
SZŐLŐFAJTAISMERET

A szőlő származása és elterjedése



Alapfogalmak
Szőlőfajtaismeret (Ampelográfia)

- Görög ampelos szó ► szőlő, graphie ►leírás

- Az ampelográfia elsődleges célja a 

- A taxonómia szőlő illetve Vitis fajok esetében alkalmazott tudományága

- Alapját a szőlőtermesztési ismeretek képezik

- 3 különböző és részben egymást kiegészítő terület:

1) fajtaleírás és azonosítás ► fajták elterjedtségének és felhasználása

2) a fajták megfigyelése és a közöttük lévő rokonság kimutatása

3) a fajták viselkedésének tanulmányozása a különböző éghajlati, talajtani és 
technológiai viszonyok mellett

E három részterület adatai együttesen lehetővé teszik a fajták részletes leírását és 
osztályozását



Alapfogalmak
Fajta

- A Vitis vinifera vagy más Vitis fajok taxonómiai egysége

- Egy kiindulási magonc vagy bármilyen ismeretlen eredetű növényegyed vegetatív 
szaporítása révén nyert egyedek összessége

- Az egymást követő szaporítási ciklusok során egyre több egyedi változat alakul ki 
(mutáció)

- A faj tehát nem más mint a különböző egymáshoz közel álló morfológiai változatok 
(klónok összessége)

- Egy adott fajtán belüli klónok száma változó (vagy ismeretlen) lehet 

- Amennyiben az alapfajtához képest a változás már technológiai jelentőséggel bír (pl. 
bogyók színe) új fajta jön létre.

- Nemzetközi szóhasználat: 
- variety ≠ botanikai változat (önmagát nem képes reprodukálni)
- cultivar



Alapfogalmak
Klón

- Mindazon egyedek összessége, 

- amelyek hagyományos vegetatív szaporítással lettek előállítva 

-ugyanattól az anyatőkétől származnak

- identitásuk egyértelmű (fenotípus, egészségi állapot)

A klónok (variációk) keletkezésének hipotézisei 

- „poliklón” eredet

- Egészségi állapot, vírusok

- Juvenilis/időskori állapot

- Mutációk kialakulása



Alapfogalmak
A fajtán belüli variációk (klónok) közötti eltérések 

1. Morfológia
- levelek szőrözöttsége, 

- hajtások, levélerek színeződése
- a levéllemez fényessége, színe
- a levelek tagoltsága
- bogyóforma

2. Fenológia (?)
3. Hajtások

- Elhajló vagy felálló hajtásrendszer
- Növekedési erély (?)

4. Betegségekre való érzékenység (?)

5. A termésmennyiség összetevői
- rügytermékenység
- virágok elrúgási hajlama
- Fürtméret, bogyóméret
6. Minőségi paraméterek

- Cukor és savtartalom
- Polifenolok és színanyagok
- Borminőség és fajtajelleg



Ókor
Columella fajtarendszertana: -Apiane (muskotály), Allobrogicae, Biturica (Cabernet, 
Merlot)

Középkor
-Philippe le Hardi: A Gamay szőlőfajta leírása 
-Pierre le Cérémonieux: Muskotályos fajták leírása

-Újkor
- Rozier Abbé: Az első fajtagyűjtemény kialakítása Béziers városában

- Charles Estienne: Pinot, Melon és egyéb fajták részletes leírása

-XIX. század: 
-Pulliat érési idő szerinti fajtarendszerezése
-Goethe és Ravaz fajtaleírásai

-XX század (átfogó fajtaleírások Európa hagyományos szőlőtermesztő államaiban)
-Viala-Vermorel (1909)→(Fr)
- Galet (1956-1990) → (Fr.)
- Jugoszlávia, Görögország (1946), Szovjetunió (1946-1956), Olaszország (1952-1966)
- Magyarország: Németh Márton (1966-1975), Csepregi-Zilai (1988),

Az ampelográfia története



I. Fajtaazonosítás morfológiai bélyegek 
alapján



OIV/UPOV
(kategóriák száma)

A fajtaleírás módja

8815361720Összesen

71312Vessző

19874-Bogyó

624--Fürt

3041448Idős levél

3-3--Virágzat

13-454Hajtás

5--14Fiatal levél

5-122Vitorla

ÖsszesenÁllag, jelleg, 
íz

Forma, 
méret

SzínSzőrözöttségTuladonság
/szervek

Tulajdonságok
-Mennyiségi
- Minőségi
-Alternatív (jelenlét vagy hiány)



1. Gyapjas szőrök
- soksejtű elhalt, puha tapintású szőrképletek
- stabil karakter
- hiány (recesszív tulajdonság)

- Előfordulhatnak:
- hajtáson
- fiatal levélen
- idős levélen (fonákon –ritkán a levél színén, pl. P. meunier)

- A szerv korával csökken a gyapjas szőrrel való borítottság

2. Serteszőrök (egy vagy néhány élő sejtből álló durva tapintású szőrképletek)
- Előfordulhatnak:

- vitorlán
- vesszők ízközében (V. vinifera esetében soha)
- levélen (főként a fonákon)

3. További speciális szőrképletek:
- tüskés szőrök (V. davidii, V. armata)
- Mirígyszőrök (V.romanetii)
- Buzogány szerű szőrök (V. cordata, V. labrusca)

Szőrképletek a szőlő szervein





Vitis armata



A szőrözöttség fokozatai

Erősen bársonyosErősen gyapjas 
(nemezes)

9. Nagyon erős

BársonyosGyapjas7. Erős

Serteszőrös (bolyhos)Pelyhes5. Közepes

Enyhén serteszőrösPókhálósan3. Gyenge

CsupaszCsupasz1. Nincs vagy nagyon 
gyenge

SerteszőrökGyapjas szőrökOIV kódok a fokozatok 
szerint



Gyapjas szőrök
- fehér (Meunier), kármin (V. aestivalis), barna (V. lanata)

Fiatal levelek
- zöld, sárga, bronzos, vörös, csak a levélszélen vörös

Levéllemez
- zöld, kékes árnyalatú (Merlot), mély színű, fakó, vörös (Teinturier), ibolya 
(Chasselas mutáció)

Levélerek és levélnyél
- zöld (Merlot), rozsaszín, végig vörös, az erek tövében vörös (Alex. musk)

Hajtások
- zöld, vörös (a háti oldal mindig élénkebb színű), csíkozott

Vessző
- sárga, sárgásbarna, mélybarna, vörösesbarna, lilás árnyalatú

Bogyóhéj
- zöld, sárga, rózsaszín (piros, szürke, ibolyaszínű), kékesfekete, fekete 

Bogyóhús
-színtelen, enyhén színeződő, színes

A szőlő szerveinek színeződése



Összefüggés a bogyóhéj és a lombozat őszi 
elszíneződése között

CarignanKék szilvániLN.33.; 116 BruniVörös levélszín

Amerikai 
szőlőfajok

SzürkebarátChardonnaySárga levélszín

Kék bogyóPiros bogyóFehér bogyó



II. A fajtaazonosítás egyéb módszerei



Ampelometria

- Logikusan felépített mérési módszer a 

- levélerek hosszának
- a levélerek által bezárt szögek 
- a bogyók hosszának, szélességének és tömegének meghatározására.

A hajtások középső zónájából
- 10-30 levél megszedése szükséges
-az aszimetrikus levelek kisebbik oldalát célszerű megmérni





Legfontosabb ampelometriai számítások



Kémiai taxonómia

- Fajtára vagy fajtakörre jellemző vegyi anyagok meghatározása 

- polifenol vegyületek, szanyanyagok
-aromaanyagok

- Fajtára jellemző összetételben és mennyiségben mutathatók ki

I. Polifenolok
- Színanyagok

Mono- és diglükozidok



Kémiai taxonómia

I. Polifenolok
- Színanyagok

Vörös és kék színanyagok

- Cianidin

- Paeonidin

- Delfinidin

- Petunidin

- Malvidin



Kémiai taxonómia

II. Aromaanyagok

Terpénvegyületek

Muskotályos fajták Semleges fajták



Kémiai taxonómia

II. Aromaanyagok

Egyéb fajtára jellemző aromaanyagok



Kémiai taxonómia

II. Aromaanyagok

Fajtára jellemző aromaanyagok

- Kimutatásuk elsősorban kromatográfiás módszerekkel történik

- Muskotályos fajtákra jellemző terpénalkoholok. Klónokra jellemző koncentrációban.

- Pirazin: A Sauvignon blanc és  a Cabernet sauvignon jellemző vegetális illatát okozza

- Metil-antranilát (rókaíz): egyes V. labrusca eredetű direkttermőkre jellemző

- Furaneol: Interspecifikus hibridek borában megfigyelhető, eperre (fa) emlékeztető íz

Az aromaanyagok koncentrációja alapján a fajtákat egyértelműen 
nem tudjuk meghatározni!



Izoenzimek (biokémiai markerek)

- Minden enzim különböző formákkal (izomerekkel ) rendelkezik

- Az egyes izomerek eltérően migrálnak a gélelektroforézis során

- GPI (Glükóz-foszfát izomeráz): A szőlőfajták a GPI típusok szerint 10 különböző
kategóriába sorolhatók

- Olcsó módszer, de biztos fajtameghatározásra nem alkalmas

- Az eljárás segítségével azonban egyes morfológiailag hasonló szőlőfajták 
elkülöníthetők





Molekuláris markerek

- DNS meghatározáson alapuló módszerek 

- Pontos meghatározást tesznek lehetővé

- A növény bármelyik szervéből kinyerhető a szükséges minta

- A legjobban a fiatal szervek (pl. hajtáscsúcs) hasznosítható

- Kísérletek a borokból történő fajtaazonosításra

A DNS kinyerésének folyamata

1. A megszedett minta zúzása folyékony nitrogénben

2. A sejtmagvak kihasítása és a nukleinsavak kinyerése

3. A fehérjék extrakciója szerves oldószerekkel

4. Nukleinsavak kicsapódása alkohol segítségével

5. Az RNS eltávolítára ribonukleáz enzim alkalmazásával



Molekuláris markerek

RFLP
- Hosszú, körülményes és drága eljárás + radioaktivitás!

DNS

Lebontás restrikciós enzimekkel

DNS fragmentumok

Elektroforézissel szeparált Az egyszálas DNS minták Inkubáció, mosás 
fragmentumok membránon történő migrációja

Megjelölt és denaturált DNS

A kiegészítő
szekvenciák
feltérképezése



Molekuláris markerek

RAPD
- Kis mennyiségű DNS elegendő, a fajták távolsága és a szülők meghatározhatók

DNS fragmentum

A kettős szál elválasztása

A kezdő DNS szakasz rögzítése

A fragmentum két másolatának kialakítása

Denaturálás (94-95 oC)

Hibridizáció (35-60 oC)

DNS szakasz meghosszabbítása

Felszaporítás

A felszaporított szakaszok elválasztása 
gélelektroforézissel. Megjelölés festéssel



Molekuláris markerek

Mikroszatellitek
- Az adott szőlőfajta szülei megtalálhatók, akár klónok azonosítására is használható

- Szőlőfajták esetén legalább 6, klónok esetén több mikroszatellit vizsgálata 
szükséges

Kezdő DNS szekvenciák rögzítése



Molekuláris markerek

További módszerek

AFLP
- A klónok azonosítására is használható, de a rokonsági kapcsolatokat nem mutatja ki
- Drága és hosszadalmas eljárás
- Nagyon tiszta DNS minta szükséges

Retrotranszpozon-analízis
- A fajták azonosítására alkalmas, a klónokéra nem 
- Az adott szőlőfajta kora meghatározható

SNP
- Homológ DNS szekvenciák azonosítására is alkalmas
- Hiányos DNS, akár néhány bázispár esetén is alkalmazható
- Az eljárás segítségével akár a borból is kimutatható a felhasznált szőlőfajta


