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SZŐLŐTERMESZTÉS

Nincs elég szőlőnk? Szaporítsuk!
A CÍMBEN FELVETETT KÉRDÉS TELJESEN ÉRTHETŐ, ÁM – BE KELL VALLJAM – A RÁ ADOTT VÁLASZ 
KORÁNTSEM ILYEN EGYSZERŰ. JELEN SZÁMBAN A SZŐLŐ SZAPORÍTÁSI MÓDJAIT TEKINTJÜK 
ÁT A MAGVETÉSTŐL A BUJTÁSON ÉS DUGVÁNYOZÁSON ÁT AZ OLTÁSMÓDOKIG. SAJNOS A 
MEGOLDÁSOK TÖBBSÉGÉVEL MA MÁR CSAK KIVÉTELES TERÜLTEKEN ÉLHETÜNK, BEMUTATOM 
ENNEK OKAIT IS.

VARGA ZSUZSANNA

Ha a növények szaporításáról beszélünk, általában 
az első szó, ami eszünkbe jut, a mag. Ez rendjén is 

van, és a szőlőre is igaz lehet. Kedvenc liánunk ugyanis 
olyan sokrétű túlélési stratégiát „dolgozott ki” eredeti 
élőhelyén, hogy több módon is képes fennmaradni, 
terjedni. Színes, ehető bogyóit a madarak elfogyasztják, 
majd távolabb elpotyogtatják a magokat. A termesztő is 
próbálkozhat magvetéssel, növényt is tud nevelni belő-
le. Kertünkben, de a komposztban is gyakran kikelnek 
apró szőlőmagoncok, de ezen egyedek tulajdonságait 

nem ismerhetjük, amíg termőre nem fordulnak. Meg-
bízhatónak tehát nem tekinthetjük a módszert, de a 
„szőlőlutri” akár meglepően jó eredményt is hozhat. Ezt 
a módszert követik nemesítőink, de új hibridek előállí-
tásán túl a gyakorlat nem bajlódik magoncokkal.

Legegyszerűbb a dugványozás

A többi vegetatívan szaporított növényhez hasonlóan 
a szőlőre is igaz, hogy egy fajta számunkra kedvező 
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sajátosságait legegyszerűbben így vihetjük tovább. 
A sokat emlegetett filoxéra előtt így szaporították a 
szőlőt, de valamelyest nagyobb mozgásterük lehetett 
a termesztőknek gyökértetű híján. Ültetvények léte-
sítésére akkoriban dugványt használtak, ami a szőlő 
esetében mindössze a beérett vessződarab gyökerez-
tetését jelenti. (Fontos tudnunk, hogy a mikroszaporí-
tás eszköztára nélkül, házilag csak rüggyel rendelkező 
szárdarabból nevelhetünk új növényt.) Az ültetvény 
biztosabb indulását, jobb eredését elősegíthették 
gyökeres dugványok lehelyezésével, de kedvező ví-
zellátottság mellett egy sima vessző is minden továb-
bi nélkül megeredhetett. A házikertben is próbálkoz-

hatunk ezzel a módszerrel, de érzékeny termőfajták 
vesszőivel csak homoktalajokon számíthatunk tartós 
sikerre. A filoxéra által benépesített kötött talajokon 
ellenálló fajták vesszőit gyökereztessük a talajba. Ha 
szeretnénk magunknak egy tőke direkttermőt otthon, 
annak házi kinevelésével is próbálkozhatunk. De ha 
alanyvesszőt ültetünk, lesz lehetőségünk kipróbálni 
az oltást is. A dugvány ültetésénél arra figyeljünk, 

hogy minél hosszabb szárrész kerüljön a talajba (kb. 
30 cm), így lesz a növénynek leginkább esélye behá-
lózni a számára ideális gyökérzónát. Az új tőke kineve-
léséért felelős felső rügy kerüljön a felszín fölé. Mivel 
elsőként a gyökeresedésnek kell megindulni, érde-
mes ezt a felső részt puha földdel, homokkal takarni, 
hogy lassítsuk kissé a fakadást. A csirkézéshez hason-
lóan aztán fokozatosan lebonthatjuk ezt a takarást a 
rügyről a tenyészidőszak során. Fontos, hogy bő vízel-
látással segítsük elő a gyökeresedést ebben az évben. 
A jó hír az, hogy az oltványneveléshez hasonlóan, itt is 
csak az első kacsra kell várnunk. Amint megjelenik a 
friss hajtáson ez a kis kapaszkodó szerv, örülhetünk, a 
tőkénk megeredt.

Az idős tőke erejével

Ha hiányzó tőkét szeretnénk pótolni, arra is jó meg-
oldás lehet a dugványozás, de használhatjuk a 
szomszéd tőke vesszőit is. A bujtás lényege, hogy 
az anyatőke egyetlen vesszőjét helyezzük a talajba, 
úgy hogy a pótolandó tőke helyén húzzuk fel a felső 
rügyét, rügyeit a felszínre. Az anyatőke segít a kezdeti 
tápanyagellátásban: a felső rügyekből megindulhat a 

Magonccal a kertben és a komposztban is találkozhatunk

Direkttermőt a házikertbe?
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növekedés, míg a föld alatti részek szépen gyökerese-
désbe foghatnak. Az így létrehozott bujtványt a követ-
kező évben leválaszthatjuk anyatőkéjéről, de akár át 
is ültethetjük.

Amennyiben nemcsak plusz tőkét nevelnénk, de 
a meglévőt is megifjítanánk, jól jöhet az évszázadok-
kal ezelőtt is ismert döntés művelete. Sok munkával 
jár, de higgyék el, megéri. Az ifjításra és pótolásra 
szánt tőkék közé akkora gödröt kell ásnunk, hogy 
oda „beledönthessük” anyatőkénket — erről kell két 
vesszőt a kívánt tőkehelyeken felszínre hozni, s már 
kezdhetjük is a kinevelést. A módszer sok munkával, 
de biztos sikerrel jár, hiszen továbbra is számíthatunk 
az idős tőke gyökérzetére, tápanyagraktáraira.

Az eddig bemutatott módszerek sajnos csak 
korlátokkal alkalmazhatók. A tartós sikerekhez vagy 
ellenálló fajta vesszőire, vagy immunis homoktalajra 
van szükség. Ha ezek közül egyik sem áll rendelkezé-
sünkre, és pótolni, szaporítani szeretnénk, egyetlen 
megoldásunk marad: az oltás valamely változata.

Az oltás általános lépései

Az oltást helyben (mármint az ültetvényben, illetve 
házikertben) meglévő tőkén is végezhetjük. (Ennek 
válfajairól, lehetőségeiről egy későbbi számban még 
részletesebben írni szeretnék.) Leggyakrabban olt-
vánnyal ültetünk új tőkéket. Ezek elkészítéséhez nagy 
gyakorlat és pontos szaktudás szükséges, de nem le-
hetetlen a házilagos kivitelezés sem. 

Első lépésként választanunk kell egy alany- és egy 
nemes vesszőt. Előbbi adja majd a gyökérnyakat és a 

gyökereket, így hosszát a dugványhoz hasonlóra iga-
zítsuk, hogy minél könnyebben behálózhassa a gyö-
kérzónát. A termést hozó nemes részből egyrügyes 
darab is elegendő, de mivel a két rész összeillesztése 
előtt metszlapokat kell vágnunk, fontos, hogy ele-
gendő ízközszakasz maradjon ezen az egynóduszos 
csapon. Ha kiválasztottuk az oltási partnereket, jöhet 
az előkészítés. Az alanyból nem szeretnénk hajtásokat, 
így annak vesszőjén a rügyeket kivakítjuk (levágjuk), 

ezután jöhet a szár csúcsi részén a metszlap megvá-
gása — ennek módjait egy következő számban szintén 
részletezem. A nemes rész rügye adja új növényün-
ket. Megfogjuk a termőfajta vesszőjét, s a rügy alatt 
az alanyéval összilleszthető metszlapot vágunk. Az 
összeillesztett alanyt és nemest ezután fűrészporba 
ágyazzuk, hogy kedvező, magas hőmérsékleten meg-
indulhasson a kalluszképződés, vagyis az összeforra-
dás. Ezután fokozatosan eddzük az oltványokat a külső 
hőmérséklethez, hogy áprilisra megkezdődhessen az 
iskolázás, vagyis kiültethessük gyökeresedni oltvá-
nyainkat (egész évben bőséges vízre lesz szükségük). 
A megszületett szaporítóanyagot aztán ősszel vagy a 
következő tavasszal végleges helyükre is tehetjük. 

A sikeres oltás elméleti alapját a kompatibilitás 
(vagyis az alany és nemes összeforradási képessége) 
adja, gyakorlati kivitelezése ennél – természetesen – 
jóval sokrétűbb. Az oltás nemcsak óriási gyakorlatot 
és szaktudást, de speciális eszköztárat, szigorúan 
megszabott környezeti feltételeket is igényel, így ha 
biztosra akarunk menni, javaslom, vásároljunk in-
kább oltványt.

Homoktalajon gazdagabbak a szaporítás lehetőségei

A legbiztosabb, ha oltványt vásárolunk


