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Konténeres csemegeszőlő‐oltvány árlista, 2014. tavasz 
 
 
Az idei évben elkezdtük konténeres csemegeszőlő oltványaink értékesítését. Az oltványok 
merev falú, 2 l‐es konténerben kerülnek forgalmazásra, színes képes etikettel és 
fajtaleírással. Az alany minden oltványnál Teleki‐Kober 5BB. Megpróbáltuk az általunk vélt 
legjobb fajtákat eladásra kínálni, többféle bogyóhéj színben, alaki formagazdagsággal és 
érési időben nagy terjedelemmel. A fajták képekben megtekinthetők a 
www.pullulofaiskola.hu honlapon. Ár: 750.‐+ÁFA/db. 
 
 
Rövid fajtaleírások: 
 
Anita 
Korai érésű, erős növekedésű, bőtermő, nagyfürtű  csemegeszőlő-fajta. Bogyója ovális, nagy bogyójú, 
rózsaszín, vékonyhéjú, olvadó húsú. 

Attila  
Szinte csak hazánkban termesztett fajta, finom muskotályos ízű, kékes-pirosas szemű. Fürtje nagy, 
mutatós. Szeptember végétől érik. Talaj iránt nem igényes, fagyérzékeny, rothadásra hajlamos. 
Lugas-szőlőnek kiváló. 
 
Árkádia  
Augusztus elején érő, közepesen erős növekedésű fajta. Fürtje nagy, bogyója aranysárga, vékony 
héjú, húsa ropogós. Talaj és fekvés iránt közepesen igényes, közepesen fagy- és szárazságtűrő, 
rothadásra kevésbé hajlamos. 
 
Bolgár rezi  
Bolgár eredetű rezisztens csemegeszőlő. Szeptember elején érik, közepesen erős növekedésű, 
gombás betegségekkel szemben ellenálló. Fürtje nagy, közepesen tömött, bogyója aranysárga, nagy, 
vékony héjú. 
 
Cardinal  
Bőtermő, nagy fürtű, korai érésű fajta. Bogyója nagy, hamvas, bíborszínű. Húsa ropogós, héja vastag. 
Fagyra és betegségekre érzékeny. 
 
Centenial Seedless  
Szeptember közepén érik, erõs növekedésû, közepesen terem, kissé fagyérzékeny, rothadásra nem 
hajlamos.  Bogyója kicsi, zöldes színű, magkezdemény található csak benne, ropogós. 
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Chasselas  
Tőkéje középerős növekedésű, közepes- bőtermő, fekvés iránt nem, a talaj kissé igényes fajta.  Fürtje 
középnagy, bogyója közepes, vékony, de erős héjú, húsos, ropogós, kellemes zamatos bő levű, 
napos oldalán rozsdás. Szeptember első felétől fogyasztható, szüretelés ideje hosszan kitolható. Nem 
rothad, jól eltartható, jó fagytűrésű. 
 
Csaba gyöngye  
Korán érő, gyakran már július közepétől-végétől fogyasztható. Sok másodtermést nevel, bogyói 
középnagyok, gömbölyűek, vékony héjúak, enyhén muskotályos zamatúak. Gyors szüretelést igényel, 
esős időben rothadásra hajlamos. 
 
Dunav 
Szeptember elején érik, erős növekedésű rothadásra nem hajlamos, nagyfürtű fajta. Bogyója kékes-piros, 
vékonyhéjú, hosszúkás és nagy.  
 
Esther 
Erős növekedésű, rövidmetszéssel is szép fürtöket nevel. Téltűrése közepes. Peronoszporával szemben 
jó az ellenállása. Lisztharmatra kissé fogékony. Nem rothadékony. Bio- szőlőtermesztésre is alkalmas. 
Augusztus első felében érik.    
 
Éva 
Igen korán, augusztus második dekádjában érik, bőtermő, -15oC alatti lehűlésnél fagyérzékeny. Rövid 
elemes metszést igényel. Nem rothadós fajta. Szürete könnyű és haladós. 
 
Fanny 
Erőteljes növekedésű, bőtermő, közepes metszéssel termeszthető, közepes téltűrésű. Rothadásra 
nem hajlamos. Jó ellenálló-képességű Peronoszpórára, lisztharmatra közepesen fogékony. 
Szeptember első felében érik. 
 
Favorit  
Augusztus első felében érik, fürtjei tetszetősek, bogyói nagyok, sárgásfehérek, hamvasak, vékony, 
olvadó héjúak, ropogós húsúak, enyhén fűszeresek. Vesszői fagyérzékenyek. Regenerálódó 
képessége jó. Rothadásra kevésbé hajlamos.  
 
Hamburgi muskotály  
Közepes növekedésű és terméshozamú, rendkívül finom, muskotályos ízű, tetszetős csemegeszőlő-
fajta. Fürtje nagy, igen mutatós, bogyója igen nagy, ovális, sötétkék. Viszonylag későn szeptember 
végén, október elején érik. Téli fagyállósága jó, de rothadásra hajlamos.  
 
Helikon szépe 
Középerős növekedésű, szeptember elején érik. Igénytelen a talajjal szemben. Fagytűrő képessége 
jó. Zöldmunka igénye közepes. Fürtje középnagy, bogyója aranysárga, héja nem vastag, húsa 
ropogós, muskotályos. 
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Itália 
Erős növekedésű, hosszúmetszést igényel, bőtermő, fürtje igen nagy. A meleg, védett fekvést kedveli. 
Bogyója finom muskotályos ízű, nem rágós héjú. Közepesen fagyérzékeny, nem rothad. Lisztharmatra 
más fajtáknál érzékenyebb. A legjobban szállítható és eltartható fajták egyike. Október második 
dekádjában érik. 
 
Kismis moldavszkij 
Középérésű, erős növekedésű, bőtermő, magvatlan csemegeszőlő fajta, kifejezetten védett, meleg 
fekvést igényel, talaj iránt nem igényes, rothadásra kevésbé hajlamos, szárazságtűrő. Fürtje 
közepesen tömött, kifejezetten nagy. Bogyója gömbölyű, lilás-piros, nagy, nem mintázott, húsa 
ropogós, húsos, héja vékony, olvadó. 
 
Lidi 
Már augusztus második dekádjában érik, bőtermő. Peronoszpórával és lisztharmattal szembeni 
ellenállósága közepes, nem rothad, fagytűrése kiemelkedően jó.  Fürtje középnagy, bogyói lilásak, 
vagy bordópirosak, jó ízűek.  
 
Moldova 
Rezisztens csemegeszőlő. Szeptember végén érik, jól eltartható, nagyfürtű fajta. Bogyója nagyméretű, 
lilás-piros színű, húsos, kellemes ízű. Gombabetegségekre nem érzékeny, erős vesszőjű, akár 
permetezés nélkül is termeszthető. Fagytűrése jó. 
 
Néro 
Korai érésű, erős növekedésű, bőtermő. Rezisztens, csemegeszőlő-fajta. Talaj és fekvés iránt nem 
igényes, fagytűrő, gombás megbetegedéseknek kiválóan ellenáll, de egyes évjáratokban rothadásra 
hajlamos. Egyedüli csemegeszőlő, amiből vörös- és rozébor készíthető. 

Palatina  
Erős növekedési erélyű. Termőképessége jó. A talaj és a fekvés iránt nem igényes. Fagy és téltűrő 
képessége kiemelkedő. Szárazságra közepesen érzékeny. Gombás betegségekkel szemben 
ellenálló, rothadásra nem hajlamos. (Augusztusi muskotályként vált ismertté). Augusztus második 
felében szedhető. Finom muskotályos ízű. 
 
Pannónia kincse 
Korai érésű, bőtermő, középerős növekedésű, talajra kevésbé, fekvésre érzékeny, mérsékelten 
fagytűrő, a szárazságot elviseli. Fürtje laza, húsa ropogós, íze közömbös, héja középvastag. 
 
Pölöskei muskotály 
Erős növekedésű, talaj iránt nem igényes. Fagytűrése közepes, de túlterhelt tőkéi kimondottan 
fagyérzékenyek. Peronoszpórára nem fogékony, nem rothad. Lisztharmat-ellenállósága közepes. 
Szeptember közepétől érik. 
 
Réka 
Szeptember elején érik, erős növekedésű, bőtermő, kissé fagyérzékeny, a szárazságot jól tűri, 
rothadásra ellenálló Fürtje közép-nagy, bogyója sötétkék, erősen hamvas, kellemes ízű. 
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Rizamat 
Szeptember elején érő, óriás fürtű, mazsolaszőlő. Szálvesszős metszést igényel, nagyon nagy 
bogyójú, vékony héjú, roppanó húsú, rózsaszín gyümölcsű csemegeszőlő. Kiskertekben nagyon 
ajánlatos mivel elég igénytelen, de nagyon mutatós és finom gyümölcsöt ad.  
 
Rózsaszín kecskecsöcsű 
Október elején érik, erős növekedésű, talaj és fekvés iránt nem igényes. Fürtje közepes, hosszúkás, 
tömött, bogyója megnyúlt, pirosas, semleges ízű. 
 
Suvenir 
Szeptember elején érik, közepesen erős növekedésű, nem fagyérzékeny, rothadásra nem hajlamos. 
Nagy, szétálló, közepesen tömött fürtű. Kék bogyója, hamvas, nagy, különlegesen megnyúlt, 
hengeres, vékony héjú, húsa ropogós, jellegzetes fűszeres ízű. 
 
Suzy  
Szeptember közepén érik, nagyon erős növekedésű, talaj és fekvés iránt közepesen igényes, 
közepesen fagy- és szárazságtűrő, rothadásra kevésbé hajlamos. Fürtje nagy, kissé tömött, bogyója 
nagy, sárga, vékony héjú. Húsa ropogós, lédús, semleges ízű. 
 
Szőlőskertek királynője muskotály 
Korai érésű, középerős növekedésű, bőtermő,  csemegeszőlő-fajta. Fürtje vállas, tömött, nagy, 
átlagtömegű. Bogyója megnyúlt, nagy, sárga, gyéren pontozott, alig hamvas, húsa ropogós, lédús, íze 
muskotályos, héja közép-vastag. 
 
Teréz 
Erős növekedésű, bőtermő, hosszúmetszést igényel. Talaj és fekvés iránt nem igényes. Fagy és téltűrő 
képessége kiemelkedő. Rothadásra nem hajlamos. Gombás betegségeknek ellenáll. Szeptemberi érésű. 
 


