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A legismertebb ellenálló borszőlő
A HAZAI NEMESÍTÉSŰ BETEGSÉG.-ELLENÁLLÓ SZŐLŐFAJTÁKAT BEMUTATÓ 
SOROZATUNK SZEPTEMBERI RÉSZÉBEN A LEGISMERTEBB, NAGY TERÜLETEN 
TERMESZTETT BORSZŐLŐNK IS SORRA KERÜL, KÉT KEVÉSBÉ ISMERT, ÁLLAMILAG 
ELISMERT FAJTA MELLETT.

ZALAGYÖNGYE

Egerben, a Szőlészeti és Borászati Kutató Inté-
zetben, 1957-ben állították elő a Seyve Villard 
12.375 E.2 és a Csaba gyöngye keresztezésé-
vel. Azóta több nemesítő használta keresztezé-
seihez. 1970 óta az első államilag minősített, 
rezisztens, kettős hasznosítású szőlőfajta. Kör-
nyezetkímélő termesztésre üzemi méretekben 
és házikertekben is alkalmas.

Termése szeptember 10-20. között érik 17-
21 magyar mustfokkal és 6-10 gramm titrálha-
tó savtartalommal. Fürtje nagy, laza szerkeze-
tű, ágas vagy vállas, kocsánya hosszú, amitől 
könnyű és gyors a szürete. Virágai nem mindig 

termékenyülnek meg, ezért a legtöbb évjárat-
ban, illetve túlterhelés esetén több apró és zöld 
terméketlen bogyó marad a fürtökben. Bogyó-
ja a metszéstől függően változó: rövid csapos 
metszésnél gömbölyű, szálvesszős metszésnél 
ovális formára fejlődik. Húsa ropogós, kelleme-
sen muskotályos ízű, inkább húsos, mint lédús.
Finom gyümölcs csemegeszőlőnek. Ha bornak 
használjuk, akkor pektinbontó enzimmel növel-
hető a lényeredéke.

Tőkéje igen erőteljes, éppen ezért nagy 
tenyészterületű, magas művelésen nevelhető. 
Lugas kialakítására is alkalmas. Egyes függö-
nyön sok tőkéje pusztul el a korai tőkeelhalás-
ban. Lombsátra elég dús, de gondos zöldmun-
kával kedvezően alakítható. Hónaljhajtásokat 
és másodfürtöket is nevel, amelyek a kiváló év-
járatokban beérnek. Igen termékeny rügyei és 
nagy fürtjei bő termést adnak (8-22 t/ha). A túl-
terhelése szakszerű metszéssel és szükség ese-
tén fürtritkítással elkerülhető. Rügyei mínusz 19 
°C-ig kiválóan téltűrők. A szőlőperonoszpórá-
val szemben magas fokú az ellenállása, de 
lisztharmatra érzékeny. Bogyói nem vagy alig 
rothadnak. Tőkéi nagy termés esetén, aszályos 
időszakban vízhiányban szenvednek. Magné-
ziumhiányra érzékeny.

Bora reduktív kezeléssel zöldessárga színű, 
kellemesen muskotályos illatú és zamatú, har-
monikus savösszetételű, sokarcú fehérbor. 
Bio-borai hazánkban és külföldön is kedveltek. 
A túlérésben szüretelt terméséből vagy oxida-
tív feldolgozással készült bora lágy, sokszor 
kellemetlen aromával.
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MEDINA

Egerben, a Szőlészeti és Borászati Kutató Inté-
zetben nemesítették a Seyve Villard 12.286 E.1  
és a Medoc noir fajták hibridizációjával. Álla-
milag minősített, rezisztens vörösbort adó szőlő-
fajta. Üzemi és házikerti termesztésre egyaránt 
javasolt.

Termése szeptember 10-20. között érik 18-
20 mustfokkal és 8-11 gramm titrálható sav-
tartalommal. Fürtjei középnagyok, hengeresek 
vagy enyhén vállasak, szerkezetük tömött. Bo-
gyói kicsik, gömbölyűek, szívós és vékony héjuk 
sötétkék és hamvas, húsuk lédús, muskotályba 
hajló fűszeres ízzel. 

Tőkéje középerősen nő, hosszú élettartamú, 
lombozata nagy, de szellős, hónaljhajtás és 
másodfürt képzése sem jellemző rá. Rügyei ter-
mékenyek, közepesen téltűrők. Virágai minden 
évben jól termékenyülnek, kiegyenlítetten terem. 
Magas művelésen és szálvesszős metszéssel 
jól terem, nagy termésbiztonságú. Túlterhelésre 
kevésbé érzékeny. Csökkentett növényvéde-
lemmel termeszthető, mert figyelemre méltó a 
szőlőperonoszpórával és a szőlőlisztharmattal 
szembeni ellenállása. Bogyói sem érzékenyek 
a szürkerothadásra. 

Bora lilásvörös színű, illata különlegesen fű-
szeres, olykor muskotályra emlékeztető. Testes, 
finom savú, de könnyen lágyuló bor, musko-

tályos jellege nem minden magyar fogyasztó 
tetszést nyeri el. Rozébora elegáns, finom savú, 
ízekben gazdag, harmonikus.

VIKTOR

Egerben, a Szőlészeti és Borászati Kutató 
Intézetben, 1970-ben a Zalagyöngye és a 
Kazacska fajták keresztezésével állították elő 
orosz együttműködési kutatási program kereté-
ben. Államilag minősített, rezisztens, fehérbort 
adó szőlőfajta. Üzemi termesztésre ajánlott.
Termése szeptember utolsó harmadában érik 
16-20 mustfokkal és 7-11 gramm titrálható sav-
tartalommal. Termése jó közepes (10-15 t/ha). 
Fürtjei középnagyok, henger alakúak, tömött 
szerkezetűek. Bogyói középnagyok, gömbölyű-
ek, héjuk sárgászöld, túlérve rózsaszín árnyalatú.

Tőkéje középerősen nő kevés hajtással és 
kevés hónaljhajtást hoz. Rügyei termékenyek, 
kiválóan túlélik a téli fagyokat. Virágai jól termé-
kenyülnek. A szőlő gombás betegségeivel szem-
ben ellenálló. Bogyói alig rothadnak. Magas 
művelésre és szálvesszős metszésre kiválóan 
alkalmas. Termését könnyű szüretelni. Kedveli 
a vízben és tápanyagokban jól ellátott talajo-
kat. Reduktív borkezelési technológiát igényel.

Bora diszkréten illatos, ízei és savai harmo-
nizálnak a bor egyéb alkotóelemeivel. Savas 
karakterű, testes fehérbor.


