
A szőlő szaporítása
Szaporítóanyag-előállítás



Lehetséges módszerek

• Ivaros szaporítás: magról történő szaporítás a nemesítésben
• Ivartalan szaporítás

• Bujtás
• Döntés
• Dugványozás (zöld, fás)
• Oltás: helyben oltás (ültetvény), kézben oltás

• Mikroszaporítás (vírusmentesítés)



Ivaros szaporítás

• Cél: betegségeknek, stresszhatásoknak ellenálló új fajták létrehozása
• Véletlenszerű kombinációk a szülőpárok genetikai állományából

˅
• Magoncállomány hosszas szelekciója

• Új fajták létrehozása és értékelése: több évtizedes folyamat

• DUS vizsgálatok



IVARTALAN SZAPORÍTÁSI MÓDOK



Mikroszaporítás lehetőségei



Bujtás

• Tradicionális szaporítási mód
• Filoxéravész előtt mindenhol alkalmazták tőkepótlásra, szaporítóanyag-

előállításra. 
• Típusai:

• Tőkepótló bujtás
• Porbujtás (szaporítóanyag-előállítás, termésnövelés)
• Fejbujtás (szálvesszők végének rögzítése)
• Feltöltéses bujtás (szaporítóanyag-előállítás)
• Kör, vagy sugaras bujtás (szaporítóanyag-előállítás)
• Oltás: helyben oltás (ültetvény), kézben oltás

• Mikroszaporítás (vírusmentesítés)



Tőkepótló bújtás



Tőkepótló bújtás



Dugványozás
• Jellemzően fás dugványokkal
• Immunis homoktalajokon alkalmazható szaporítási mód (nemes)
• Gyökeres alany előállítása (pótlásokhoz)
• Dugvány előírások:

• Dugványiskolában állítjuk elő
• Védett fekvésű, jól felmelegedő, laza szerkezetű talaj
• Magas humusztartalom
• Általában tavaszi kiiskolázás
• Talajforgatás min. 50 cm mélyen, N utánpótlás
• Ősszel megszedett vesszők vermelése márciusig
• Előkészítés: talpalás, vakítás: felső rügy marad
• Iskolázás: 1,2m x 0,05 m
• Bakhátas, síkművelésű, fekete fóliás
• Őszi kitermelés:  ekével ˃osztályozás, kötegelés

• Cél: jól begyökeresedett (3-4 erős talpgyökér körkörösen),  15 cm beérett vesszővel 
rendelkező, egészséges dugvány



Oltás
• Filoxéravész óta elterjedt szaporítási mód. Cél: filoxéra kár nélküli gyökérzet
• Alanyok egyéb hatásai: növekedési erély, mésztűrés, szárazság-tűrés, menny.-min.
• Oltási módok csoportosítása

A) A végrehajtás helyszíne szerint:
I. HELYBEN OLTÁS: ültetvényben II. KÉZBEN OLTÁS: leszedett szaporítóanyaggal

B) Az oltáshoz felhasznált növényi rész szerint:
I. FÁS OLTÁS II. ZÖLDOLTÁS III. ZÖLDRE FÁS IV: FÁSRA ZÖLD

C) Az oltás megvalósítása szerint:
I. KÉZI OLTÁS II. GÉPI OLTÁS

D) Az oltás kivitelezése szerint:
I. OLTÁS II. SZEMZÉS

Leggyakrabban alkalmazott oltási módok hazánkban:
- kézben oltás: angolnyelves párosítás, omega-oltás
- helyben oltás: tőkenyakba oltás, hasítékos ékoltás, héj alá oltás, fordított nyergezés



Alanyok előállítása

• Un. anyatelepeken történik. 
• Cél: nagy mennyiségű, egyenletesen vastagodott, hosszan beért alanyvessző 

előállítása
• Sor- és tőtávolság: 3-3,5 m x 1,0-1,2 m
• Támaszrendszer: ferde huzalos támasz, Steimann-féle támasz
• Tőkeművelésmód: kopasz fejművelés
• Műveletek: aggatás, hajtásválogatás, hónaljazás, kacsozás, kötözés, növényvéd.
• Hektáronként 100.000-200.000 db alanyvessző előállítása



Alany- és nemes vessző
• Téli nyugalmi időszak: február-márciusig befejezve
• Egészséges, jól beérett, károsítóktól mentes, ép vesszők alkalmasak
• a) Nemes és alany oltóvesszők:
• Az Átmérő a vessző felső részén a 6–12 mm.
• b) Nemes és alany dugványvesszők:
• Az átmérő a dugvány felső részén legalább 5 mm.
• Hosszúság (*)
• a) Alany oltóvessző:
• Az alsó nódusz alapjától a vessző felső végéig mérve legalább 40 cm; a nódusz alatt legalább 3 cm-es vesszőcsonk legyen.
• b) Alany dugványvessző:
• Az alsó nódusz alapjától a vessző felső rügyéig mérve legalább 35 cm, és felette legalább 3 cm-es, az alsó nódusz alatt legalább 

3 cm-es vesszőcsonk legyen. 
• c) Nemes dugványvessző:
• Az alsó nódusz alapjától a vessző felső rügyéig mérve legalább 40 cm, és felette legalább 3 cm-es, az alsó nódusz alatt legalább 

3 cm-es vesszőcsonk legyen. 
• d) Nemes oltóvesszők:
• Legalább öt használható rüggyel rendelkező oltóvesszőnél az alsó nódusz alapjától a vessző felső végéig mérve legalább 50 cm, 

és a felső rügy felett legalább 3 cm-es, az alsó nódusz alatt legalább 5 cm-es vesszőcsonk legyen. Egyrügyes oltóvessző 
(oltócsap) esetében a minimális hosszúság 7 cm (a rügy felett legalább 2 cm, a rügy alatt legalább 5 cm).



Kézbenoltási módok



Angolnyelves párosítás



Hajtató láda kialakítása



Előhajtatás körülményei
• Cél: körkörös kallusz szövet kialakítása
• Gyökér- és hajtásképződés is elindulhat közben
• Első 4-5 nap léghőmérséklete: 32-35 oC
• Ezt követő időszak: 22-25 oC
• Optimális páratartalom: 85-90 %
• Rendszeres szellőztetés: többlet CO2 eltávolítása
• 18-24 napos hajtatási időszak
• 6-14 napos edzés az iskolázás előtt: szellőztetés + fokozatos hőmérséklet 

csökkentés









Szőlőiskolai nevelés



Előhajtatott és iskolából kitermelt oltványok



Előkészített gyökeres szőlőoltvány



Iskolából történő felszedés
• Ősszel, lombhullás után
• Komoly fagyok beállta előtt
• Kézi ásás, vagy felszedőgép
• Gépi teljesítmény: 2-3 ha, kézi teljesítmény: 5-8000 oltány/nap
• Harmatgyökerek  és sérült gyökerek eltávolítása
• Válogatás, osztályozás
• Max. 1 % fajtaidegen, 35 cm-es törzs (alany: 33) , 
• beérett vessző: 15cm
• Körkörös oltás-forradás
• Min 3 db, egyenletes eloszlású talpgyökér



Zöldoltási módok


