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Generatív morfológia



 A fürt és a bogyó morfológiai bélyegeit meghatározza

a virágzat és a virág, amelyből kialakult

Termésfürt

 másodfürt: a hónaljhajtáson képződő fürt

 A fürt bogyón kívüli részét fürtágazatnak

(csuma) nevezzük (fürtkocsány, fürttengely,

fürtágak, bogyókocsány)

 Alapi ágtól kezdődik a fürttengely, azon

első- másod- és harmadrendű fürtágak

 Fürtnyéllel vagy fürtkocsánnyal illeszkedik a

hajtáshoz



A fürt legfontosabb jellemzői

 Fürtkocsány hossza

 Fürt alakja

 Fürt hossza

 Fürt szélessége

 Fürt tömöttsége

 Bogyók egyöntetűsége



Fürtkocsány

A fürtkocsány fajtára jellemző bélyegei

Hossza

 rövid (Tramini, Sauvignon: nagyon rövid (ül))

 középhosszú (Szultán)

 hosszú (Zala gyöngye)

Kicsi, tömött, hengeres fürtű fajták: rövid kocsány

Ágas, hosszúfürtű fajták: hosszú kocsány



Fürtkocsány

Fásodás

 zöld marad (nem alakul ki

paraszövet) (Hamburgi muskotály,

Zala gyöngye, Portugieser,

Chasselas), ez könnyen törik, kézi

szüretre alkalmasabb

 elfásodik, színe a hajtásra jellemző

színt vesz fel (Tramini, Sauvignon)

 Törékeny (Hamburgi muskotály) vagy tartós (Kövidinka)



Fürtkocsány

Színe (éretlen fürt esetén)

 Zöld (Chardonnay, Kövidinka, Sauvignon)

 Barnászöld (Rajnai rizling, Hárslevelű)

 Piros (Teinturier, Bernáth János muskotály)



A fürt alakja

 Hengeres: az elsőrendű ágak a fürttengely mentén  végig azonos méretűek 
(Furmint, Pinot)

Az alakot a különböző rendű ágak hossza határozza meg



A fürt alakja

 Vese alakú: túl tömött, hajlott tengelyű 
hengeres fürt (Olaszrizling)

 Kúp alakú: a felső két elágazás hosszabb,

onnan rövidül (Ezerjó, Kékfrankos)



 Ágas: a termésfürt 3-4 elsődleges oldalága

hosszabb a fürttengely felénél, s emellett

laza (Kunleány)

A fürt alakja

 Szárnyas: csak az első két alapi elsőrendű ág

nyúlt meg és kb. ugyanolyan hosszú,

egyébként pedig tömött (Korinthusi, Mézes)



 Egyes fajták fürtjének csúcsi részén a tengely

vége villásan elágazik: fecskefarkú, villás fürt

(Hárslevelű)

 átmeneti formák is vannak: pl. kúpos, hengeres

(Hárslevelű)

A fürt alakja



A fürt fajtára jellemző bélyegei

Mérete

 kicsi (< 10 cm; < 80 g): Szürkebarát

 közepes (18 cm; < 160 g): Chasselas

 nagy (< 25 cm; < 240 g): Izsáki

 igen nagy (> 25 cm; > 240 g):  Afuz Ali



Bogyószám:

 Kevés bogyó (<50 db)

 Sok bogyó (>250 db)

 3-5 bogyó: billing/csilling

Szélesség: legnagyobb szélesség és hosszúság aránya

 Nagyon keskeny: SZ H felénél kisebb

 Keskeny: SZ = H/2

 Széles: SZ a H kétharmada

 Nagyon széles: SZ > H



A fürt fajtára jellemző bélyegei

Tömöttsége

 A fürt tömöttségét meghatározza a fürtágak és a bogyókocsányok 

hossza (virágzat szerkezete), a virágok termékenyülése és a bogyók 

mérete.

 A tömöttséget a bogyók egymástól való távolsága szabja meg

Nagyon tömött: a bogyók teljesen zárják a fürtöt úgy, hogy a 

kocsányok és ágak nem láthatóak, bogyók összenyomódnak, 

rendellenes alakúak (Tramini)

Tömött fürtben is zárnak, de nem deformálódnak (Kövidinka)

Laza fürtben a bogyókocsányok és fürtágak teljesen láthatóak 

(Kunleány)

Túl laza (rúgós): hiányos a kötődés (egy-egy alsórendű 

oldalágon csupán 1-2 bogyó található (gyakori a Biancánál)



A szőlő termése valódi bogyó: egy- vagy több

termőlevelű, alsó vagy felső állású magházból fejlődő,

elhúsosodó magházfalú termés

Bogyó



Bogyó

 bogyókocsány:  5-30 mm x 0,5-3 mm

 kocsánykoronán paraszemölcsök (bibircs, 
lenticella) 

 ecset: a bogyóba belépő elfásodott 
szállítónyalábok kötege

- lehet rövid, középhosszú, hosszú => pergés
- lehet színes, színtelen



A bogyóhéj és a bogyóhús

Lund et Bohlmann 2006



A bogyó fajtára jellemző bélyegei 

 Alakja: az érett bogyó alakját annak hosszúságának és szélességének aránya határozza 
meg



 <1: lapított gömb

 1,0-1,1: gömbölyű

 1,1-1,3: megnyúlt gömbölyű, ovális

 1,3-1,6: Hosszúkás, ellipszoid

 > 1,6: igen hosszú, henger, halhólyag alakú



 Gömbölyű: Chasselas, Olaszrizling

 Lapított gömbölyű, korong alakú: Kövidinka

 Megnyúlt gömbölyű: Furmint és a legtöbb fajta

 Ovális: Piros szlanka, Pannónia kincse

 Orsó: Tüskéspupú

 Csepp alakú, fordított csepp alakú, tojásdad: Afuz Ali

 Tojásdad: Attila

 Halhólyag: Cornichon



A bogyó fajtára jellemző bélyegei

Mérete

 nagyon kicsi (< 1 g; < 12 mm): Korinthusi 

 kicsi (< 2,5 g; < 16 mm):  Szürkebarát

 közepes (< 3,5 g; < 20 mm): Hárslevelű

 nagy (< 4,5 g; < 24 mm): Pannónia kincse

 igen nagy (> 4,5 g; > 24 mm): Cardinal



A bogyó fajtára jellemző bélyegei

Színe éretten

héjszín + viaszréteg 

 Fehér: zöld, sárgászöld, zöldessárga, szürkéssárga, fehéressárga, világos- és sötétsárga,
borostyánsárga

 Piros: világosrózsaszín, sötét rózsaszín, élénkpiros, liláspiros, korálpiros, kárminpiros,
rozsdavörös, szürkéspiros, húspiros, sárgáspiros

 Kék: világos szürkéskék, pirosaskék, liláskék, sötétkék, kékesfekete



A bogyószín és a VvMybA transzkripciós faktor

• vad típus: színes bogyóhéj, fehér hús

• Gret1 retrotranszpozon
• báziscsere



A bogyó fajtára jellemző bélyegei

A méret és szín egységessége

 Szín egyöntetű: Kékfrankos

 Szín nem egyöntetű: Cardinal

 Azonos nagyság: Chasselas

 Egyenlőtlen méret: Hamburgi muskotály

Madárkás fürt: Furmint, Kunbarát



A bogyó fajtára jellemző bélyegei

 héj hamvassága,

 héj mintázata,

 bibepont alakulása,

 héj vastagsága

- Parásodott gázcserenyílások :Pozsonyi

- Bibepont: Tüskéspupú

- Rozsdafoltosság (Leányka, Chasselas)

- Bogyóhéj:

- vékony (Csaba gyöngye)

- vastag (Italia)

- rágós (Kocsis Irma)



A bogyó fajtára jellemző bélyegei

 íze (közömbös, enyhén vagy erősen fűszeres, zamatos, muskotályos, fű, vad labrusca )

 lédús (borszőlők) és lészegény (Pölöskei muskotály) bogyók

 bogyóhús állománya (puha, ropogós, nyálkás)

 lényeredék mennyisége, állaga

 bogyóhús színe (festőlevű vagy nem)



Rendellenes virágokból képződő bogyók

 Gerezdes bogyók

 Csillagszerű ágas parafoltok

 Több (5–6) magkezdeményű virágokból erősen lapított bogyó



A magvak és elhelyezkedésük



A mag felépítése

Rafé

Köldök

Hasi 

barázda

Magcsőr

Magtörzs



Magalakok



A mag morfológiai bélyegei


