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BEVEZETES

A szőlőfélék származása visszavezethető a krétaidőszakig. A fejlődés folyamán a 
Föld különböző részein kialakultak a szőlő fajai, fajon belüli változatai és ennek 
során az idegen, szél általi beporzásra alkalmazkodva a különböző virágtípusok és 
ezek jellegzetes alkatú pollenszemei. A sok kutató által több mint egy évszázadon 
át végzett tudományos vizsgálatok többnyire már feltárták a szőlőpollen alkati, 
anatómiai, biokémiai és fiziológiai sajátosságait. Az újabb időben az elektronmik
roszkóp segítségével megkezdték feltárni a pollenfal, a vegetatív sejt s a generatív 
sejt egyes részeinek finom szerkezetét (Kozma [1963], Kozma—Scheuringné [1968]). 
Fény derült arra, hogy a virágtípusok, továbbá fajok és földrajzi fajcsoportok sze
rint is jellemző eltérések lehetnek a szőlőpollen falának (exine, intine) a felépítésében, 
s az exine külső felületének alakulásában. Dolgozatunkban a pollen felületi képződ
ményeivel kapcsolatos kutatásainkról számolunk be.

IROD ALMI  ÁTTEKINTÉS

A különböző növényfajok pollenfalának a szerkezetét a közelmúlt időszakban a 
palinológusok széleskörűen vizsgálták, és vizsgálják jelenleg is (Erdtman [1952, 
1954], Faegri [1956], Kozma [1963], Mejer [1971], Mejer—Jarosevszkaja [1973], 
Kuprijanova [1965] stb.). A pollen struktúrájának és apertúrájának tanulmányozása 
a scanning elektronmikroszkóp megjelenésével vált szélesebb körűvé és eredménye
sebbé. A scanning elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz módszertani és vizsgálati- 
anyag-előkészítési eljárások kidolgozása vált szükségessé. Ezekkel az új módszerekkel 
kapcsolatban figyelemre méltó tanulmányok jelentek meg Carr [1971], Glauert 
[1972], Grimstone [1968], Havat [1970], Kay [1965], Magnan [1961], Meek [1970], 
Reimer [1967], Sjöstrand [1967] stb. tollából.

A KÍSÉRLET ANYAGA ÉS A VIZSGÁLAT MÓDSZEREI

Vizsgálatainkat kiterjesztettük a szőlőpollen alakjára, méreteire, az exine struk
túrájára és felületi mintázatának az alakulására.

A begyűjtött vizsgálati anyagokat a kitűzött céloknak megfelelően fajonként, 
fajhibridenként, fajon belüli hibridenként, földrajzi-ökológiai fajtacsoportonként, 
különböző termesztési célokat szolgáló fajtacsoportonként, virágtípusonként, bor
vidékenként, ill. termesztési körzetenként csoportosítottuk.

A begyűjtött pollenmintákból eddig megvizsgáltuk 72 szőlőfajta pollenjét. Minden 
csoportból 1—2 típust, összesen 17 pollenmintát választottunk ki a transzmissziós 
elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz. Ez a munka jelenleg is folyamatban van.
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A begyűjtött és csoportosított vizsgálati anyagokat részben a Moszkvai Állami 
Egyetem Laboratóriumában, részben pedig Budapesten, a MÉM Növényvédelmi és 
Agrokémiai Központ Laboratóriumában scanning elektronmikroszkóppal, valamint 
a Kertészeti Egyetem Központi Laboratóriumában transzmissziós elektronmikrosz
kóppal, részben az általunk módosított vizsgálati módszerek alkalmazásával tanul
mányoztuk, s azokról különböző nagyitású fényképeket készítettünk.

A VIZSGÁLATOK ERE D M É N Y E I

A vizsgálatok eredményeit a következőkben foglalhatjuk össze.
A szőlőpollen formája és mérete szőlőfajtánként eltérő. Előfordulnak lapított 

gömbölyű (pl. funkcionálisan hímvirágú Riparia portalis), gömbölyded (pl. funkcio
nálisan nővirágú Kéknyelű, Genuai zamatos) és ellipszis (pl. hímnős virágú Kadarka) 
oválisán hosszúkás, valamint orsó alakú pollenszemek (pl. Leányka) stb.

A pollen méreteivel kapcsolatban megállapítható, hogy a lapított gömbölyű 
pollenszemek viszonylag kisebbek, a nagyobb átmérőjük 19,59—20,07 mikrométer 
(pm), a kisebb átmérőjük pedig 17,06—17,53 pm között változik. Az oválisán 
hosszúkás és az ellipszis formájú pollenszemek nagyobbak, a poláris tengelyük 
23,7—27,65 pm, ekvatoriális tengelyük pedig 16,43 és 15,88 pm között alakul.

Igen változékony a vizsgált szőlőfajták pollenjének exine sculpturája. Az exine 
felülete egyenetlen és mintázata fajtánként erősen eltérő. Az exine mintázata szerint

a következő csoportokat alakítot
tuk ki:

1. Hosszúhullámú domborzatos fe 
lület különböző méretű és formájú 
gödörkés mélyedésekkel, apró pon
tokkal kiegészítve (pl. Riparia XRu- 
pestris 101—14, SolonisX Riparia, 
Szölőskertek királynője és kiónjai, 
Baco noir, Olasz rizling, Piros velte- 
lini stb.) (1. ábra).

2. Rövidhullámú, helyenként rán
cosodó domborzatú felület sűrű 
mélyedésekkel (pl. Szaperavi, Glória 
Hungáriáé, Zalagyöngye, R-28, Cs 2 
stb.) (2. ábra).

3. Enyhén hullámos, helyenként 
ráncos, kis elszórt pontokkal, valamint 
mélyedésekkel és kis gödröcskékkel 
alakuló felület (pl. Pinot gris, Afuz 
Ali, 65—166—3, RupestrisXBerland- 
ieri 10 A, SolonisX Riparia G 11, 
AramonXRiparia 143 B, ItaliaX 
Szőlőskertek klón, KM—159, A 4/13, 
Seibel 7053 „2”, Seibel 5279X stb.) 
(3. ábra.)

4. Az alacsony domborzatú felü-
1. ábra. SolonisX Riparia pollenjének felülete letet, különböző nagyságú és for-

12 660X-os nagyításban. Fotó: T.-né Kasirszkaja májú lyukakban végződő mélyedések
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3. ábra. Solonis X Riparia G 11 pollenjének 
felülete 12 660X-OS nagyításban.
Fotó: T.-né Kasirszkaja
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4. ábra. Ezerjó pollenjének felülete
12 660x-os nagyításban.
Fotó: T.-né Kasirszkaja



6. ábra. Nővirágú Riparia portalis pollenjé
nek /elő'ele 12 660X -os nagyításban.

Fotó: T.-né Kasirszkaja



tagolják. A 21 lOOx-os nagyításban 
kissé kiemelkedő pontok is észlelhe
tők (pl. Ezerjó, Kadarka stb.) (4. áb
ra).

5. Az emelkedéseket és mélyedése
ket ráncok tagolják (pl. Oportó, 
Oberlain, Seibel 5409, hímvirágú 
Riparia portalis stb.) (5. ábra).

6. Kiemelkedő rücskös részek kü
lönböző rajzolatokkal, köztük el
ágazó, változó méretű és formájú 
mély gödrök vannak (pl. nővirágú 
Riparia portalis, 67—9—16, hímnős 
virágú Riparia portalis, Othello stb.) 
(6. ábra).

7. A pollenszem felülete gödrösen 
lyukacsos. A gödrök és a bemélye
dések felülete keskeny, megnyúlt 
ovális stb. alakú (pl. Genuai zamatos, 
65—155—114 stb.) (7. ábra).

8. Sima és kiemelkedő, vastag zsi
nórhoz hasonló mintázatú, megnyúlt 
elágazó mély gödrökkel tagolt felü
let, melyek változó méretűek és for
májúnk (pl. Kéknyelű, Olimpia, Fa
vorit stb.) (8. ábra).

9. A zsinórszerű sűrűn pontozott 
kiemelkedések szorosan összefonód
nak egymással, köztük keskeny mé

lyedések tekervényes figurákat alkotnak (pl. Eger 473, Cegléd szépe stb.) (9. ábra).
10. Alacsony, széles domborzatú gödrökkel tagolt felületet helyenként sűrű, sekélyen 

gödörkés, szabálytalan csipkés peremű és változó méretű lemezes rárakódások fedik 
(67—9—10, 67—9— 15 stb.) (10. ábra).

11. Egyéb mintázatok.
A pollen poláris részének mintázata eltér a pollen oldalsó (mezokolpium) mintá

zatától. Az exine poláris részének sculpturája szerint a szőlőpolleneket a következő 
csoportokba sorolhatjuk:

1. Sima és vastag zsinórszerű kiemelkedések elágazódnak és sűrűn összefonódnak 
egymással, közöttük az elágazó mély gödrök tekervényes figurákat alkotnak (pl. Cs 2, 
Kadarka, Eger 473, Baco noir, Szőlőskertek királynője, R—28, Italia X Szőlőskertek 
kiónok, Olimpia stb.) (11. ábra).

2. Az enyhén hullámos felületen szétszórtan bemélyedések, gödrök és gödröcskék 
vannak, amelyek különböző felületűek és alakúak (pl. Szaperavi, Csabagyöngye, 
Zalagyöngye, Bacchus, De la Palestine, Oberlain, 65— 155—100 stb.) (12. ábra).

3. A keskeny domborzatú, sekélyen ráncosodó felületet mély, váltakozó formájú és 
méretű gödrök tagolják. A felületen kis kiemelkedő pontocskák látszanak (pl. Cegléd 
szépe, Seibel 5279, R—49, Glória Hungáriáé, 67—9—10, Ezerjó, Pinot gris stb.) 
(13. ábra).
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11. ábra. Szőlőskertek királynője pollenjé
nek poláris oldala 12 660X-OS nagyításban.
Fotó: T.-né Kasirszkaja



4. A csúcs osan végződő poláris 
részt enyhén ráncos, zsinórra emlé
keztető kiemelkedések tagolják. A 
bemélyedések méretükben és alak
jukban eltérőek (pl. Elvira, Othello,
Olaszrizling, Aramon X Riparia 143 
B, RipariaXRupestris 101—14,
SolonisXRiparia G 11 stb.) (14. áb
ra).

5. A csúcs osan végződő poláris ré
szen szabálytalan, hullámos kiemel
kedések között szabálytalan formájú 
és méretű nyílások és bemélyedések 
vannak (pl. Kékfrankos, RupestrisX 
Berlandieri 10 A, Seibel 7053 ,,2” 
stb.) (15. ábra).

6. Egyéb mintázatok.
Mint már ismeretes, a funkcioná

lisan nővirágok pollenszemei baráz
da nélküliek, a funkcionálisan hint
és hímnős virágok pollenszemeit 
három barázda jellemzi. A baráz
dák szélességükben, mélységükben 
és sculpturájukban az általunk meg
vizsgált fajtáknál igen eltérőek. A 
barázdákat illetően néhány csopor
tot különítettünk el:

1. Szélesen nyitott barázda. Igen 
jól látszik a barázda fenékrésze, me
lyen kis dudorok fedezhetők fel. A 
barázda középső részén több fajtá
nál jól látszik a csírapórus (pl. Sző
lőskertek királynője, Leányka, Pinot gris, Szaperavi, Afuz Ali mikroklónja, R—28, 
SolonisX Riparia G 11, ItaliaXSzőlőskertek mikroklónja, Kékfrankos, Seibel 
7053 „2” stb.) (16. ábra).

13. ábra. Ezerjó pollenjének poláris oldata 
12 660X-OS nagyításban. Fotó: T.-né Kasirszkaja

Ezen belül:
a) Mélyen nyitott barázda. A barázdaoldalak beárnyékolják a fenékrészt (pl. 

Piros veltelini, hímnős virágú Riparia portalis, Izsáki, Cegléd szépe stb.) (17. ábra).
b) Sekélyen nyitott barázda. A barázda alja nagyon jól kirajzolódik, rajta a dudoros 

sculptura és csírapórus szembetűnő (pl. AramonX Riparia 143 B, Riparia Martin, 
Othello, Baco noir stb.) (18. ábra).

2. Félig nyitott barázda. A barázda fenékrészei kisebb felületen látszanak (65— 
155—78, Elvira, Seibel 5409, Cs 2, Ezerjó, Olimpia, KM—159, De la Palestine, 
Glória Hungáriáé, Riparia X Rupestris 101— 14 stb.) (19. ábra).

3. Záródó barázda. A barázdafenék alig látható (pl. Favorit, Eger 473, Oberlain, 
Hárslevelű stb.) (20. ábra).

4. Csukott barázda. A barázda feneke egyáltalán nem látható (pl. Csabagyöngye, 
Zalagyöngye, Afuz Ali, 65—155—100, 67—9—10, 67—9—4 stb.) (21. ábra).
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16. ábra. Szőlőskertek királynője pollenjé
nek barázdája 12 660x-os nagyításban.

Fotó: T.-né Kasirszkaja

17. ábra. Hímnős virágú Riparia portalis 
pollenjének barázdája 12 660X-OS nagyítás
ban. Fotó: T.-né Kasirszkaja
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IS. ábra. Aramon X  Riparia 143 B pollenjé
nek barázdája 10 OOOx-es nagyításban.
Fotó: T.-né Kasirszkaja



20. ábra. Eger 473 pollenjének barázdája
12 660X-OS nagyításban.
Fotó: T.-né Kasirszkaja

21. ábra. 65— 155—100 hibrid pollenjének 
barázdája 12 660x-os nagyításban.
Fotó: T.-né Kasirszkaja
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Összefoglalás

Több szőlőfaj, szőlőfajhibrid és a V. vinifera több kultivárja, fajon belüli hibridje virágtípusai 
pollenjének az alakját, az exine sculpturáját scanning elektronmikroszkóppal tanulmányoztuk. A 
vizsgálatok eredményeit a következőkben foglalhatjuk össze:

— a szőlőpollen alakja és mérete fajtánként jellemzően eltérő;
— az exine felületének a mintázatában a domborzatok alakja, mérete, hosszúsága, mélysége 

ráncoltsága, a ráncok alakja, mérete, pontozottsága, lyukacsossága, s egyéb mintázatok, továbbá 
a poláris részek mintázata, valamint a barázdák nyitottsága, mélysége, szélessége, mintázata alapján 
lehet jellemző pollentípusokat elkülöníteni;

— eddigi vizsgálataink alapján az exine felületének általános mikromorfológiai bélyegei szerint 
11 csoportot, a pollen poláris részének mintázata szerint 6 csoportot, s a pollenbarázda alakulása 
szerint szintén 6 csoportot különítettünk el;

— vizsgálataink eredményei felhasználhatók lesznek a fajták ampelográfiai jellemzésekor s a 
pollenfiziológiai kutatásokban is.
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M3YBEHME ITBIJIbLIbl B B H O T PA jlA  C K A H H P y i O m H M  
3 J IE K T P O H H B IM  M H K P O C K O f lO M

JI-p Tounane A. KauiupcKa.H—JI-p ti. Ko3.\ta 

PesioMe

Ha Katjieflpe Bmiorpaaapcrna őyttaneniTCKoro YHMBepcHTeTa CaaOBoncTBa raysajiacb CKa- 
HttpyiOlUHM SJieKTpOHHhlM MHKpOCKOnOM nblJIblta pa3J!HHHbIX THnOB UBCTKOB, COpTOB H BHflOB 
BHiiorpaaa (Vitis vinifera). IlTyaaJtacb (JiopMa nbuibttbi, CKyjibnTypa n anepTypa 3K3HHbi. Pe3yjtb- 
TaTbi onbiTOB MoryT őbtTb oőoőmeHbi b cjieayiomeM:
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— (J)opMa h paiMep ribuibnbi BHHorpa.ua xapaKTepHO par.ruMHbi no copTaM;
— no pej i be ej) h oct h noBepxHOCTH 3K3hhm Ha ocHOBe tj)opMbi, pa3Mepa, fljiHHbi, rjiyÖHHbi, CK.'iazr- 

naTOCTH őyropKOB, hx (jiop.Mbi, pa3Mepa, TOHeHHOCTH, ckbo3hctocth CKjiaflOK, h jipyroH y3op- 
naTOCTH, a 3aTeM Ha ocHOBe pejibeefjiiocTH nojiapHHx xacxeíí, a Taxxce otkpmtocth, rnyÖHHbi, 
nmpHHW 6opo3fl mojkho BtiflejuiTb xapaicrepHbie jura nwjn>in>i THnbi;

— Ha ocHOBe cymecTByiouiHX ao chx nop HaniMX HCCJienOBaHHií ömjio Bbi/rejieHO no oöluhm 
MHKpoMop(j)oaorHHecKHM npH3HaxaM noBepxHOCTH 3K3HHW 11 rpynn, no ysopaaToc™ nojiapHwx 
nacTeíi nbiabubi 6 rpynn, no c<}>opMHpoBaHHK> öopoxa Taxace 6 rpynn;

— pe3yjibTaTbí Hauinx HCCJieflOBaHra: MoryT 6biTb Hcno.xbBOBaHbi ripn aMne.iorpatj)HBecKoíi xa- 
paKTepHCTHKe COPTOB H B (j)H3HOJ10rn<ieCK0M HCCJieflOBaHHH nbiabUbl.

STUDY OF VINE PO LLEN  WITH SC A N N IN G  ELECTRO N  M ICRO SCO PE 

A. Tompa-Kasirskaya—Dr. P. Kozma 

Summary

The form of pollen, the exine sculpture of different vine varieties, vine hybrids, several cultivars 
of V. vinifera, as well as the same of infraspec. hybrids were studied with scanning eleetron micros- 
cope at the Department of Vine Groving of the University of Elorticulture, Budapest. The followings 
are to sum up the results of the tests:

— form and size of vinepollen characteristically differs by the variety;
— differenciádon of the pollen types may take plance o the basis of characteristics: the relief of 

the surface of exine, their size, length, depth, wrinkles, form of size perforation and patterns of the 
same, as well as the pattern of polar parts, the openings — depths and pattéra of the grooves;

— tests performed up till now permitted a separation of 11 groups in generál by the micromor- 
phological marks of the pollen, and another 6 in accordance with the formation of pollen grooves;

— these results of the tests may give a help at ampelographic characterisation of varieties and at 
pollen-physiological researches as well.


