
A virágzatok és a termés kialakulási folyamatai

• A főhajtások fürtjei két vegetatív ciklus alatt fejlődik ki 

• Hónaljhajtások másodfürtjei: néhány hónapos folyamat

• A kialakuló téli rügyekben végbemenő folyamatok
1. Reproduktív merisztémák kialakulása

2. Rügyek differenciálódása (virágzatkezdemények kialakulása)

• A rügydifferenciálódás a nyugalmi időszakban megszakad

• Virágkezdemények kifejlődése: következő évi fakadás előtt indul el

• Az alsó 3-5 nóduszon virágzatok nem fejlődnek ki

• Vitis vinifera: szakaszos kacs/virágfürt képződés

• A hajtáskezdeményeken megjelennek
1. A virágzatkezdemények

2. A leendő virágfürtök elágazásai  





A téli rügyek felépítése





A virágzatok kialakulását befolyásoló tényezők

1. Fény: Szultanina fajta termőképessége

2. Hőmérséklet
A. Rügydifferenciálódási időszak ► 15 oC alatt (egyes fajták ~20 oC alatt)

▼

Hiányozhatnak a virágzatkezdemények

- 30 oC-ig egyre több virágzatkezdemény
▼

- Sok szőlőfajta termékenysége a trópusok felé haladva növekszik

B. Rügyfakadás időszaka ► meghatározó a hőmérséklet

3. Csapadékviszonyok közvezetett hatás (növekedési erély)

4. Növekedési erély
- Erősebb növekedés ► több virágzatkezdemény (egy pontig!)

5. Levélfelület
- Csökkent levélfelület (pl. jégeső, zöldmunkák) ► kevesebb virágzatkezdemény



A virágzatok kialakulását befolyásoló tényezők

6. A rügyek helyzete a hajtáson
- Alsó rügyeken kevés virágzatkezdemény vagy hiány

- Termékeny fajták: 3.-4. rügyemeletig növekszik a virágzatok száma

- Kis termőképességű fajták: 8-15. rügyemeletig

7. Rügyek eredete
-Mellékrügyek: legtöbbször nem termékenyek

- Fattyúvesszők rügyei: a cseren ülő vesszőkhöz közeli rügytermékenység

8. Fajta
-Kis termőképességű fajták (Tramini, Rajnai rizling)

▼

- alsó rügyeikben kevés virágzatkezdemény ► hosszú metszés



A virágfürtök megjelenésétől a virágzásig

• Fakadást követő 2.-3. hét► a virágzatok megjelenése a hajtáson

• Fürtszerkezet végleges kialakulása (magasabb hőmérsékleten gyorsabb)

Virágzat►kacs visszaalakulás!
- Kb. 2 héttel a virágzás előtt ritkán előfordulhat 

Körülmények: 
- erős növekedés, 

- igen magas hőmérséklet, 
-egyes nagy fürtű csemegeszőlő-fajták (Szultanina, Itália, Cardinal)

- üvegházakban szellőztetés nélkül 



A fakadás-virágzás időszak hossza

A virágzás időpontja ►a fakadástól kezdődő időszak hőmérséklete meghatározó

Buttrose- Hale (1973) kísérlete (C.sauvignon, Rajnai rizling, Syrah, Crouchen)

Az aktív hőmérsékleti összeg rendkívül fontos

Szultanina (Kalifornia) ►370-400 oC fakadástól virágzásig
(Christensen; 1969)
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A virágzás körülményei

• A szőlő virágzása általában a pártasapka felnyílásával indul

• Adott szőlőfajta esetén 10-15 napig tartó folyamat

• Főként kölcsönös beporzás (allogámia) jellemző

• Önbeporzás (autogámia is előfordul)

• Beporzás ► termő fejlődésnek indul
▼

-Megtermékenyüléssel vagy anélkül!

• Normál kettős vagy részleges megtermékenyítés
▼

Magvak alakulása
-normális, teljes kialakulású magvak

- léha magvak táplálószövettel, embrió nélkül
- sztenoszpermikus magvak, csökevényes embrióval, táplálószövet nélkül



A szőlővirág felépítése



A szőlő normális virágtípusai
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A bogyók kötődésének körülményei

• Normális kötődési arány:

-nagy virágfürtű (300-1500 virág/fürt) fajták: 15-30%

-kis virágfürtű fajták(100-300 virág/fürt): 30-60 %

• Virágok és bogyók elrúgása: virágzást megelőző és azt követő 10-12 nap

• Meghatározó szempont: asszimilátákért folyó verseny
(hajtáscsúcs-fürtök)

• Kóros mértékű elrúgás
- Gyakran a kötődés utáni időszakban

• Madárkásság ►virágzási diszfunkció, részben környezeti hatásokra



Kötődés (%)

Teljes virágzás

A bogyók kötődési arány változása 

Chardonnay (Champagne)



• Ökológiai és élettani tényezők 

• Hőmérséklet
•- túl magas hőmérséklet a virágzás alatt és azt követően (>30 oC)

-túl alacsony hőmérséklet (<15 oC) a virágok kifejlődésének az időszakában
- talajhőmérséklet ► fiatal tőkék esetében

• Forró, szeles időjárás
•- pártasapka és a szekrétumcseppek beszáradnak

•Túl intenzív hajtásnövekedés

• Tápanyag-ellátási problémák
- elsősorban mikroelemek (Mg, Mn) hiánya

• Tőkék túlterhelése ► asszimiláták hiánya

• Kórokozók, kártevők fellépése

• Csapadékos időjárás
-A légkör pollentartalma csökken

- A bibe szekrétumcseppjei lemosódnak

A kóros mértékű elrúgás okai

• Virágalkati problémák



• Hormonkészítmények
- Etilén (kémiai termésszabályozás)

- Gibberellin (fürtök megnyúlása, érési folyamatok)
- Poliaminok

• Vízstressz

•Alanyfajták

• Nemes szőlőfajták
-Merlot, Ottonel muskotály: rendszeres elrúgás

- Pinot noir, Cabernet franc, Tramini, Hamburgi musk.: eseti problémák

- Chardonnay: hűvös termőhelyeken

• Gyűrűzés 

A kötődést befolyásoló tényezők



Hiányos (rugós) fürtök



Parthenokarp szőlőbogyók a fürtben



Parthenokarp szőlőbogyók a fürtben



Heterogén fürt a zsendülés kezdetén



Bogyófejlődés szakaszai





A hormonkészítmények hatása a rügydifferenciálódásra



A hormonkészítmények hatása a rügydifferenciálódásra



A gibberellin hatása a fürtönkénti bogyószámra

Bogyó/fürt

Cardinal Laval Hamburgi musk.

Kontroll

Gibb.



A gibberellin hatása a kis méretű bogyók arányára

Kis méretű bogyó (%)

Cardinal Laval Hamburgi musk.

Kontroll

Gibb.



A gibberellin hatása a fürtmegnyúlásra (Alphonse Lavallée)

Fürtkocsány hossza (cm)

Dátum



A gibberellin hatása a fürtmegnyúlásra (Cardinal)

Fürtkocsány hossza (cm)

Dátum



Elrúgás (%)

Óra

Az etilén szerepe a bogyóritkításban 
(pártasapka megjelenése)



Elrúgás (%)

Óra

Az etilén szerepe a bogyóritkításban (teljes virágzás)



Az etilén szerepe a bogyóritkításban (5 mm-es bogyóméret)

Elrúgás (%)

Óra



Az etilén szerepe a bogyóritkításban (3 mm-es bogyóméret)

Elrúgás (%)

Óra



A bogyó növekedése és fejlődése

3 szakasz:
1. intenzív sejtosztódás szakasza (6-8 hét) – hormonális szabályzás
2. Zsendülés (1-3 hét)
3. Érés (5-8 hét) – sejtnövekedés időszaka










