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SZŐLŐTERMESZTÉS

Előző számunkban említettem, hogy a fürtök is-
merete nélkül nehéz biztosan határozni, hiszen 

a zsendülésig nem lehetünk biztosak a bogyók szí-
nében, de például a muskotályos íz felfedezésére 
sincs módunk az első kóstolásig. Azért megnyugtat-
hatom Önöket, a fürtökről, bogyókról információt 
gyűjteni már a virágzástól lehet, csak tudnunk kell, 
mit figyeljünk.

Május végéig a lombozat sincs olyan állapotban, 
hogy a kifejlett leveleket biztosan vizsgálhassuk. Fa-

kadástól virágzásig így célszerű a vitorla és a fiatal le-
velek tulajdonságait rögzíteni, memorizálni. (Ha tud-
juk, milyen fajtaválasztékból áll kiskertünk, az ismert 
szereplők elkülönítése már ekkor is megtörténhet. 
De teljesen ismeretlen tőkék biztos beazonosítása 
csak a kifejlett levelek és érésben lévő fürtök segítsé-
gével lehetséges.) A virágzáskor is nyerhetünk biztos 
információkat. A ledobott pártasapkák nyomán ott-
maradt porzókra és termőre is vessünk pillantást. Ha 
a fejlett termő mellett lekonyuló, rövidke porzószá-

Nézzünk, tapintsunk, kóstoljunk!
AZ ÉRÉSSEL ELÉRKEZIK A SZŐLŐFAJTA-HATÁROZÁS IDEÁLIS IDŐPONTJA, HISZEN MINDEN 
JELENTŐSEBB MORFOLÓGIAI BÉLYEG MÁR ÉS MÉG TANULMÁNYOZHATÓ. A LEVELEK MÉG 
VIZSGÁLHATÓK, ŐSZI SZÍNÜK IS MÁR ITT-OTT ELŐKANDIKÁL. A FÜRTÖK PEDIG VÉGRE MEGMUTATJÁK 
ÉRETT SZEMÉLYISÉGÜKET. TOVÁBBRA IS FONTOS TANÁCS: NE CSAK NÉZZÜNK, TAPINTSUNK ÉS 
KÓSTOLJUNK IS! HISZEN TUDJÁK, VAN ÉRTÉK, AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN…

VARGA ZSUZSANNA
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lakat látunk, bátran kijelenthetjük, nővirágú fajtával 
van dolgunk. Ez máris közelebb vihet minket a meg-
oldáshoz. Az újabb fajtaválasztékból már javarészt 
kimaradtak az ilyen rendellenes típusok, régi cse-
megeszőlő-fajtaválasztékunknak azonban jelentős 
hányadát adták a nővirágú egyedek (Génuai zamatos, 
Madeleine angevine, Rosa menna di vacca stb.). Ha 
az apró termő elvész a fejlett, meredező porzószálak 
között, akkor hímvirágú fajtával van dolgunk. Mivel 
ez a rendellenes virágtípus nem képes termést hozni, 
biztosak lehetünk benne, hogy nem termőfajtát pró-
bálunk beazonosítani. Ha mindehhez nagy méretű, 
haragoszöld levelek társulnak, garantálom, hogy 
egy alanytőke virít a kertünkben. Valószínű, hogy az 
oltvány nemes része sérült, elpusztult, így tudott az 
alany eluralkodni.

A bogyók száma, a fürt mérete még közelről sem 
végleges ekkor, de a termés leendő nagyságát, alak-
ját már ekkor is sejthetjük. Egy 10-15 cm-es, elága-
zó virágzatból biztosan nem lesz apró, 100 gramm 
alatti fürt… És ez igaz fordítva is! A termékenyülés, 
kötődés, fürttisztulás után megkezdődik az intenzív 

bogyónövekedés. Innentől már biztosan tanulmá-
nyozhatók a levelek, de a fürtök is tartogatnak új, 
hasznos információkat. A kocsányzat színe, szőrö-

zöttsége és mintázata tájékoztató lehet, de a bogyó 
alakja is hamar véglegessé válik.

A zsendülés egy szemvillanás alatt eljön a korai 
érésű fajták esetében, így nem kell sokat várnunk 
az érett fürtök vizsgálatára, kóstolására. A zsendülés 
fázisa, vagyis az érés kezdete is tartogathat egyedi 
felismerő bélyegeket. A változó jelzővel ellátott faj-
ták (Gohér, Furmint) különleges, cirmos mintázatot 
nyernek a zsendülés idejére, amely hamar eltűnik, 
hogy átadja helyét az „unalmas”, sárgás, érett bo-
gyószínnek. A Sárga muskotály jelzője pedig nem 
csak éréskori árnyalata miatt találó. A levélszél fo-

Egy nővirágú finomság, a Madeleine angevine 

Pirosló Chasselas
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gainak színe is ezt a tónust követi, de a zsendülő 
bogyók is rendkívül hamar besárgulnak. Az éréssel 
párhuzamosan gyarapodnak a színanyagok, a fes-
tőlevű vörösbor-szőlőfajták azonban igen hamar 
beszínesednek. 

A számos jól használható generatív bélyeg közül 
innentől csak a jelentősebbeket szeretném kiemel-
ni. A szőrözöttség, vagyis a tapintás itt ugyan nem jut 

szerephez, de végre bevethetjük egy másik érzék-
szervünket, az ízlelőbimbóinkat is. A fürtök mérete 
fontos jellemző, ezt centiméterekben is megadhat-
juk, de talán pontosabb, ha grammokban határoz-
zuk meg. Ismét emlékeztetni szeretném Önöket, 
hogy a fajtaleírások kategóriái megtévesztők lehet-
nek. A szomszédos osztályok (kicsi, közepes, nagy 
stb.) között ugyanis könnyű az átmenet. A fürtök tő-
kénkénti mennyisége, a tápanyag- és vízellátottság, 

de a klónválasztás is befolyásolhatja a termések mé-
retét. Próbáljanak nagyobb kategóriákban, szélsősé-
gekben gondolkodni. Ne korlátozzák választásukat 
egy túl komolyan vett érték alapján. 

A fürtök mérete mellett azok alakja és tömött-
sége tekinthető a legfontosabb morfológiai jel-
lemzőnek. A nagyon tömött fürtökben a bogyók 
olyan szorosan állnak, hogy eltorzítják egymást, 
de még a tömött fürtben sem láthatjuk a kocsány-
zatot. Ezzel szemben az igen laza vagy madárkás 
fürtben ritkásan állnak a bogyók. Ennek oka a 
virágzáskori időjárásra való érzékenység, vagy a 
nővirágú jelleg is lehet. Ez utóbbiról informálnak 
minket a leírások is, megkönnyítve a fajta beazo-
nosítását, megismerését. 

A fürtök alakját a kocsányzat elágazásainak 
száma, egymáshoz viszonyított hossza és esetleges 
görbülete határozza meg. Ezt már virágzástól ta-
nulmányozhatjuk. Néhány egyszerűbb jellegzetes 
típust (hengeres, vese alakú, kúpos) talán egysze-

Hamar színesedik a Sárga muskotály

Cardinal, a kényes óriás
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rűen azonosíthatunk, de a bonyolultabb formák és 
azok szinte végtelen átmenetei (ágas-szárnyas-vál-
las) megnehezítik a pontos beazonosítást.

A bogyó esetében a méretet, az alakot és a színt ér-
demes kiemelnünk. A méretet itt is megadhatjuk mm-
ben vagy grammban, de talán az utóbbi célszerűbb. 
Itt se feledkezzünk meg a szomszédos kategóriák 
átjárhatóságáról, érdemes ismételten a szélsőségekre 
koncentrálni. A csemegeszőlő-nemesítők munkájának 
köszönhetően egyre tetszetősebbek lettek a fajták, 
nőtt a hibridek fürt- és bogyómérete. Ma már nem rit-

kák a 4-5 g-os szőlőbogyók sem, de a kényes Cardinal 
(szerencsés évben) máig verhetetlen e tekintetben. 

A bogyó alakja elméletben igen változatos lehet. 
A morfológiai ismertetők 20-nál is több formát tárnak 
elénk. A helyzet azonban – sajnos vagy szerencsé-
re – ennél valamivel egyszerűbb. A 20 forma között 
ugyan számos átmeneti, nehezen elkülöníthető alak 
kapott helyet, de a fajták jelentős hányadát mindösz-
sze néhány kategóriába sorolhatjuk. A csemegesző-
lő-nemesítésben máig is élő trend, hogy valami 
különlegeset, valami extrémet dobjanak piacra, 
így születhettek különleges hengeres vagy boszor-
kánykaromra emlékeztető bogyóalakú fajták. Há-
zikerti határozáskor azonban próbáljunk néhány 

alapformára koncentrálni: kerekdedgömbölyű (bor-
szőlőfajtáink többsége), hosszúkás-ovális-tojásdad 
(Pannónia kincse, Attila), lapított gömbölyű (Favo-
rit), kecskecsecs alakú (Anita, Kecskecsöcsű). De ha 
különlegességet fedezünk fel, ahhoz is próbáljunk 
nevet találni a fajtakönyvek általános leíró részéből 
(görbült, hengeres, halhólyag alakú stb.).

A fehér fajták bogyószíne a sárga, de felveheti a  
sárgászöld különböző árnyalatait. A színes bogyójúak 
között a húspirostól a rózsaszínen át a piszkosszürkéig 
sok árnyalatot megtalálunk. Ne feledjük, ami nem kék 
bogyójú, az mind fehér bort ad, tehát ha kettős haszno-
sítású (csemege és bor), színes bogyójú fajtát keresünk 
a jegyzékben, azt a fehérbor-szőlőfajták között tegyük. 
A bogyószín nem mindig egységes, a fény ezt a tulaj-
donságot is befolyásolja, mértéke az érés felé haladva 
fokozódik. A kékbogyójú fajták sem egyformák. Van-
nak jobban és kevésbé színesedő egyedek, de a ham-
vasság is jelentősen módosít a szemünk által érzékelt 
árnyalaton. A hamvasságon túl más jellemzők is gaz-
dagíthatják a fajta alapszínét: a paraszemölcsök pon-
tozottá, a csíkok pedig mintázottá tehetik a bogyókat.

Következzen végül a bogyószín és az őszi 
lombszín kapcsolata. A fehér szőlő levelei rendre 
sárgára színeződnek. A fehérborszőlőnek tekintett 
rózsaszín-piros bogyójúak is általában egyszerűen 
sárgára színeződnek ősszel, de olykor pirosas foltok 
színesíthetik lehullásra készülő lombjukat. A vörös-
bor-szőlőfajtáink, vagyis a kékszőlők mindig pirosas 
árnyalattal készülnek a télre. A festőlevűek, mintha 
nem bírnának a tőkéjükben túltengő tengernyi 
színanyaggal, már igen korán bevörösítik leveleiket 
is. Ha kék bogyót látunk, pirosas levélszínre számít-
sunk. Ez alól kivételt képeznek a direkttermők, ahol 
még a gazdag színanyagtartalmú bogyók (Othello) 
lombja is sárgára színeződik az ősz folyamán. Ha 
tehát kék bogyókat és sárga leveleket látnak, készül-
hetnek is a labruscák rókaízére.

Ha kedvet éreznek tőkéik azonosításához, itt az 
ideje, hogy hozzáfogjanak a kutatómunkához. A né-
zegetéshez, tapogatáshoz, kóstolgatáshoz jó szórako-
zást és sok sikert kívánok!

Különleges újdonság a Souvenir


