
ELŐADÁS GYAKORLAT

20.szept Rendszertan 22.szept Virágzat-, és virágmorfológia

27.szept

A szőlő életszakaszai – az ültetvény 

életgörbéje

29.szept ZH, Fürt-, és bogyómorfológia

04.okt

A szőlő fenológiai fázisai - vegetatív 

alciklus

06.okt

ZH, Fürt-, és bogyómorfológia (laboratóriumi 

gyakorlat)

11.okt

A szőlő fenológiai fázisai – generatív 

alciklus

13.okt Szövettan

18.okt

A szőlő produktivitása -

fotoszintézis, légzés, vízháztartás

20.okt ZH, Szövettan laboratóriumi gyakorlat

25.okt ZH 27.okt Gyökér morfológia

01.nov 03.nov ZH, Gyökér feltárás, idős fás részek, vessző 

15.nov

A szőlő produktivitása - tápanyag-

gazdálkodás

17.nov ZH, Rügy-, és hajtásmorfológia

22.nov

A szőlő produktivitása – tápanyag-

hiánytünetek

24.nov ZH, Levélmorfológia

29.nov Hormonális szabályozás 01.dec ZH, Levélmorfológia (ampelometria gyakorlat)

06.dec Termés érése 08.dec Rendszertan

13.dec ZH 15.dec ZH, Rendszertan, laboratóriumi gyakorlat



Követelményrendszer

A félév teljesítésének feltétele a gyakorlatokon való részvétel (hiányzás a tanulmányi és

vizsgaszabályzatban rögzített arányban megengedett: a gyakorlatok negyede, tehát két

alkalom), továbbá az összes zárthelyi dolgozat eredményes (50% fölötti) teljesítése.

Másik gyakorlati csoportban megjelenni csak előzetes megbeszélés alapján lehetséges,

ellenkező esetben hiányzásnak számít. Tartósan más csoportba járni csak cserével lehet.

A félév során 2 nagy zárthelyi az előadások anyagából, valamint egyes órák elején kis

zárthelyi dolgozat kerül megírásra az előző gyakorlat anyagából, amelyek pótlására, javítására a

vizsgaidőszak első hetében van lehetőség. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás.

A vizsga írásbeli, mely két részből áll, az első rész az ún. „minimum kérdések” (beugró

kérdések), a második az általános rész. Az általános rész csak akkor kerül kijavításra, ha a

beugró kérdések >90%-ra helyes válasz született. A tantárgy eredménye az írásbeli vizsga

érdemjegye.

Megajánlott jegyre van lehetőség: az összes ZH összesített eredménye alapján 87% felett

jeles (5), 75% felett jó (4) érdemjegy szerezhető.



Lőrincz A. – Sz. Nagy L. – Zanathy G.: Szőlőtermesztés. Mezőgazda Kiadó. 2015

Egyes előadás és gyakorlati anyagok (ppt-k)

Ajánlott irodalom



Generatív morfológia

Virágzat, virág



Virágzat

 Mindig levéllel szemben

 Ált. a hajtás 3-5. nóduszától, 

1-6 fürt/hajtás, de ezek a 

jellemzők fajtabélyegek

 Két, fürtöt (vagy kacsot) 

hordozó szárcsomót (nóduszt) 

egy sima nódusz követ



Virágzat

 Összetett fürt = buga

 A főtengely elvileg korlátlan növekedésű, de virágban végződik

 A virágok az alapi résztől a csúcsi rész felé kezdnek kinyílni

 A virágok hármas (négyes-ötös) csoportokban az utolsó rendű

elágazásokon => a főtengely és az oldalágak is virágban

végződnek



Áttelelő rügy

Virágzat

 Elsősorban az áttelelő/téli rügyekben 

fejlődik a virágzást megelőző év során

 A 20. rügyig szinkronizáltan, feljebb 

kissé később kezdődik a kialakulásuk

 1-3 virágzatkezdemény/rügy

 kb. 1 mm-es nagyságot ér el a 

nyugalmi időszakig



 Következő év rügyfakadáskor növekedésnek indul a 

virágzatkezdemény (T°≥12°C)

 Ha a hőmérséklet ilyenkor túl magas,  a virágzatból kacs 

képződhet

 Mire a hajtás 16-20 leveles, addigra a virágzat teljesen 

differenciálódott

 A virágzat murvalevelek hónaljában alakul ki, melyek a

virágzás előtt leszáradnak



 Nyári rügy -> hónaljhajtás: ritkán képződik rajta virágzat 

(akadályozza a főhajtás, de a konkurencia feloldása után ez is 

hozhat virágot)

 A másodlagos mellékrügyek hozhatnak virágzatot, a harmadlagos 

mellékrügyek általában vegetatívak.

 A virágzatot elsősorban a téli rügy főrügyéből fakadó főhajtáson 

találjuk



 Alapi elágazás a fürt külső részén

 A következő két elágazás ellentétes

állású, merőleges

 A további elágazások spirálisan

helyezkednek el

 A fürt csúcsa felé az elágazások

rövidebbek

 A két tengely közül az egyik a

hajtás hasi, a másik a háti oldala

felé növekedik

 A háti oldal felőli tengely általában

hosszabb, virágai korábban nyílnak

A virágzat szerveződése



Virágzat

 Az oldalágak az alapi résznél a

leghosszabbak (mellékfürt v. billing),

mely elérheti a főtengely hosszát

(Kadarka, Furmint)

 Az alapi ágon található virágok

fejletlenebbek lehetnek

 Az alapi ág kaccsá is alakulhat



 A virágzat méretét virágzás kezdetén határozzuk meg

A virágzat mérete alapján lehet:

 Kicsi: <10 cm,<200 virág 

(Szürkebarát, Olaszrizling) – álló 

fürtök

 Középnagy: 10-12 cm, 200-400 

virág (Kadarka)

 Nagy: >12 cm, >400 virág 

(Szultán, Afuz ali, Rezső 

muskotály)

Virágzat



 Méretét meghatározza: fürtkocsány 

hossz, fürttengely hossz, elágazások 

száma és hossza, bimbók száma

 Fajtán belül is képződhetnek kis és 

nagy virágzatok

 A virágzat morfológiája 

összefüggésben van a virágokéval: a 

rendellenes virágokat hozó fürtök 

tömöttebbek, kocsányuk rövid



A virágzat és a kacs kapcsolata

A fürt és a kacs homológ szervek:

azonos eredetűek, de eltérő funkciót töltenek be



A virág

 5-tagú virág (Vitis)

 virágképlet: K5 C(5) A5 G(2)

K

C

A

G

calyx - csésze

corolla - párta

androeceum - porzótáj

gynoeceum - termőtáj

Virágdiagram:



magházüreg

porzószál

portok

nektárium

bibe/szekrétumcsepp

bibecsatorna

diszkusz

csészelevél

virágkocsány

edénynyalábok

magkezdemény

magházfal



A virág részeinek kialakulása: ABC-modell

A C

B
A virágkörök kialakulása géncsaládok 

által szabályozott folyamat



A virágtípusok és –
típusváltozatok 
rendszere



Virágtípusok I.

csak funkcionális ivari különbség van!



Kéknyelű

Nővirágú/ funkcionálisan nővirágú fajta

Hideg, esős időben rosszul termékenyül 

(idegen-termékenyülés szükséges)

Porzófajtái: Budai zöld, Rózsakő



Egyéb nővirágú fajták: 

 Magyar fajták: Gohér, Bakator, Demjén, Sárfehér (Somló), 

Királyszőlő, Polyhos, Vörös dinka

 Külföldi fajták: Elhamra (török), Grk (horvát), Kallmet

(albán), Picolit (olasz), Bicane (francia)

 Interspecifikus fajták: Talisman

Egyéb virágtípusok

 Hímvirágúak: Rupestris du Lot, Teleki 5C



A virágtípusok és –
típusváltozatok 
rendszere



Virágtípusok II.

Rendellenes virágok



Rendellenes virágok

 morfológiailag normális, anatómiailag 

rendellenes virágok

o mazsolaszőlők: Fekete, Vörös és Fehér 

korintuszi: a pollen kis százaléka életképes, az 

embriózsák fejletlen

o Álnő virágok

 morfológiailag és anatómiailag is rendellenes 

virágok

o csillagvirág– nincs abszcissziós zóna, a virágok 

csillagszerűen nyílnak fel

 Differenciálatlan, terméketlen rendellenes virágok

o Telt virág

csillagvirág



A hímjellegű és a hímnős virágok a legváltozékonyabbak

A funkcionális nővirágok stabilak

Hímjellegű típusváltozatok a virágzat alapi ágán, illetve a 

tőke polárisan alsó hajtásain helyezkednek el

A rendellenes virágok gyakoriságát befolyásolják

Ökológiai tényezők

Fitotechnika

Porzósodás (maszkulinizáció)

Csökkent a termő/porzószál arány

Száraz, sovány talajon

Erős terhelés metszéssel



Virágzás

A pártasapka lehullásával kezdődik

A pártasapka alapi részénél 

abszcissziós (leválasztó) zóna alakul ki

teljes virágzásnak hívjuk, 

ha a virágok 50%-ról 

lehullott a pártasapka 



hímivarsejtek

vegetatív 
sejt

magházüreg

pollen

porzószál

portok

nektárium

bibe/szekrétumcsepp

bibecsatorna

diszkusz

csészelevél

virágkocsány

edénynyalábok

magkezdemény

magházfal

Megtermékenyítés



hímivarsejtek

vegetatív sejt

exine

intine

bibecsatorna

hímivarsejt

vegetatív sejt

placenta

mikropile

funinkulusz

petesejt

szinergida/kísérő 
sejtek 

külső integumentum

nucellusz
ellenlábas sejtek

belső integumentum

vegetatív sejt

Megtermékenyítés



Megtermékenyülés

Longbottom (2007)

a beporzás után még 2-3 nap a megtermékenyülés





Megtermékenyülés

Normális: kettős megtermékenyülés általában 

öntermékenyítéssel vagy a fürtön belüli virágok közötti 

megtermékenyítéssel

 15oC alatti hőmérséklet és a bórhiány csökkenti a 

megtermékenyítés hatékonyságát

Parthenokarpia (Rosa menna di vacca)

Sztenoszpermokarpia (Fehér szultanina)



Köszönöm a figyelmet!


