
A szőlő származása és elterjedése

• Kréta időszak (kb. 100 millió éve)
- A Vitaceae család ősei

• Harmadkor
►Számos fosszilis lelet bizonyítja a V. nemzetség elterjedtségét, pl.:
- V. minuta (Anglia)
- V. arctica (Grönland)
- V. sezannenzis (Franciao.)
- V. praevinifera (Franciao.)
- V. olrikii (Grönland, Észak-Am., Kelet-Ázsia)
- V. teutonica (Észak-Am.)

►Hazai leletek:
- V. hungarica (Eger)
- V. teutonica (Mád, Tállya)
- V. tokajensis (Erdőbénye)
- V. aestivalis (Mikófalva, Sály)



A szőlő származása és elterjedése
• Negyedkor
►Pleisztocén (egymást követő jégkorszakok)

▼
- A korabeli V. fajok nagy része kipusztult

- Észak-Amerikában és Ázsiában több faj maradt fenn
- Európa: kevesebb faj az Alpoktól délre
- V. diluviana (Franciao.)
- V. Ausoniana (Olaszország)

Kontinensek vándorlása
►Földrajzi „fajcsoportok” kialakulása

- európai-nyugat-ázsiai, 
- kelet-ázsiai, 
- észak-amerikai V. fajok

Meghatározó szempont: ökológiai viszonyok, talajviszonyok, hegységek

Eurázsia 
► V. silvestris (Ligeti szőlő) kifejlődése kb. 25 ezer éve



Fosszilis V. fajokFosszilis V. fajok

A Vitaceae család nemzetségeinek elterjedése

ForrForráás: P. s: P. GaletGalet (1988)(1988)





Európai-nyugat ázsiai fajok
► Vitis silvestris és Vitis vinifera

► Mérsékelt égövi fajok

► Gombás betegségekre és a filoxérára érzékenyek

► A talaj mésztartalmára nem érzékenyek

► Ehető terméssel rendelkeznek

► V. silvestris (Ligeti szőlő)
- A jégkorszak után fennmaradt fajok pl. V. praevinifera leszármazotta
- Folyópartokon, erdei tisztásokon élő faj
- A filoxéravész után jelentősen visszaszorult
- A faj természetes élőhelyeinek száma erősen  lecsökkent
- Krím félsziget, Kaukázus, Grúzia, Türkmenisztán, Észak-Afrika, Nyugat-Európa egyes         

területei
- Egyiptom: Kr. e. 5000, Kína Kr. E. 3000 évvel begyűjtés, majd termesztés

- Első V. vinifera ►Transzkaukázia
▼
Önálló faj

► V. vinifera x V. silvestris kereszteződések számtalan kombinációban



A V. silvestris elterjedési területe a  
jégkorszakot követően és napjainkban



V. vinifera ◄► V.silvestris

NagyKicsiBogyóméret

GyengeJelentősBetegség ellenállóság

Kis mértékűJelentősFagytűrés

Rövid, vagy közepesHosszúnappalosFotoperiodizmus

HosszúRövidVegetációs időszak hossza

Megnyúlt, hosszú csőrrelGömbölyded, rövid csőrrelMagvak formája

NagykicsiMagvak mérete

CsökkentMagasSavtartalom

Harmonikus, édesSavasA bogyó íze

Kék, rózsaszín, fehér, szürkeKékA bogyók színe

NagyKicsiFürtméret

HímnősEgyivarú, kétlaki Virágok

Kisebb mértékű (!)Jelentős Virágok elrúgása

Közepes vagy gyengeErősNövekedési erély

Jobban felfelé törekvőelfekvő, liánszerűHajtás

Legtöbbször zárt vagy záródóNyitottVállöböl

Legtöbbször ötkaréjúHáromkaréjú ♂, ép ♀Levél

V. ViniferaV. SilvestrisSzervek és tulajdonságok



V. silvestris V. vinifera



V. silvestris

V. vinifera



V. silvestris V. vinifera



V. silvestris

V. vinifera



Muscadinia ◄► Euvitis

Főként hímnős virágúFunkcionálisan hím vagy nővirágúVirág

2n=382n=40Kromoszómaszám

VáltozóEllenálló (passzív immunitás)Gombás betegségek

VáltozóTeljes (passzív immunitás)Filoxératűrés

VáltozóRosszSzárazságtűrés

Változatos hőigényűIgényesHőigény

Változatos megjelenésű és ízű, 
nem pereg 

Középnagy, nagy vastag héjú, 
pergő, pézsmaízű

Bogyó

Körte formájú, megnyúltKerekded, barázdáltMag

Nagy, esetenként több ezer 
virággal

3-30 virágból álló fürtVirágzat

ElágazóEgyszerű, nem elágazóKacs

Változatos méretű és tagoltságúKicsi, kerekded, tagolatlanLevelek

Tracheák + tracheidák, puhábbNagy tracheák nélküli, kemény Farész

Vastag, szakaszosVékony, összefüggőBél

Nem parásodó, lefoszlóElparásodó, nem válik leKéreg

VanNincsDiafradma

Euvitis alnemzetségMuscadinia alnemzetségSzervek és 
tulajdonságok



A szőlőfélék rendszertana
Tagozat

Angiospermatophyta

Osztály
Dicotyledonopsida

Alosztály
Terebinthales

Rend
Rhamnales

Család
Vitaceae

Család
Rhamnaceae

Család
Leaceae



A Vitaceae család

Család
Vitaceae

Nemzetség
Vitis

Alnemzetség
Muscadinia (3 faj)

Alnemzetség
Euvitis (kb. 60 faj)

További 18 nemzetség



A Vitaceae család jellemző tulajdonságai

►Többnyire liánok, ritkábban fás cserjék, vagy szukkulensek

►Főként kacsokkal kapaszkodó, esetenként tapadókorongos növények

►A legtöbb faj a trópusi és szubtrópusi területeken él

►Mérsékelt égöv: Vitis, Ampelipsis, Parthenocissus nemzetségek fajai

►Száruk rendszerint ízekre tagolt

►Többnyire lombhullatók



A Vitaceae család jellemző tulajdonságai

►Leggyakrabban egyszerű, de tagolt levelek

►Jelentéktelen kisméretű virágok, buga vagy bogernyőben

►Virágképletük: K(4-5) C(4-5) A 4-5 G (2) vagy (3-6)

►Lédús, vagy száraz bogyó termés

►Rovar vagy szélbeporzás ritkábban autógámia

►Kevés ad ehető termést (Vitis, Cissus, Ampelocissus, Tetrastigma fajok)

►Esetenként sapkaszerűen nyíló virág



A Vitis nemzetséghez tartozó fajok jellemzői
►Északi féltekén élnek

►Kacsokkal kapaszkodó liánnövények

►Leveleik épek vagy tenyeresen tagoltak

►Jelentéktelen zöld virágok, a nektáriumok sárgák, nektárt nem termelnek

►Szélbeporzású fajok

►Sziromlevelük pártává nőtt össze, amely legtöbbször sapkaszerűen nyílik

►Maximálisan négy mag fejlődhet egy szőlőbogyóban!

►Felsőállású termő, két magüreggel

►Négykörű virág, virágképletük:: K(5) C(5) A 5 G (2)



A Vitis nemzetség fajainak csoportosítása

1. Alnemzetségek: 
- Vitis
- Muscadinia

2. A Vitis nemzetség felosztása

-a) seriesek: földrajzi elterjedés és morfológiai, élettani tulajdonságok alapján

-b) ökológia igényük szerinti csoportosítás

I. Hidegtűrő fajok

II. Trópusi, szubtrópusi fajok

III. Csapadékos éghajlaton elterjedt fajokű

IV. Szárazságtűrő fajok

V. Mérsékelt égövi fajok



A Vitis fajok rendszerezése

1. Vitis labrusca
- Elterjedése: Az USA északkeleti része

- Morfológia: Nővirágú vagy hermafrodita virágok, nagy bogyók vastag bogyóhéj

- Filoxéra-ellenállóság: kis mértékű

- Betegségek: lisztharmat + peronoszpora ellenállósága kiváló botrítiszt is jól tűri

- Aktív mésztartalom tűrése: érzékeny (4%)

- Szaporíthatóság (oltás, dugványozás): kimagasló

- Fajták: Concord, Izabella, Alexander, stb.

- Egyéb tulajdonságok: A V viniferahoz hasonló tenyészidő és koraiság jellemzi

I. Hidegtűrő szőlőfajok



Vitis labrusca (Isabella)



A Vitis fajok rendszerezése

2. Vitis riparia (V. vulpina)

- Elterjedése: nagy terület az USA-ban Kanadáig folyók közelében

- Morfológia: Hím vagy nővirágú (fajtánként eltérően)

- Filoxéra-ellenállóság: ellenálló

- Betegségek: lisztharmat: közepes, peronoszpóra: jó

- Aktív mésztartalom tűrése: érzékeny (6%)

- Szaporíthatóság (oltás, dugványozás): kimagasló

- Felhasználás: Direkttermő fajták + alanyok

- Egyéb tulajdonságok: - 30 oC, lég- és - 12 oC talajhőmérsékletet elvisel
- rövid tenyészidő és koraiság jellemzi

I. Hidegtűrő szőlőfajok



Vitis riparia (RGM)



A Vitis fajok rendszerezése

3. Vitis amurensis

- Elterjedése: Kína keleti része

- Morfológia: Léteznek már himnős virágú változatok is. Kis bogyók jellemzik

- Filoxéra-ellenállóság: érzékeny

- Betegségek: lisztharmat: kiváló, peronoszpóra: érzékeny, de léteznek már ellenálló
rasszok is

- Aktív mésztartalom tűrése: érzékeny

- Szaporíthatóság (oltás, dugványozás): nagyon jó

- Felhasználás: Hibrid szőlőfajták: Kunleány, Kunbarát, Amadeus, Odusseus, Pannan
frankos

- Egyéb tulajdonságok: - 30 oC, léghőmérsékletet elvisel, de a téltűrése gyengébb. 
Korai fakadás ► Késő tavaszi fagyok!

I. Hidegtűrő szőlőfajok



Vitis amurensis



Kunleány Bényei-Lőrincz
(2005)



A Vitis fajok rendszerezése

1. Vitis longii (V. solonis)

- Elterjedése: Texas, Oklahoma, Új-Mexikó, Colorado

- Morfológia: Hasonló a V. viniferahoz, sarlós levélszél

- Filoxéra-ellenállóság: érzékeny

- Betegségek: lisztharmatnak és peronoszpórának ellenáll

- Aktív mésztartalom tűrése: kissé érzékeny, de kiváló sótűréssel rendelkezik

- Szaporíthatóság: rosszul gyökeresedik, nehezen oltható

- Felhasználás: Alanyfajták keresztezéséhez

IV. Szárazságtűrő fajok



A Vitis fajok rendszerezése

2. Vitis candicans („Mustang grape”)

- Elterjedése: Texas, Oklahoma, Arkansas, hegyoldalak lábánál elterjedt

- Morfológia: Nemezesen gyapjas szőrözöttség, kanalas levelek, 

- Filoxéra-ellenállóság: közepes

- Betegségek: lisztharmatnak, peronoszpórának és fekete rothadásnak jól ellenáll

- Aktív mésztartalom tűrése: érzékeny, de kismértékű sótűréssel rendelkezik

- Szaporíthatóság: jól dugványozható és oltható

- Felhasználás: Alanyfajták keresztezéséhez

- Egyéb tulajdonságok: Hosszú tenyészidejű

IV. Szárazságtűrő fajok



A Vitis fajok rendszerezése

3. Vitis berlandieri

- Elterjedése: Texas, Mexikó meszes hegyoldalai

- Morfológia: funkcionális hím vagy nővirágok

- Filoxéra-ellenállóság: kiváló

- Betegségek: lisztharmatnak, peronoszpórának és fekete rothadásnak jól ellenáll

- Aktív mésztartalom tűrése: kiváló

- Szaporíthatóság: nem dugványozható, de könnyen oltható

- Felhasználás: Alanyfajták keresztezéséhez

- Egyéb tulajdonságok: Hosszú tenyészidejű

IV. Szárazságtűrő fajok



Vitis berlandieri



A Vitis fajok rendszerezése

4. Vitis monticola

- Elterjedése: Texas, Mexikó meszes fennsíkjai

- Filoxéra-ellenállóság: közepes

- Betegségek: lisztharmatnak, peronoszpórának jól ellenáll

- Aktív mésztartalom tűrése: kiváló

- Szaporíthatóság: nehezen oltható és dugványozható

- Felhasználás: Alanyfajták keresztezéséhez

IV. Szárazságtűrő fajok



Vitis monticola



A Vitis fajok rendszerezése

5. Vitis rupestris

- Elterjedése: Texas, Missouri, Arkansas, Oklahoma folyók övezte kavicsos és 
homokos partvidéke

- Morfológia: csupasz levél, funkcionális hím vagy nővirágok fajták szerint, 
- gyenge hajtásokat nevel, de  a ráoltott nemest erős hajtásnövekedésre készteti

- Filoxéra-ellenállóság: a gyökérlakó alaknak ellenáll, a levéllakó alak megtámadja

- Betegségek: lisztharmatnak, peronoszpórának és fekete rothadásnak jól ellenáll

- Aktív mésztartalom tűrése: közepes 

- Szaporíthatóság: jól dugványozható és oltható

- Felhasználás: Alanyfajták keresztezéséhez

- Egyéb tulajdonságok: Rövid tenyészidejű

IV. Szárazságtűrő fajok



Rupestris du Lot



A Vitis fajok rendszerezése

1. Vitis cordifolia
- Elterjedése: Az USA keleti és délkeleti részén őshonos

- Morfológia: funkcionális hím vagy nővirágok fajtánként változó módon, 
szív alakú levél

- Filoxéra-ellenállóság: kiváló

- Betegségek: peronoszpóra-ellenállósga kiváló, lisztharmatra érzékeny

- Aktív mésztartalom tűrése: érzékeny

- Szaporíthatóság: nem dugványozható, de könnyen oltható

- Felhasználás: Alanyfajták keresztezéséhez: 106.8 Mgt, 44-53 Malègue

V. Mérsékelt égövi fajok



A Vitis fajok rendszerezése

2. Vitis aestivalis
- Elterjedése: Az USA keleti részén őshonos

- Morfológia: funkcionális hím vagy nővirágok fajtánként változó módon, 
közepes bogyóméret
ötszögletű levél

- Filoxéra-ellenállóság: gyenge-közepes

- Betegségek: jól tűri a peronoszpórát, a lisztharmatot és a fekete rothadást

- Aktív mésztartalom tűrése: érzékeny

- Szaporíthatóság: nem dugványozható, de könnyen oltható

- Felhasználás: Direkttermők keresztezéséhez: Jacquez, Couderc hibridek, Delaware

V. Mérsékelt égövi fajok



Vitis aestivalis



A Vitis fajok rendszerezése

3. Vitis cinerea
- Elterjedése: A Mississipi folyó medencéjében őshonos 

- Morfológia: funkcionális hím vagy nővirágok fajtánként változó módon, 
szív alakú, megnyúlt levél
kis méretű laza fürtök

- Filoxéra-ellenállóság: kiváló

- Betegségek: jól ellenáll a legfontosabb gombás betegségeknek

- Aktív mésztartalom tűrése: érzékeny

- Szaporíthatóság: rosszul gyökeresedik, de könnyen oltható

- Felhasználás: alanyfajta: Börner, Direkttermő: Jaquez

V. Mérsékelt égövi fajok



A Vitis fajok rendszerezése

1. Vitis rotundifolia
- Elterjedése: Az USA délkeleti részén, szubtrópusi klímán elterjedt

- Morfológia: Hímnős virágú fajtái már léteznek
- kevés bogyó fürtönként ►nagyobb rügyterhelés alkalmazható

- Filoxéra-ellenállóság: passzív immunitás

- Betegségek: a fekete rothadás kivételével reszisztens
- Nematódákra is rezisztens  

- Aktív mésztartalom tűrése: érzékeny

- Szaporíthatóság: csak zöld dugvánnyal vagy bujtással szaporítható, rosszul oltható

- Felhasználás: gyümölcslevek, bor, dzsem, lekvár, stb. 

2. Vitis munsoniana
3 Vitis popenoei

VI. Muscadinia alnemzetség



Vitis rotundifolia

Kozma (1991)



Vitis fajok természetes élőhelyei



Vitis fajok természetes élőhelyei



Vitis fajok természetes élőhelyei



Vitis fajok természetes élőhelyei



Vitis fajok természetes élőhelyei



Vitis fajok természetes élőhelyei



+++++++++++++++++++riparia
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harmat

Perono-
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tűrés
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Vitis fajok jellemző tulajdonságai



+++000+++0+++vinifera
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+++0+00romanetii
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FiloxéraDugványoz-
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Vitis fajok jellemző tulajdonságai



Vitis fajok felhasználása a nemesítésben

Nemes fajtaként Alanyfajtaként Direkttermőként



Nemes fajtaként Alanyfajtaként Direkttermőként

Vitis fajok felhasználása a nemesítésben


