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SZŐLŐTERMESZTÉS

Többszörösen ellenálló magyar fajták
RÉGI VÁGYA AZ EMBERNEK, HOGY A BETEGSÉGEKKEL SZEMBEN ELLENÁLLÓ NÖVÉNYEKET TERMESSZEN, 
AMELYEKET NEM KELL PERMETEZNI. NAPJAINKRA KÜLÖNÖSEN AGGASZTÓVÁ VÁLT A NÖVÉNYVÉDŐSZER-
HASZNÁLAT AZ ÜLTETVÉNYEKBEN, AMI A TERMÉSZETES SOKSZÍNŰSÉG VISSZASZORULÁSÁVAL, 
A BEPORZÓ ROVAROK NÉPESSÉGÉNEK ROHAMOS CSÖKKENÉSÉVEL JÁR. HOSSZÚ ÉVTIZEDEK 
MUNKÁJÁVAL AZONBAN LÉTRE LEHET HOZNI ELLENÁLLÓ FAJTÁKAT, ÉS MINT A SIKERES HAZAI 
REZISZTENCIANEMESÍTÉSI PROGRAM MUTATJA, EZ NEM JÁR A MINŐSÉG ROMLÁSÁVAL.

HORVÁTH CSILLA

Ifj. Kozma Pál több rezisztenciagénnel rendelkező, a leg-
fontosabb szőlőbetegségekkel szemben ellenálló fajtá-

kat hozott létre. Munkáját 2019-ben Darányi Ignác-díjjal 
ismerték el.

A kutató első feladatai közé tartozott a szőlő genetikai 
alapjainak megőrzése, több génbank létrehozásában is 
közreműködött. Begyűjtött számos amerikai és ázsiai ere-
detű, ellenálló szőlőfajt és fajtát, amelyeket aztán a 2000 

körül indított nemesítési programjában használt fel a pé-
csi szőlőtermesztési kutatóintézetben. Az intézmény ma a 
Pécsi Tudományegyetem kötelékébe tartozik.

Első sikeres fajtáiban észak-amerikai és kelet-ázsiai 
(Vitis amurensis) fajok ellenállóságát sikerült ötvözni: 
állami elismerést kapott a Jázmin és a Sylver, amelyek 
részben már ismert szülőktől, azaz a Göcseji zamatostól 
és a Biancától nyerték a rezisztenciájukat. 
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A nemesítés következő szakaszában Muscadinia 
rotundifolia-eredetű francia lisztharmat- és peronoszpó-
ra-ellenálló hibrideket vontak be, és visszakeresztezték 
minőségi borszőlőfajtákkal. Ennek eredménye az An-
dor, a Borsmenta, a Pálma és a vörösbor-szőlő Pamerzs. 
Az utóbbi három fajta már két rezisztenciagént is tartal-
maz a peronoszpóra ellen.

A még összetettebb hibrid, a Pinot regina 2-2 re-
zisztenciagénnel rendelkezik, aminek az a nagy előnye, 
hogy a kórokozók sokkal nehezebben tudják áttörni a 
védelmét, mintha csak egy gén adná az ellenálló ké-
pességét. Ez a vörösbort adó fajta Olaszországban is 
nagyon jól szerepelt, elkezdték szaporítani. 

Az Jázmin és a Sylver 2018-ban kapott állami elis-
merést, fajtaleírásukat Pernesz György, a Nemzeti  Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal Kertészeti Fajtakísérleti 
Osztályának a vezetője adta közre testvérlapunkban, a 
Kertészet és Szőlészetben. A Jázmin fürtje kicsi és laza, 
mindössze 10 dekás, gömbölyű, sárga, a napos oldalon 
kissé narancsosra színeződő bogyói is kicsik, lédúsak, 
muskotályos ízűek. Augusztus végén, szeptember ele-
jén érik 17-18 mustfokkal. Bora alacsony savtartalmú, 
de finom illatú és muskotályos, fűszeres zamatú. Jó 
fagytűrő, korán fakadó fajta, hosszú metszést igényel. 
Közepes növekedési erélyű szőlő, félig felálló hajtások-
kal. A szárazságra sajnos kimondottan érzékeny. Pero-
noszpórával szemben teljesen megbízhatóan ellenálló, 
a lisztharmattal szemben pedig olyan, mint a hazánk-
ban a legnagyobb területen ültetett ellenálló Bianca 
fajtáé. Szürkerothadásra sem hajlamos.

A Sylver a Jázmin testvére, fürtjei másfélszer akko-
rák, vállasak, tömöttek. Hamvas bogyója kicsi, szélesen 
elliptikus, színe sárgás rózsaszín, vastag héjú, kissé 
fűszeres ízű. Szeptember első felében érik 18-19 must-

fokkal. Ez is savszegény bort ad, extrakttartalma köze-
pes, de enyhén fűszeres, zamatos az íze. Korán fakad, jó 
fagytűrő, és a szárazságot is jól viseli. Hosszúra kell met-
szeni. Peronoszpórára nagyon ellenálló, lisztharmatra 
kevésbé, mint a testvére, és ez a fajta sem hajlamos a 
rothadásra.

Sajnos az utóbbi években országszerte előretörő 
feketerothadás megfertőzi ezeket az egyébként na-
gyon betegség-ellenálló fajtákat is, tehát nem szabad 
magukra hagyni őket. A fertőzésre fogékony időszak a 
virágzás végétől két-három hónap, akkor kell rendsze-
resen védekezni feketerothadás ellen, ha esős és meleg 
az idő. A gomba számára optimális a 21-24 °C-fokon  
7 órás levélnedvesség elég a fertőzéshez.

A Pinot regina nagy sikert aratott Olaszországban

Könnyű, finom, zamatos bort ad a Jázmin

Szeptember közepén érik a Sylver


