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A szőlő rendszertana
•
•
•
•

Törzs: zárvatermők - Angiospermae
Osztály: kétszikűek - Dicotyledonopsida
Rend: szőlővirágúak - Vitales
Család: szőlőfélék - Vitaceae
kacsokkal kapaszkodó liánnövények
– 10 nemzetség (pl. Ampelopsis, Cissus,
Parthenocissus, Rhoicissus, Vitis)

• Nemzetség: Vitis
északi félteke, liánnövények, 4 magvú bogyó, forrt
sziromlevelek, K(5)C(5)A5G(2)
2 alnemzetség:
Muscadinia – 3 faj; 2n = 40,
szubtrópusi;
kétlaki növények;
nincs diafragma;
virágzat kicsi;
bogyók nem egyszerre érnek be, peregnek;
Euvitis-sel nem olthatók;
pl. V. rotundifolia
Euvitis – mintegy 70 faj; 2n = 38,
vastag diafragma; 3 földrajzi csoport

Vitis nemzetség
Muscadinia alnemzetség
3 faj

Euvitis alnemzetség

V. rotundifolia
V. munsoniana
V. popenoii

kb. 70 faj

európai-eurázsiai
kelet-ázsiai fajok
észak-amerikai
fajok
kb. 40 faj
fajok kb. 30 faj
Vitis sylvestris
trópusi fajok
Vitis vinifera
hidegtűrő
fajok
mérsékelt
V. caribaea
V. amurensis
egyéb fajok
V. bourgeoeana égövi fajok
trópusokon
V. coignetieae
V. armata
V. coriacea
is élő fajok
V. thumbergii
V. davidii
középső
V.
lanata
V. romaneti
csoport
keleti
V. blancoii
V. flexosa
nyugati
V. riparia
csoport
V. piazeskii
csoport
V. cordifolia V. labrusca
V. californica V. rubra
V. aestivalis
V. arizonica
V. berlandieri V. lincecumii
V. cinerea
V. bicolor
V. candicans
V. rupestris
V. monticola

• európai-eurázsiai fajok - filoxérára,
lisztharmatra, peronoszpórára érzékenyek;
mész- és szárazságtűrők
V. sylvestris, V. vinifera

•
•
•
•
•
•

Vitis sylvestris
(ligeti szőlő)
kétlaki
magas savtartalom
csak kék bogyó
kis méretű bogyó
kerekded mag
levélalak egyöntetű

•
•
•
•
•
•

Vitis vinifera
(kerti szőlő)
hímnős virágok
alacsony savtartalom
változatos bogyószín
változatos bogyóméret
körte alakú mag
változatos levélalak

• mérsékelt övi észak-amerikai fajok
– nyugati csoport – nincs jelentősége
– középső csoport – jó filoxéra- és betegségellenállóság, mészérzékenység;
V. berlandieri, V. riparia, V. rupestris → szőlőalanyok, interspecifikus fajták
– keleti csoport – jó fagytűrőképesség, filoxérarezisztencia nem teljes;
V. labrusca → direkttermők (Izabella, Noah,
Othello)
• kelet-ázsiai fajok – filoxérára, lisztharmatra,
peronoszpórára és mészre érzékenyek;
hidegtűrő fajok szerepe!
V. amurensis → Kunleány

Vitis vinifera földrajzi csoportjai
convarietas: a szőlőfajták közös morfológiai és
értékmérő tulajdonságokkal jellemezhető, földrajziökológiai nagy csoportja
convar. pontica (pontusi csoport)
Grúzia, Kis-Ázsia, Balkán, Magyarország
– zömmel fehér tömegbor szőlőfajták; általában
fagyérzékenyek; középnagy-nagy tömött fürt,
gömbölyű középnagy bogyó, erősen szőrös
levélfonák; alapi rügy is termékeny
– tömegbor fajták: Budai, Ezerjó, Kövidinka, Szlanka,
Kadarka
– minőségi fajták: Hárslevelű, Furmint, Kéknyelű
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convar. occidentalis (nyugati csoport)
– Franciao., Németo., Spanyolo., Portugália
– zömmel minőségi fehér- és vörösborszőlő fajták;
viszonylag fagytűrőek; kicsi tömött fürt, kicsi
gömbölyded bogyók, levélfonák kissé szőrös
– Fehér szőlők: Olaszrizling, Rajnai rizling, Tramini,
Szürkebarát (Pinot Gris), Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Pinot Blanc, Semillon
– Kék szőlők: Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Merlot

Ampelográfia
(Szőlőfajta-ismeret)
Szőlőfajták csoportosításának
lehetőségei
• Rendszertani besorolás (convarietasok)
• Morfológiai bélyegek alapján
Goethe-féle rendszer:
• bogyóalak
• szőrözöttség
• vállöböl alapján

Ampelometria:
• levél,
• fürt és bogyó
jellemzői alapján.

• Termés felhasználása szerint
− Borszőlőfajták
fehér / vörös
minőségi / tömeg
− Csemegeszőlőfajták (bogyószín,
muskotályosság)
− Kettős hasznosítású fajták – Irsai Olivér,
Chasselas, Kékoportó
− Mazsolaszőlő fajták – Korinthusi, Sultanina
− Alanyfajták – Teleki hibridek, Fercal
− Direkttermő fajták – Noah, Othello, Izabella

convar. orientalis (keleti csoport)
– Közép-Ázsia, Afganisztán, Irán, Örményország,
Azerbajdzsán
– zömmel mazsola- és csemegeszőlő fajták;
fagytűrésük változó; nagy laza vagy kicsi tömött
fürtök, nagy ovális vagy kicsi gömbölyded bogyók,
csupasz levélfonák
– Csemegeszőlők: Afuz Ali, Chasselas
– Mazsolaszőlő: Sultanina
– Borszőlők: Juhfark, Leányka, Medoc Noir

• Érési idő alapján
− nagyon korai - Chasselas előtt érő - VIII.31-ig
Csabagyöngye, Irsai Olivér, Favorit, Palatina,
Kozma Pálné muskotály
− korai - Chasselas-val együtt érő – IX.1-15.
Chasselas, Cardinal, Pannónia Kincse,
Szőlőskertek királynéja muskotály, Anita, Néró
− középérésű - Chasselas után 11-25 nappal érő –
IX.16-30. Cegléd szépe, Teréz
− kései - Chasselas után 26-40 nappal érő – X.1-15.
Attila, Hamburgi muskotály
− nagyon kései - Chasselas után több mint 41
nappal érő – X.16- Afuz Ali, Itália

• Szülő fajták származása szerint
− intraspecifikus (fajta-) hibridek – Zweigelt,
Cserszegi fűszeres
− interspecifikus (faj-) hibridek –
Zalagyöngye, Kunleány, Bianca, Medina
• Elterjedtség szerint
− helyi fajták – Kéknyelű, Juhfark, Kadarka
− megfelelő ökológiai feltételek között
termeszthető fajták – Rizlingszilváni,
Tramini
− világfajták – Chardonnay, Pinot noir
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Fajtabélyegek, tulajdonságok

• termesztési értéket meghatározó
tulajdonságok
− környezeti igény
− fagy- és téltűrés, regenerálódó képesség
− tolerancia, rezisztencia
− tenyészidő hossza
− növekedés és terméshozás sajátosságai
− termőképesség
− termés minősége
− termésbiztonság
− borászati technológiára való alkalmasság

• külső bélyegek
− Tőke – növekedési erély, habitus
− Vessző – szín, vastagság, internódiumok
hossza, keresztmetszet
− Rügy – méret, szín, szőrözöttség
− Vitorla – szőrözöttség, méret, alak, szín
− Levél, levélnyél – alak, méret, vastagság,
tagoltság, szín, felület, szőrözöttség
− Hajtás – szín, szőrözöttség, kacsképződés
− Fürt – méret, alak, tömöttség
− Bogyó – méret, alak, szín, héjvastagság

• csemegeszőlőfajták áruértéke
− tetszetősség
− íz (glüko-acidometrikus mutató – 20-25)
− szállíthatóság
− eltarthatóság
− érési idő

Bianca interspecifikus

Fajtaválasztás szempontjai
•
•
•
•
•
•

Bortörvény
Hegyközségi szabályozás
Piaci igények, fogyasztói szokások
Ökológiai feltételek
Agrotechnika (művelésmód, növényvédelem)
Fajtatársítás

Olasz rizling

occidentalis

korai

kései

középnagy,
hengeres, laza fürt

kicsi,
hengeres,
tömött fürt

kicsi, megnyúlt
gömbölyű bogyó
kiváló fagytűrés, jó
ellenállókép.

bőtermő

kicsi,
gömbölyű
bogyó

jó fagytűrés
megbízható
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Furmint

pontica

Cserszegi fűszeres

kései

Irsai Olivér x
Tramini
korai

középnagy, laza,
hengeres fürt

középnagy,
vállas, középtömött fürt

középnagy bogyó
bőtermő

kicsi, gömbölyű,
piros bogyó

erős növekedés
fagyérzékeny

jó fagytűrés és
rothadásellen.

jól aszúsodik

terhelésre
érzékeny

Chardonnay

Rizlingszilváni

occidentalis

Rajnai rizling x Zöldszilváni

korai

korai

kicsi, tömött fürt

középnagy fürt

kicsi, gömbölyű bogyó

bőtermő

közepes
termőképesség

rothadásra hajlamos

jó fagytűrés
finom savak
legjobb pezsgő
alapanyag

Hárslevelű

Szürkebarát

pontica

occidentalis

kései

korai

nagy, laza, hengeres fürt

kicsi, tömött,
hengeres fürt

kicsi, gömbölyű bogyó
bőtermő

erős növekedés
fagyérzékeny

kicsi, lilásszürke
bogyó
kis
termőképességű

jól aszúsodik
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Ottonel muskotály

Kékfrankos

orientalis
középérésű

orientalis
korai
apró, hengeres,
középtömött fürt
kicsi, gömbölyű bogyó
jó fagytűrés
közepes termőképesség
muskotályos

középnagy,
középtömött
fürt
kicsi,
gömbölyű,
hamvas bogyó
jó fagytűrés

megbízható

Cabernet sauvignon

Zweigelt

Cabernet franc x
Sauvignon

Szentlőrinc x
Kékfrankos
középérésű

occidentalis

nagy, tömött fürt

kései

középnagy,
gömbölyű, hamvas
bogyó

kicsi, vállas fürt
kicsi, gömbölyű, hamvas
bogyó

bőtermő
jó fagytűrés és
rothadásellen.

jó fagytűrés és
rothadásellenállóság

terhelésre
érzékeny

közepes termőképesség

Cabernet franc

Merlot
occidentalis
kései
kicsi v. közepes,
vállas fürt
kicsi, gömbölyű
hamvas bogyó
nagyon igényes
és érzékeny
sajátos,
vaníliához
hasonló
zamatú bor

occidentalis
kései
kicsi, vállas fürt
kicsi, gömbölyű, hamvas
bogyó
jó fagytűrés és
rothadásellenállóság
közepes termőképesség
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Kékoportó

orientalis

Kadarka

korai

pontica

középnagy,
nagyon tömött
fürt

kései
középnagy, tömött fürt

kicsi, gömbölyű, hamvas
bogyó

középnagy,
gömbölyű,
hamvas bogyó

bőtermő

bőtermő

fagy- és rothadásérzékeny

rothadásra
érzékeny

erős növekedésű

Chasselas

Irsai Olivér

orientalis

Pozsonyi x Csabagyöngye

korai

igen korai

középnagy, középtömött
fürt

középnagy, vállas, laza
fürt

gömbölyű bogyó

gömbölyű, muskotályos
bogyó

jó fagytűrés és
rothadásellenállóság

jó fagytűrés és
rothadásellen.

közepes termőképesség
sokáig a tőkén hagyható

Pannónia kincse
Szőlőskertek királynéja
muskotály x Cegléd
Szépe

Csaba gyöngye

Bronnerstraube x
Ottonel muskotály
igen korai

igen korai

középnagy, középtömött
- laza fürt

nagy, középtömött v.
laza fürt

gömbölyű, muskotályos
bogyó

nagy, ovális bogyó

jó fagytűrés

fagyérzékeny

rothadásra érzékeny

rosszul szállítható
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