, elegáns, üde, különleges zamatú 
fehérbor. Túlérett szőlőből égető, lágy, disz-
harmonikus, penetráns illatú bor készíthető.

GÖCSEJI ZAMATOS

Egerben, a Szőlészeti és Borászati Kutató Inté-
zetben állították elő 1957-ben a Medoc noir 
és a Seyve Villard 12.375 E.2 fajták kereszte-
zésével. Rezisztens, fehérbort adó, államilag 
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minősített szőlőfajta. Alkalmas környezetkímélő 
szőlőtermesztésre.

Termése középérésű, szeptember közepén 
érik 16-19 mustfokkal és 9-11 g/l titrálható sav-
tartalommal. Bőtermő (9-19 t/ha). Fürtjei köze-
pesen nagyok, vállasak, tömött szerkezetűek, 
kocsányuk rövid, ezért nehéz szüretelni. Bogyói 
középnagyok, egyenletesen érnek, megnyúlt 
gömbölyűek, héjuk sárgásfehér és hamvas, hú-
suk ropogós, lédús és finom fűszeres ízű.

Tőkéje középerős növekedésű. Rügyei ter-
mékenyek és a téli fagyokat mínusz 19 °C-ig jól 
bírják. Virágai minden évben jól termékenyül-
nek. Lombsátra jól kezelhető, magasművelésen 
és szálvesszős terheléssel bőven terem. Metszé-
se és zöldmunkái könnyen elvégezhetők. 

A szőlőperonoszpórával szemben jól, a 
szőlőlisztharmattal szemben közepesen ellen-
áll. Bogyói alig rothadnak. A szárazságot jól 
tűri, talaj iránt nem igényes. Kiváló a lékihoza-
tala. Héjon áztatva mustja és bora ízekben, 
zamatokban gazdag. Mustnak az egyik legki-
válóbb fajta.

Bora fűszeres illatú és zamatú, sokféle sav-
val, ami jól harmonizál a bor testével. Reduktív, 
könnyű, behízelgő borát kedvelik a fogyasztók.

 
DUNA GYÖNGYE

Budapesten (Szigetcsépen), a Kertészeti Egye-
tem Szőlőtermesztési Tanszékén 1966-ban ál-

lították elő keresztezéssel a Seibel 4986 és a 
Csaba gyöngye fajtákból. Államilag minősített, 
rezisztens vörösbort adó szőlőfajta. Üzemi és 
környezetkímélő termesztésre ajánlott. 

Termése szeptember második felében, 
olykor október elején érik 18-20 mustfokkal 
és 11-14 g/l titrálható savtartalommal. Fürtje 
középnagy, hengeres vagy kissé vállas és erő-
sen tömött. Bogyói kicsik, gömbölyűek, héjuk 
vékony, de szívós, kékesfekete, erősen ham-
vas, húsuk lédús. Esős időben kissé rothadnak. 

Tőkéje középerős növekedésű és kedvező-
en szellős lombsátrat nevel. Rügyei rendkívül 
termékenyek és kiválóan bírják a téli fagyokat 
mínusz 21°C-ig. Virágai jól termékenyülnek. A 
szőlőperonoszpórával és a szőlőlisztharmat-
tal szembeni rezisztenciája figyelemre méltó. 

Hosszú tenyészideje miatt a napos, déli fek-
vésű területekre érdemes telepíteni. Sok napfényt 
és meleget igényel.  Magasművelésre alkalmas, 
rövid és hosszú elemes metszéssel egyaránt 
termeszthető. Termése könnyen szüretelhető.

Bora lilás árnyalatú rubinvörös, illata finom, 
a Kékfrankos borára emlékeztető, élénk savú, 
csersavakban és tanninokban gazdag. Fahor-
dós érleléssel savai bársonyos érzetűvé válnak.


