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A Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetségének
közel hetven kisebb-nagyobb termelője mintegy 100 ha
alany, 500 ha nemes törzsültetvénnyel rendelkezik.
Tagjaink évente mintegy 10 millió gyökeres szaporítóanyagot állítanak elő – tudásuk legjavával, az Ön sikeréért! Reméljük, hamarosan Önt is a tagjaink által előállított
szőlő-szaporítóanyagok elégedett felhasználói között üdvözölhetjük!
Az ön partnere / Your partner / Ваш партнёр:
The nearly seventy smaller or middle-size growers who
have set up the Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők
Szövetsége (Association of Hungarian Vine Propagation
Material Breeders) have approximately 100 hectares of
base planting stock and 500 hectares stockyard of bred
varieties.

Kérjük, további részletes tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a következő e-mail címen / For further information
please contact at the following e-mail address / Для
дальнейшей информации, свяжитесь с нами по:

MAGYAR SZŐLŐSZAPORÍTÓANYAGTERMESZTÉS
PROPAGATION OF GRAFTED VINES
IN HUNGARY
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ
ВИНОГРАДА

.............................................................................................................................

Annually, our members produce nearly 10 million pieces
of rooted grapevine nurslings using the best of their
knowledge and expertise We do hope that you shall also
soon be one of their satisfied customers!

Около 70-ти больших и маленьких виноградарей – членов Венгерская Ассоциация Производителей Саженцев Винограда, выращивают обычные сорта винограда на территории около 100 гектаров, а благородные
сорта винограда - на 500 гектарах.
Члены нашей ассоциации, за год производят около 10
миллионов корнесобственных саженцев – используя
свои наилучшие знания для Вашего успеха. Надеемся в ближайшем будущем приветствовать и Вас среди
удовлетворённых клиентов, которые используют виноградные саженцы, произведённые нашей ассоциацией.
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HAGYOMÁNY ÉS HALADÁS

TRADITION AND PROGRESS

Magyarországon szőlőoltványt a filoxéra első megjelenésétől, az 1800-as évek végétől készítenek. A Teleki Zsigmond által nemesített alanyfajták jellemzője a jó mész
tűrés, a kiváló adaptációs képesség, a kiegyensúlyozott, jó
minőséget adó, hosszú élettartamú ültetvények. Nem véletlen, hogy a világ szőlőtermesztésének több mint 80%-a
az általa létrehozott fajtákon vagy azok utódain folyik.

Vine grafts are bred in Hungary from the very first
appearance of phylloxera in the country, i.e., from the end
of the 19th century. The rootstocks that had been bred
by Zsigmond Teleki are lime-tolerant, adapt excellently
anywhere and make plantations of long lives yielding
excellent quality of grapes. It is, thus, not surprising that 80
per cent of the vine growing of the world relies on or uses
or improves varieties bred by him.

Magyarország nemcsak kiváló borokkal, hanem kiváló
szőlőfajtákkal is rendelkezik. A világfajtákon kívül – a h
 elyi
fajták széles választékán át – a betegségeknek és a szélsőséges időjárási körülményeknek ellenálló új fajták is meg
találhatóak kínálatunkban.
A magyar szőlő-szaporítóanyag mindenben megfelel az
Európai Unió által támasztott követelményeknek, melyek
betartását szigorú hatósági ellenőrzési rendszer biztosítja.
A kiindulási anyagok vírusteszteltek. Az előállított szaporítóanyagok modern laboratóriumi háttérrel rendelkező,
rendszeres növényegészségügyi ellenőrzésben részesülnek.
Az alapanyagok (oltórügy, alanyvessző), valamint a gyöke
res szaporítóanyag értékesítésén kívül a telepítést megelőző és azt követő szőlőtermesztési, növényvédelmi
szaktanácsadással, gépi szőlőtelepítéssel segítik tagjaink
a szőlőültetvények létrehozását.

Hungary has not only excellent wines but also excellent
grapes. Besides the world varieties and a broad assortment
of local ones, also new varieties of vines resisting ailments
and extreme weather conditions can be found in our choice.
Hungarian grafts are compliant with the EU norms from
all respects. Compliance is secured by a very strict official
supervision system. Propagating material is virus-tested.
The grafted vines bred are subject to regular, strict
phytosanitary tests performed in state-of-art laboratories.
Besides the sales of the base stock (scions, grafts) and
rooted grafted vine, our members help vineyard planting by
advice both before and after the planting process and can be
at the planter’s service by mechanized vine planting as well.

ТРАДИЦИЯ И ПРОГРЕСС
С тех пор, как впервые появилась виноградная филлоксера, в Венгрии, начиная с конца 1800 –х годов, занимаются выращиванием саженцев винограда. Характерной особенностью благородных сортов винограда,
выведенных Телеки Жигмондом, является устойчивость к извести, прекрасная способность к адаптации,
а также стойкие виноградники, равномерно дающие
отличный урожай. Совсем не случайно, что более чем
80% мировых виноградарств используют выведенные
им сорта.
Венгрия славится не только отличными винами, но и
отличными сортами винограда. Корме всемирно известных сортов винограда, в нашем ассортименте Вы
найдёте и широкий спектр различных местных сортов,
и новые сорта, устойчивые к болезням и экстремальным погодным условиям.
Венгерские саженцы соответствуют требованиям Европейского Союза, соблюдение которых обеспечивается
строгой системой государственного контроля. Все исходные материалы проверены на заражённость вирусами.
Полученный репродуктивный материал регулярно проходит фитосанитарный контроль в современных лабораториях.
Кроме продажи основного материал (почек для окулировки, привоя) и корнесобственных саженцев, при закладке виноградника, мы помогаем нашим членам консультациями относительно защиты растений до и после
их посадки, посадкой саженцев винограда машинами.

