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SZŐLŐTERMESZTÉS

Hogyan határozzunk fajtát?
HA MÁR LEGUTÓBBI SZÁMUNKBAN MEGISMERTETTEM ÖNÖKET A SZŐLŐFAJTANEVEK INFORMATÍV, 
OLYKOR KISSÉ HUMOROS VILÁGÁVAL, ITT AZ ALKALOM, HOGY TOVÁBB MÉLYÍTSEM ISMERETEIKET 
A VARIETÁSZOK IRÁNT, ÉS ARRÓL ÍRJAK, HOGYAN ISMERHETIK FEL AZOKAT. JELEN CIKKEM TERJE-
DELME TÁVOLRÓL SEM ELEGENDŐ A FAJTAHATÁROZÁS CSÍNJÁNAK-BÍNJÁNAK BEMUTATÁSÁRA, 
ÚGYHOGY TÉMÁNKNAK MOST CSAK A BEVEZETŐJÉN ESÜNK TÚL. A GYAKORLATI ISMERETEK A KÖ-
VETKEZŐ SZÁMOKBAN IS FOLYTATÓDNAK.

VARGA ZSUZSANNA

Elöljáróban el kell mondanom, hogy a fajtahatározás 
során nehézségek gyakran, komoly meglepetések 

viszont ritkábban várnak ránk. Kevés az esélye, hogy 
szinte meghatározhatatlan kincsekre, különlegessé-
gekre leljünk még öreg ültetvényekben is. Ez részben 
jó hír, hiszen a sikeres beazonosítás már önmagában 
szép eredmény, így tudhatjuk, mire számíthatunk a 
fajtától, és megtanulhatunk jobban igazodni az igé-
nyeihez. A nagy felfedezések hiánya kicsit elszomorító 

lehet ugyan, de ez senkit ne kedvetlenítsen el, hiszen 
nemcsak a kapott fajtanév érdekes, hanem az odave-
zető út is kalandos.

Mielőtt nekiállunk a határozásnak, jobb ha egy 
kicsit betájoljuk magunkat. Érdemes átgondolni, hogy 
hol és mit szeretnénk beazonosítani. Ha ez egy gazdag 
szőlőbor-kultúrájú helyen, híres borvidéken történik, a 
helyi hagyományok és a jelenlegi fajtahasználati tren-
dek sokat segíthetnek az első lépésekben. Ha nem 
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klasszikus termőhelyen járunk, ott is várhatnak ránk 
érdekességek, de jó eséllyel edzett, mindent túlélő 
fajtákat (például direkttermőket) vagy csemegesző-
lőket találhatunk. A hely szintjének nagy léptékű 
meghatározása után (borvidék vagy sem) következ-
zenek a további finomabb részletek: melyik borvi-
déken (vagy melyik közelében) böngészünk, üzemi 
vagy házkerti szőlőben járunk, mikor ültették a hatá-
rozni kívánt tőkéket. 

Üzemi ültetvényekben döntő a tőkék kora. Az 
1970-es évek előtt ültetett szőlőkben még jó eséllyel 

„hemzsegnek” a helyi fajták. Minél idősebb a parcel-
la, annál nagyobb szerencsénk lehet, annál könnyeb-
ben lelhetünk kincseket. A 30-50 éves ültetvények lé-
tesítésénél már a nagyüzemi termesztés szempontjai 
érvényesültek. Itt már az akkori fontos fajtákkal (Zala 
gyöngye, Rizlingszilváni stb.) találkozhatunk legin-
kább, azoknak is főként bőtermő klóntípusaival (Ne-
mes olasz rizling, Teltfürtű kékfrankos). Azért ezekben 
az ültetvényekben is várhatnak ránk érdekességek, 
hiszen például „be nem futott hibridekkel” (Nektár, 
Ezerfürtű, Karát) vagy a II. világháború után indult ne-
mesítői hullám azóta elismert sztárjaival (Cserszegi 
fűszeres, Bianca) is összefuthatunk. 

Az 1990-es évek óta telepített ültetvényekben 
már világfajtákkal, népszerűvé vált hibridekkel, de 
felkarolt régi különlegességekkel (Juhfark, Csó-
kaszőlő) is ismerkedhetünk. A statisztikák azért hasz-
nosak, mert ha tudjuk egy fajtáról, hogy az ország 
vezető vörösborszőlője (Kékfrankos), akkor annak 
beazonosítása telitalálat lehet. Ha egy fajtáról tud-
juk, hogy óriási felületen termesztik, de csak egy 
vagy két borvidéken (Bianca, Furmint), az is hasznos 
ismeret. A fajtaválaszték helyi és időbeli alakulása 
tehát fontos szempont, érdemes kicsit utánaolvasni, 
ha komolyabb határozói munkába fogunk. Ehhez al-
kalmasak lehetnek akár ismeretterjesztő, internetes 
borvidéki leírások, hozzáférhető digitális tananya-
gok vagy termékleírások is.

Borvidékeken a hagyományos és jelenlegi fajtahasználat ismerete segíthet

A ház körül gyakran találunk direkttermőket
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Világunk megismerését jobb kicsiben, szűkebb 
környezetünkben kezdeni. Ez fajtás szempontból 
nem a legkönnyebb út, mert be kell valljam, a há-
zikertekben lényegében bármi lehet. De gyakorlás  

szempontjából tökéletes alapot kapunk a házunkból 
kilépve. Fontos itt is tudni legalább nagyjából, hogy 
mikor ültették a szőlőket. A régi tőkék lehetnek re-
zisztens hibridek, direkttermők, de akár klasszikus, 
olykor mára el is feledett csemegeszőlők is. Az ötve-
nes évektől ültetett tőkék pedig általában a nemesí-
tői trendeket követik. Ahogy jöttek az újabb és újabb 
fajtaelismerések, úgy alakult át szinte teljesen cseme-
geszőlő választékunk. A friss tőkéket meg legjobb, 
ha memorizálják telepítéskor. Már csak azért is, mert 
minél újabb egy fajta, annál kevesebb róla a megbíz-
ható leírás, hozzáférhető irodalom. 

Mint az amatőr természetbúvárok, de még a profi 
fajtahatározók sem indulhatnak felfedezésre a meg-
felelő felszerelés, vagyis fotózásra alkalmas eszköz 
és fajtaleírást tartalmazó könyv, digitális tananyag 
nélkül. Pénztárcánktól függően számos hasznos 
lapoznivalót szerezhetünk be, íróik között keressék 
Németh Mártont vagy a Csepregi–Zilai, Tóth–Pernesz, 
de akár Bényei–Lőrincz szerzőpárost is. Az interne-
ten is találnak pontos, alkalmazható leírásokat, de 

ezek megbízhatóságáról néha nehéz meggyőződni. 
A fotózás különösen akkor lehet hasznos, ha nem 
szeretnénk helyben végleges döntést hozni, vagy bi-
zonyos bélyegeket meg szeretnénk őrizni a későbbi 
munkánkhoz. 

A felhasznált irodalomtól függően számos mód-
szert alkalmazhatunk... Kereshetünk kiragadott érté-
kek alapján táblázatos határozóból, alkalmazhatunk 
választáson alapuló politómikus határozókulcsot. De 
eredményre vezethet kiragadott bélyegek, a könyvek 
képanyagának hasonlítgatása vagy egyszerű lapoz-
gatás a leírásokban. Azonban ahhoz, hogy tudjuk, mit 
is látunk, így mit használhatunk föl a sajátosságokból, 
alapismeretekkel kell rendelkeznünk. Ehhez bemuta-
tom a morfológiában használt szakkifejezéseket. 

A szőlő iszonyú változatos növény, nemhogy fajok 
és fajták között lehetnek nagy eltérések, de még egy 
ültetvényen, sőt egy tőkén belül is. A tulajdonságok 

ráadásul nem mindig figyelhetők meg, kell tudnunk, 
mit, hol figyeljünk meg. Nagyon fontos, hogy nincs 
haszontalan tulajdonság, érdemes mindent nézni. Az 
is fontos, hogy ne levelekben, fürtökben gondolkod-
junk, inkább tőkékben. Nemcsak azért, mert a hajtások 
állása és színeződése is fajtajellegzetesség, de azért is, 
hogy minél több szervről legyen információnk.

Remélem, sikerült kedvet csinálnom a fajtaha-
tározáshoz. Ígérem, mire a szőlő érik, felfejlesztem 
alapismereteiket annyira, hogy „határozottan hatá-
rozhassanak”.

Kincsek is lapulhatnak a kertben (Képen a Madeleine 
angevine, mára elfeledett régi francia csemegeszőlő-fajta)

Az újabban ültetett fajtánk nevét próbáljuk memorizálni
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Magyar Mezőgazdaság Kft., 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. 
Tel.:  06-1-470-0411, Fax:  06-1-470-0410
E-mail: titkarsag@kerteszetesszoleszet.hu 
Web: www.magyarmezogazdasag.hu

9
77
01
33

94
30
00

1
9
0
0
5

AZ ElSŐ 25 ElŐFIZETŐNK 2000 FT-OS OÁZIS VÁSÁRlÁSI UTAlVÁNYT KAP69
5 

Ft
 |

 e
lő

fiz
et

ők
ne

k 
64

5 
Ft

színpoMpás bAlKonoK

magazin
XLII. évfolyam 2019. május–június

Ajándék 
 1000 Ft-os 

Oázis kuponnal

titkaiA romantikus gömbök 

Az IMádott 
leAndereK

garamvári vencel 

pezsgő élete

MűvelJÜK A KertÜnKet

bálint györgy

Fizessen elő most!
Kertbarát Magazin – 

a kertészek közkedvelt magazinja

Olvassa be a  
QR kódot

és fizessen elő  
kényelmesen, online!

Időtartam:   1 évre 3 990 Ft

  1/2 évre 1 995 Ft

Fizetés módja:  csekk

  átutalás

.........................................................
aláírás

A lap megrendelhető a megrendelőlap visszaküldésével a Magyar Me-
zőgazdaság Kft., 1141 Budapest, Mirtusz u. 2. címre, vagy a hírportálun-
kon a http://magyarmezogazdasag.hu/lapcsoport weboldalon, vala-
mint előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, 
a www.posta.hu webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), 
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, és telefonon a 06-1-767-
8262 számon. A Magyar Mezőgazdaság Kft. az adatok gyűjtésekor, 
feldolgozásakor a 2011. évi CXII. törvény alapján jár el.


