
JAVASLAT 
 

Örvényesi juhfark 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november 
 
I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com  
 
II. A nemzeti érték adatai 
1. A nemzeti érték megnevezése: Örvényesi juhfark 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
egészség és életmód, agrár- és élelmiszergazdaság 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Öreg-hegy                      
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
települési értéktár, Örvényes 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
 
A juhfark- juhfarkú- ősi magyar szőlőfajta, mely a múltban és manapság is nagy 
jelentőséggel bír. Hungarikum fajta, mely leginkább a somlói borvidékhez köthető, de a 
Balatonfüred-Csopaki borvidéken is –melyhez Örvényes is tartozik- számottevő 
területtel bír.  
A szőlőtermesztés az örvényesi gazdák legfontosabb megélhetési forrása volt az utóbbi 
évszázadokban. A betelepített német családok körében népszerű és kedvelt fajta volt 
ez, az Öreg-hegy környezeti adottságaihoz, viszonyaihoz jól alkalmazkodott és jó 
minőségű bort adott, melyet értékesíthettek is. 1886 táján sajnos a mérhetetlen 
pusztítást hozó filoxéravész elérte a községet is, és az ültetvények javát 
megsemmisítette. A juhfark szőlőnövény áldásos tulajdonsága, hogy gyökérzete nagyon 
fejlett és dús, sűrű, ez által képes volt ellenállni a szőlőgyökértetű kártételének, és 
fennmaradhatott itt, az örvényesi szőlőhegyen is. Jelenléte tehát folyamatos. A 
filoxéravész utáni újratelepítések hamar megindultak, a szőlők felújítása oltványszőlők 
telepítésével valósulhatott meg, melyek gyökérzete ellenálló. Ekkor kezdődött több új, 
mára elismertté vált és népszerű fajta előretörése, például az olasz rizlingé. Emellett 
bizonyítottan fennmaradt összefüggő ültetvényként a régi fajták közül a juhfark.  
Az elkövetkezendő évtizedekben is termesztették, és a TSZ-időkben is fennmaradt, 
mára pedig a nyilvántartás szerint nagyjából 3 hektárnyi területen találunk juhfarkot 
az örvényesi szőlőhegyen. Régebben hagyományos módon, bakműveléssel 
termesztették, manapság természetesen a kordonos művelés a jellemző (többek 
véleménye szerint szálvesszős formában érdemes vele foglalkozni).  
Bora köztudottan nehezebben értelmezhető, savai hangsúlyosak, de az érdeklődő és 
figyelmes fogyasztó számára izgalmas élményt ad sokrétűsége, érdemes megkóstolni a 

borát. Helyben, a pincéknél is lehetőségünk nyílik erre, továbbá több családi borászat, 
pincészet is palackoz örvényesi juhfark néven bort, melyek megvásárolhatók.  
A helyi értéktárba kerüléssel e jellegzetes, nagy múltú és a településhez kötődők 
számára fontos szőlőfajta tovább erősítheti pozícióját, és segítheti a falu hírnevének 
továbbvitelét, a sajátos szókapcsolat pedig kiemelésre alkalmas. 
 
Intézkedési javaslat: A fajta megbecsülése, borának népszerűsítése, kóstoltatása.  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A településen jellemző ősi, 
hungarikum fajta, kiváló minőséget hozó borfajta.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          
 
III. Mellékletek 
1. Fényképek  

 

 

Jelentős méretű juhfark ültetvény az Öreg-hegy pécselyi határrészéhez közel 

mailto:halomhegy83@gmail.com
http://www.balatonitaj.com/


 

Gondosan művelt szőlősorok 

 

E pincénél számottevő mennyiségű juhfark szőlőt találunk 

 
Téli pihenő 

 
2. Szakértői ajánlás: A falubéli közösséghez közel álló, hagyományos szőlőfajta és 
jellegzetes helyi bor.  
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


