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Fotó Fajtanév Fajtaleírás Felhasználás 
 

 
 

 

ADRIA 
csemegeszőlő 
 

 
(Vitis vinifera L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állami 
elismerés 
ideje: 
2016.02.15. 
 

 

Korai érésű, 

augusztus közepétől 

már színelve 

szüretelhető közepes 

termőképességű fajta. 

Fürtje közepesen 

nagyméretű, 

kékeslilás ropogós 

húsú bogyója 

könnyen 

leválasztható, de 

bogyópergésre nem 

hajlamos. Íze az érés 

kezdetétől a végéig 

folyamatosan 

változik. A korai 

érésben semleges édes 

ízű bogyók később 

fűszeres zamatot 

kapnak. A fajta 

télállósága és kórtani 

érzékenysége 

közepes. Hosszú 

csapos vagy 

szálvesszős metszést 

igényel. Zöldmunka 

igénye közepes.  

 

Egészségesen szedett 

fürtjei jól szállíthatók és 

sokáig pulton tarthatók.  

Friss fogyasztásra 

alkalmas. 

 

 
 

 

BÍRÓ 

KÉKJE 
csemegeszőlő 

 

 

 

 
(Vitis vinifera L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állami 
elismerés 
ideje: 
2016.02.15. 
 

 

Középkorai érésű, 

augusztus végétől már 

szüretelhető fajta. 

Termőképessége és 

termésbiztonsága 

kiemelkedően jó. 

Nagy vállas fürtje 

közepesen tömött. 

Sötétkék hamvas 

bogyója ízletes. 

Savtartalma alacsony, 

ezért már a korai 

érésben fogyasztható. 

Télállósága jó, 

mínusz 20oC-ig nem 

szenved rügykárt. 

Növekedése erős, 

rügyei termékenyek. 

Szárazságra nem túl 

érzékeny, de az 

öntözést meghálálja. 
Egyszerre szüretelhető, 

tárolhatósága jó.  

 

Pultállósága megfelelő. 

Friss fogyasztásra 

alkalmas. Üde rosé-bor is 

készíthető belőle. 
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DUNAV 
csemegeszőlő 

 

 
(Vitis vinifera L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állami 
elismerés 
ideje: 
2016.02.15. 

 

Középkorai érésű, 

augusztus végén már 

színelve szedhető 

fajta. Termőképessége 

intenzív 

technológiával 

kiemelkedően magas. 

Fürtje közepesen 

tömött, bogyója igen 

nagy. Elliptikus 

piroslilás bogyóinak 

húsa ropogós. Íze 

semleges. Cukor és 

savtartalma alacsony. 

A 

gombabetegségekkel 

szembeni 

ellenállósága közepes. 

Fürtrothadásra nem 

hajlamos. A téli 

fagyot és a 

szárazságot 

közepesen viseli. 

Fény- és hőigénye 

igen nagy. Hosszú 

csapon vagy 

félszálvesszőn ad 

nagy termést. Szedése 

több menetben 

végezhető. 

 

Szállíthatósága és 

pultállósága kiváló. 

Nagyon piacos fajta. 

Friss fogyasztásra 

alkalmas. Tároláskor 

hosszú ideig megtartja 

minőségét. 

 

 
 

 

GUZAL 

KARA 
csemegeszőlő 

 

 
(Vitis vinifera L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állami 
elismerés 
ideje: 
2016.02.15. 

 

Középkésői érésű, 

szeptember végétől 

szüretelhető fajta. 

Termőképessége 

közepes, termőhely 

iránti igénye magas. 

Fagyzugos helyekre 

nem ajánlott. Fürtjei 

nagyok, bogyói 

egyenletes sötétkékre 

színeződnek. 

Könnyen roppanó 

lédús finom bogyói 

miatt nagyon piacos 

fajta. 

Gombabetegségekre 

kissé hajlamos. 

Hosszú elemes metszést 

igényel.  

 
Megfelelő termőhelyen 

igényes 

termesztéstechnológiával 

magas áron értékesíthető 

termést ad. 

Csak friss fogyasztásra 

ajánlott. 
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SZUVENIR 
csemegeszőlő 

 

 

 
(Vitis vinifera L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állami 
elismerés 
ideje: 
2016.02.15. 
 

 

Nagy termőképességű 

és termésbiztonságú 

középkésői fajta. 

Szüretelése szeptember 

második felében 

kezdhető. Különleges 

kúp alakú bogyói 

lédúsak, roppanósak, íze 

semleges. Különös 

megjelenése és íze miatt 

nagyon piacos fajta. 

Gombabetegségekkel 

szembeni ellenállósága 

közepes. Hosszúcsapos 

vagy szálvesszős 

termesztés mellett terem 

a legtöbbet. Zöldmunka 

igénye közepes.  

 
Szakszerű növényvédelem 

mellett kiváló piaci minőség 

állítható elő. Friss 

fogyasztásra alkalmas. 

 

FAJTAJELÖLTJEINK: 

 

 
 

 

VENUS 
csemegeszőlő 

 

 

 
(Vitis vinifera L.) 

 

 

 

Középkorai érésű. 

Betegségekkel szemben 

rendkívül ellenálló. 

Magnélküli fajtajelölt. 

Fürtrothadásra nem 

hajlamos. Kedvező 

időjárás esetén a tőkén 

aszúsodik. 

 

Friss fogyasztásra és 

mazsolakészítésre egyaránt 

alkalmas. 

Ökológiai termék állítható 

elő belőle. 

 

 
 

 

BR-1 
csemegeszőlő 

 

 

 
(Vitis vinifera L.) 

 

 

 

 

Középkorai érésű. 

Roppanó, nagy bogyójú 

zamatos fajta. 

Betegségekkel szemben 

jó toleranciát mutat. 

Minden évben bőven 

terem. Piacon igen 

keresett fajta. 

 

Friss fogyasztásra ajánlott. 

Könnyen lehet belőle 

bioterméket előállítani. 

 


