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Dr. Cindrity Péter 

 

      Panonia, az új rezisztens szőlőfajta 
 

Összefoglaló: Az utóbbi 35 évben az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kara a karló-

cai kísérleti telepén szőlőnemesítést végez, melynek elsődleges célja rezisztens fajták 

kifejlesztése. A nemrég termesztésbe iktatott fehér borszőlő fajták egyike a PANONIA. 

Háromszoros keresztezésből jött létre: ((Kunbarat x Tramini) x Bianca)) x Rajnai riz-

ling. Gyakorlati termesztési tapasztalatainkat kívánjuk ismertetni Temerin határából, 

ahol ez az új fajta a nagyra becsült Chardonnay fajta társaságában található, amely 

kontrolként, összehasonlítási alapul szolgálhat. 

Kulcsszavak: szőlő, nemesítés, peronoszpóra, lisztharmat. 

 

Panonia a new resistant grape variety                                                    

 
Abstract: At the viticulture experiment station in Sremski Karlovci during last three 

decades several cycles of interspecies crossings were made placing emphases on quali-

ty improvement and resistance maintenance. The primary target was the development 

of the varieties that could be successfully grown with reduced application of pesticides, 

or possibly without them. Conventional method of sexual hybridization were em-

ployed. 

 In this paper we present Panonia, the new variety released in 2003 in Serbia. 

As control variety during investigations served the Chardonnay klon 75.  Panonia ren-

dered high quality and good resistance to main fungal diseases and low temperatures in 

winter. The linage of this variety included over 90% of Vitis vinifera (Riesling, Tra-

miner, Bouvier etc.), and small portions of four North American and one East Asian 

species. 

Key words: grapevine, breeding, resistance, fungal diseases. 

 

Panonia nova otporna sorta vinove loze 

 
Sažetak: Na oglednom dobru u Sremskim Karlovcima postoji duga tradicija stvaranja 

novih sorti vinove loze. Poslednjih 35 godina prioritet je stvaranje rezistentnih sorti 

koje bi se mogle uspešno gajiti sa smanjenom upotrebom pesticida, a eventualno i bez 

njih. Primenjuje se metod seksualne hibridizacije. 

U ovom radu prikazujemo Panoniu, novu sortu za belo vino, koja je priznata 

2003 godine. Upoređujemo je sa uglednom svetskom sortom Chardonnay. Po rodnosti, 

kvalitetu, vremenu sazrevanja, otpornosti na niske temperature Panonia ne zaostaje za 

Chardonnay-om. Budući da ispoljava visoku otpornost prema gljivičnim bolestima, 

veoma je pogodna i za  organsku proizvodnju. 

                                                           
 Dr. Cindrity Péter, professor emeritus, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvi-

dék 
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Nasledna osnova Panonie je vrlo složena. Preko 90% čini 11 raznih sorti Vitis 

vinifere (Rajnski rizling, Traminac, Buvije itd), a mali deo potiče od nekoliko severno-

američkih i jedne istočno-azijske vrste roda Vitis od kojih je nasleđena otpornost na 

gljivične bolesti.  

Ključne reči: vinova loza, oplemenjivanje, otpornost, gljivične bolesti.     

 

Bevezető 

 

A korszerű szőlőnemesítés elsődleges célja a szőlő két legveszé-

lyesebb gombabetegségével, a peronoszpórával (Plasmopara viticola) és 

a lisztharmattal (Erisyphe necator) szembeni ellenállóság elérése 

(Alleweldt 1985; Eibach 2000; Kozma 2000; Töpfer et al. 2011). A 

vegyszerek alkalmazása e betegségek ellen a szőlőtermesztésben hatá-

sos, de káros lehet az egészségre és a környezetre nézve egyaránt. A 

rovarírtók alkalmazásának kockázata különféle módon csökkenthető, 

legeredményesebben ellenálló fajták termesztésével.  

A karlócai (Sremski Karlovci) kisérleti telepen a szőlőnemesítés-

nek nagy hagyománya van. Az utóbbi 35 évben az olyan fajták kifejlesz-

tése élvez elsőbbséget, amelyek eredményesen termeszthetőek a gomba-

ölő-szerek csökkentett használatával, esetenként vegyszerek nélkül is. 

Az ötlet, hogy a Karlócai Kutató Állomáson rezisztens szőlőfaj-

ták nemesítésébe kezdjünk, az 1973-ban Németországban megrendezett 

I. Nemzetközi Szőlőnemesítési Sympoziumon született. Több rendkívüli 

eredményről szóló beszámoló hangzott el az ellenálló szőlőfajták neme-

sítéséről, főleg a szovjetunió-beli, németországi és magyarországi kuta-

tók részéről (Alleweldt 1985, Csizmazia 1977, Voitovics 1981). 

Nemesítési célkitűzéseink: 

 A gombabetegségekkel szembeni ellenálló képesség fokozása. 

 A fagytűrő képesség fokozása. 

 A minőség fokozása.  

Munkánkat nagymértékben két magyar nemesítési iskola ered-

ményeire alapoztuk. 

1. Az európai fajták mellett a nemesítésbe egy kelet-ázsiai fajt 

alkalmazták (Vitis amurensis). A munka koordinátorai Tamási István és 

Koleda István a Budapesti Kertészeti Egyetem nemesítési tanszékéről 

(Koleda 1975). 

2. A rezisztencia donoraiként az interspecies hibrideket használ-

ták, amelyek Franciaországban jöttek létre a két világháború közötti idő-

szakban az észak-amerikai és az európai fajták keresztezésével. A neme-
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Graph. 1. PEDIGRE NOVIH GENOTIPOVA

Pedigree of the new genotypes
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sítési program vezetője a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben 

Csizmazia D. József volt (Csizmazia 1994).  

Több mint harminc év alatt három keresztezési ciklust hajtottunk 

végre, természetes keresztezéssel. Több ezer magoncot neveltünk fel és 

értékeltünk (Cindrić et al. 2002).  

A  Panonia-fajta állami minősítése Szerbiában 2003-ban történt. 

Nemesítők: Petar Cindrić, Nada Korać és Vladimir Kovač. Igen összetett 

keresztezésből jött létre, amit az első ábrán mutatunk be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra 

A Panonia fajta családfája 

 

A Panonia gombabetegségekkel szembeni ellenálló képessége a 

kelet-ázsiai és az észak-amerikai fajokból származó génektől ered.  

Az újabb genóma (DNS) elemzések az Udinei Egyetemen, 

Olaszországban, kimutatták, hogy a PANONIA fajta két peronoszpóra 

(Rpv3, Rpv12) és egy lisztharmat rezisztenciáját meghatározó gént tar-

talmaz (Ren3). Rpv3 és Ren3 gén az észak-amerikai fajokból, Rpv12-es 

gén pedig a V. Amurensis fajból származik (Di Gaspero et al. 2012; Ve-

nuti et al. 2013; Ivanišević 2013). Ezek a molekuláris biológiai kísérle-

tek magyarázták meg az eddigi fenológiai módszeres szelekcióval elért 

eredményeinket.  
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Termesztési eredmények 

 

A Panonia-fajta állami minősítése óta 10 év telt el. Ez idő alatt 

újabb tapasztalatokat szereztünk. Egy dél-bácskai termőhely termesztési 

eredményeit kívánjuk ismertetni, ahol ez az új fajta a Chardonnay fajta, 

egy jó francia klónjának társaságában található, amely kontrolként, ösz-

szehasonlítási alapul szolgálhat.  

Az ültetvényt a "VINDULO" kft. a temerini kataszteri községben 

telepítette 2004-ben. A tőkék Kober 5BB alanyra oltottak.  Egy hektáron 

4.000 tőke van elültetve, a tőtávolság 2,5o x 2,00 m, a művelésmód 

„karlócai ikertőkés” művelés 2+12 rügy/tőke terheléssel. 

A 2010-es év nagyon szélsőséges volt. Rendkívül sok csapadék 

esett a vegetáció alatt. Emiatt nagymértékű gomba-, elsősorban pero-

noszpóra-fertőzés jelentkezett. A sok csapadék akadályozta a permete-

zést, a gépeket nem lehetett alkalmazni, a víz több napig is állt a szőlő-

ben. Ez nagy kárt okozott különösen a Chardonnay fajtán, aminek kö-

vetkezményeként nagymértékű terméscsökkenés jelentkezett (2,5 t/ha). 

A Panonia-fajtán a terméscsökkenés kisebb mértékű volt (7,4 t/ha). 

 
1. kép 

2010-ben június közepén így állt a víz a szőlőben 
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2. kép 

A képen látható a tőkék lombozatának állapota 2010 augusztus végén. Balról 4 

sor Chardonnay, jobbról két sor Panonia látható 

 

FAJTÁK* Évjárat Leszüre-

telt 

szőlő (kg) 

Tőke- 

szám 

Ter-

més 

(t/ha) 

Cukor-

fok 

(%) 

Szüreti  

dátum 

PANONIA 2007 5.200 1.247 16,7 21,0 Aug. 17 

2008 3.560 1.174 12,1 21,5 Szep. 4 

2009 3.880 1.174 13.2 22,5 Aug. 24 

2010 2.180 1.174 7,4 20,9 Szep. 6 

2011 1.984 1.134 7,0 23,6 Szep. 6 

2012 919 1.134 3,1 24,7 Aug. 22 

2013 2.810 1.134 9,9 23,0 Aug. 26 

Átlag 2.933 1.167 9,91 22,05 Aug. 28 

CHAR-

DONNAY 

klon 75 

2007 7.000 1.948 14,4 22,0 Szep. 1 

2008 6.000 1.948 12,3 21,0 Szep. 5 

2009 6.710 1.948 13,8 20,8 Szep.2 

2010 1.250 1.948 2,6 19,6 Szep. 13 

2011 3.859 1.948 7,9 22,3 Szep. 3 

2012 890 1.948 1,8 22,4 Aug. 21 
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2013 3.528 1.948 7,2 18,8 Aug. 31 

Átlag 4.177 1.948  8,57 21,06 Szep. 2 

1. táblázat 

Termesztési eredmények Temerinben - termelő: Dujmovics László „Vindulo” 

* A Chardonnay tőkéin évente általában 8 permetezést végeztek. A 

Panonia tőkéit évente csak két alkalommal permetezték a vegetáció elején.  

 

Nagy terméskiesést okozott a rendkivül hideg tél, amikor 2012 

február elején a hőmérseklet csökkenés elérte a -28 fokot is. A termés-

csökkenés 2012-ben nagyon is észrevehető volt. Hektáronként 3,1 tonna 

Panonia és csupán 1,8 tonna Chardonnay termett. Mindkét fajta törzsét 

vissza kellett vágni.  

 

A Panonia ampelográfiai jellegzetességei 

 

A fajta leírása 

  

A hajtáscsúcs (vitorla) nyitott, gazdagon szőrözött, fehéres-zöld, 

a zsenge levelek szélén lila pontocskákkal. A fiatal levelek zöld színűek, 

a fonákjuk hosszú fehér szőrökkel sűrűn borított. 

A fiatal hajtás dorzális (háti) oldala vörös, a ventrális (hasi) olda-

la vörössel csíkozott. A hajtás-iz közök hosszúak. A kaccsok diszkonti-

nuálisan helyezkednek el. 

A fejlett levél sötétzöld színű, fénytelen, leginkább öttagú. A le-

vél színén a főerek alsó részei pirosak. A fogak a levél szélén éles szö-

gűek, sárga ponttal a hegyükön. A levélnyél öble nyitott "U" betű alakú. 

A levél fonákja az erek között sűrűn fedett hosszú szőrökkel és közepe-

sen fedett rövid szőrökkel a fő ereken. A felső oldalöböl zárt, az alja 

kerek, fogak nélkül. Az alsó öböl főleg nyitott. A levélnyél lilás színű és 

körülbelül egyforma hosszúságú, mint a fő ér. 

 A virág hermafrodita. Rendszeresen jól termékenyül. 

 A Panonia fürtje laza, több szárnyas. A fürtkocsány vékony, kö-

zéphosszú, gyakran lilás színű. A bogyók kerekek, kicsik (1,6g), zöldes-

sárgák, lédúsak, kellemes ízűek. 

  

Agrobiológiai tulajdonságok 

  

A Panonia a Chardonnay-val körülbelül egy időben fakad és érik. 

A rügyek termékenysége közepes. Hosszú metszést igényel. Rendszere-
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sen terem, de közepes termőképességű. Nagyon jól gyűjti a cukrot és a 

savakat is megőrzi.  

A bora rendszerint elegáns, diszkrét aromájú, üde, a Rajnai riz-

linghez hasonló szép savakkal. 

Jó a fagytűrő képessége. Jellemző rá, hogy a hónaljhajtásai gyen-

gén fejlődnek. Ritka lombozatot nevel és kevés zöld munkát igényel. 

Nagyfokú ellenállósága a peronoszpóra, a lisztharmat és a szürkerotha-

dással szemben nagyon megfelel az ökológiai gazdálkodás céljainak, 

mert gombaölő szerek kismértékű használatával, esetenként vegyszerek 

nélkül is eredményesen termeszthető. 

 A Panonia hiányosságaként meg kell említeni, hogy a mustja 

érzékeny az okszidációra. Gyors bogyózással és préseléssel, figyelmes 

kénezéssel és hűtéssel ezt a veszélyt ki lehet küszöbölni.  

 

 
3. kép 

A Panonia-fajta termőtőkéje 
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Következtetések 

 

A céltudatosan nemesített új fajták hozzák a haladást. Mivel a 

környezet természeti adottságaiba beilleszkednek, biztonságosabban és 

könnyebben termeszthetők, mint a honosított fajták. Ott, ahol létre jöt-

tek, az új fajták honosak és az adott régiók különlegességei. 

 Ami a korai érési időszakot, a fagytűrő képességet, a termőké-

pességet, a szőlő és a bor minőségét illeti, a Panonia nem marad el a 

világszerte nagyrabecsült Chardonnay-tól.  

A Panonia fajta bora eredeti hazai táj jeleges termék lehet, minő-

ségileg versenyképes a népszerű világfajtákkal. 

Nagyfokú ellenállósága miatt a gombabetegségekkel szemben a 

Panonia nagyon megfelel az ECO gazdálkodásra, mert eredményesen 

termeszthető a gombaölő szerek nagymértékű csökkentett használatával, 

esetenként vegyszerek nélkül is. Évente 5-6 permetezés kihagyható. Ez 

nem csak pénz megtakarítást jelent, hanem a talaj struktúrájának romlá-

sát is gátolja. 
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