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Milyen levelek vannak a szőlőn? A levelek a 
hajtás hosszának növekedésével párhuza-

mosan, egyenként fejlődnek a szárcsomókon. 
Fakadás után elsőként a vitorla válik láthatóvá a 
még ki nem bomlott levelekkel. Állásuk, nyitott-
ságuk fajtabélyeg, régi alanyok felismerésénél 
lehet hasznos ismeret. Ahogy már részleteztem, 
a vitorla esetében is kiemelhetjük a színt és a 
szőrözöttséget. Méretről kivételesen nem sok ér-

telme van beszélnünk, hiszen a lényeg éppen az, 
hogy még csak most indultak fejlődésnek a leve-
lek. A vitorla gyapjas szőrözöttsége egy fokozattal 
sűrűbb, mint a kifejlett levél fonákáé, gyakran 
alig látjuk a kis levélkék alapszövetét. Sertesző-
röket a tenyészőcsúcsot borító levélkéken csak 
amerikai fajok esetében találunk. Az enyhén 
érdes levelű keleti fajták (Kékoportó, Leányka) 
és a csemegeszőlők ilyenkor még többségében 

A levél színe és fonákja
A FAJTAHATÁROZÁSHOZ NÉLKÜLÖZHETETLEN MORFOLÓGIAI BÉLYEGEK KÖZÜL KEZDJÜK A 
KORÁBBAN MEGJELENŐ, HOSSZABB IDEIG VIZSGÁLHATÓ SZERV, A LEVÉL MEGISMERÉSÉT. 
LEVÉLBŐL SEM EGYFÉLE VAN A TŐKÉN. JELEN SZÁMUNKBAN BEMUTATOM MIT, MIKOR ÉS 
HOL ÉRDEMES FIGYELNI. A LEGBIZTOSABB EREDMÉNYHEZ MINÉL TÖBB IDŐPONTBAN, MINÉL 
TÖBB LEVÉLEN, MINÉL TÖBB SAJÁTOSSÁGOT RÖGZÍTSÜNK. AZT SE FELEDJÜK, HOGY A TERMÉS 
MEGFIGYELÉSE NÉLKÜL SOSEM LEHETÜNK TELJESEN BIZTOSAK A DOLGUNKBAN.

VARGA ZSUZSANNA
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csupaszok. A szőrök általában fehéressé teszik a 
kibomló leveleket, de antocianinos bemosódás 
már ebben a korai stádiumban is megjelenhet. 
Az itt tapasztalt árnyalat összefügg a hajtásrend-
szer későbbi színeződésével. Például a Merlot 

vitorlája és szárrendszere zöldes, míg a Mathiász 
Jánosné muskotályé vöröses. 

A vitorlalevelek alatt már kinyílt leveleket to-
vább osztályozhatjuk a koruk szerint. A végleges 
méret nagyjából felét kitevőket fiatal leveleknek 
nevezzük. Ezeken az antocianinos színeződés 
mellett még más árnyalatok is megjelenhet-
nek. Bronzos zsenge leveleket láthatunk egyes 
fajtáknál (Pinot noir). Érdekes különlegesség, 
hogy a kifejlett állapotában nem túl antociani-
nos Chasselas fiatal levelei élénkvörösek. A fa-
kadás után elsőként kibomlott, vagyis a tenyész-

időszakban legidősebb levelek még valamivel 
fejletlenebbek később megjelenő társaiknál, így 
határozásra kevésbé alkalmasak. A legjellegzete-
sebbnek a 6-12. rügyemelet leveleit tekintjük. 
Ezek nagyjából júliusra fejlődnek ki teljesen, és 
huzalos támrendszerű lombfal esetén nagyjából 
szemmagasságba esnek. Legalább 10 levelet 
vizsgáljunk, mert színükben, méretükben és ta-
goltságukban óriási változatosság lehet.

A levél, mint említettem, a szárcsomókon fej-
lődik, a nyél tövénél találjuk a rügyeket. A fejlet-
tebb téli rügy lesz később a metszésünk alapja. 

Pirosló Chasselas-csúcsok

Petrezselyemlevelű chasselas 

A Hamburgi muskotály csúcskaréja
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Mellette nyári rügy található, amely kifakadva 
hónaljhajtássá növekedhet. Bár a másodlagos 
hajtások termesztési szempontból fontos ter-
melő szervek, de azonosításra nem alkalmasak, 
határozásnál mindenképpen kerüljük őket.

A levél három fő részből áll: levélalap, levél-
nyél, levéllemez. A kiszélesedő levélalap nem bír 
túl nagy változatossággal, határozásnál sem szok-
tunk túl nagy figyelmet szentelni rá. Nem úgy a 
levélnyél esetében, itt megint előhozhatom örök 
„tulajdonság-triónkat”, a színt-méretet-szőrözött-
séget. Korábban említettem, hogy a hajtásrend-
szer színe átkúszhat az oldalszervekre, így talál-
kozhatunk vöröses-barnás levélnyelekkel (Kozma 
Pálné muskotály). De a színeződés mintázat (csí-
kok) formájában is megjelenhet. A levélnyél hosz-
szát önmagában, de a levéllemezhez viszonyítva is 
mérhetjük. Legelterjedtebb fehérbor-szőlőfajtánk, 
a Bianca például már messziről felismerhető a kis 
levéllemezek közül kikandikáló hosszú levélnyele-
iről. Gyapjas, de még serteszőrözöttség is megje-
lenhet a nyeleken. A Kékfrankos bársonyos fonáka 
mellé például érdesen szőrös nyél társul.

A levéllemez esetében már beszélnünk kell 
az alakról, illetve a tapintás jelentőségéről. Jöj-
jön először a szín-szőr-méret hármasa. A lom-
bozat színe és a levelek mérete a tápanyag-el-
látottságtól is függ, de alapvető árnyalatokat 
fajtánként is elkülöníthetünk. Az Olaszrizling 
lombozata termőhelyi adottságoktól és kondí-
ciótól függetlenül is általában világoszöld, míg 
a Rajnai rizlinget haragoszöld levelek jellemzik. 
Az őszi lombszíneződésről részletesebben szólok 

következő számunkban. A lombozat színvilágát 
az erek színezete is komplikálja (muskotályos 
csemegéknek gyakran sárga), de a levélszél 
fogai is sárgulhatnak (Sárga muskotály). A sző-
rözöttségről előző számunkban már részletesen 
szóltam. A méret esetében pedig ismét felhív-
nám a figyelmüket a változatosság és a módosító 
tényezők (termőhely, kondíció) kérdésére. Alany-

A Pölöskei muskotály érrel határolt vállöble

Csipkés szélű Tramini
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fajtáink általában nagyobb levelűek, míg néhány 
híres borszőlőnk kifejezetten kislevelű (Sauvig-
non blanc, Tramini). A levéllemez általános alakja 
hosszúkás ék vagy széles vese alakú lehet. A ke-
rek, ötszögletű és szív alakú altípusok megkülön-
böztetése már gyakorlottabb szemet kíván, mert 
meghatározásukhoz a karéjvégek alakulását, il-
letve a levélszél vonalát is követnünk kell. A levél 
főerei a kinyúló részekbe, a karéjokba futnak, kö-
zülük legfontosabb a középső főér. Kiemelkedő 
csúcskaréjáról igen könnyen felismerhető ízletes 
csemegeszőlőnk, a Hamburgi muskotály. 

A karéjok közé benyúló mélyedéseket öb-
löknek nevezzük. Mélységük határozza meg a 
levél tagoltságát. A Petrezselyemlevelű chasselas 

esetében ez annyira fokozódott, hogy a karéjvé-
geket csak a főerek „tartják”. Más fajták szinte 
épek (Kékfrankos), az öblök alig észrevehetők. 
Ha tagolt a levél, szemléljük meg kiterítve, így 
láthatjuk, egymásra hajlanak-e a karéjok szöve-
tei. Ha zárt az oldalöböl (fedik egymást a karé-
jok), az általuk határolt űr is használható lehet. 
Kerekded, zárt öblei vannak a Cabernet sauvig-
nonnak, innen kapta a „sörétessel átlőtt” jelzőjét 
a fajtaleírásokban. Az öblök közül a legfontosabb 
a levélnyélnél található vállöböl. Nyitottsága, 
alakja, aljának formája szintén jellegzetes lehet. 
Az érrel határoltságot kell még hozzátennünk. 
A Pölöskei muskotály, de a Chardonnay is kivá-
lóan azonosítható, ha meglátjuk a vállöbölben 
a szélső főeret, mint határvonalat. A levél szélét 
határoló vonalak is segíthetnek olykor. Kerekded 
vonalak csipkés levélszélt jeleznek (Tramini, Sa-
uvignon, Hárslevelű), míg a fűrészes levélszélt 
egyenes, éles vonalak határolják (Chardonnay, 
Furmint, Kékfrankos).

A levelet nemcsak kiterítve érdemes nézni, 
méregetni. A levelek állása, keresztmetszete is 
érdekes lehet. A Sauvignon hullámos apró leve-
leit látva olyan érzésünk lehet, mintha mindig 
fújná a lombozatot a szél. Az alacsonyabb rendű 
erek közé eső területek nem mindig simák, a 
kidudorodások megjelenése alapján hólyagos 
(Attila), ráncos (Rizlingszilváni) levelekről be-
szélhetünk. Ne csak nézzünk, tapogassunk is! 
A levél szövetének vastagsága is árulkodó lehet 
(bőrszerű – Kékfrankos: vékony, könnyen szaka-
dó – Kékoportó), de a szőrözöttséget is így tudjuk 
pontosan meghatározni.

Mire soraim Önök elé kerülnek, már nem 
kell csak a levél tanulmányozásával beérniük. 
Tanulmányozzák tőkéik „asszimiláló gyárait”, 
hiszen azok nemcsak a tápanyagok termelése 
miatt, de fajtahatározási szempontból is igen 
izgalmasak. Ha pedig nem boldogulnak a leve-
lekkel, javaslom, „levelezzünk”. Írjanak bátran, 
ha kérdésük van.

Szinte nem marad ép levél a vékonyszövetű Kékoportón érésre


