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2/2017. /III.29./ Tanácsülési határozat: 

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /8719/ igen szavazattal a Tarcali Kutató 

2016 és 2017 évi munkatervéről az alábbi határozatot hozza meg: 

A Tokaji Borvidék Nonprofit Kft. -Tarcali Kutató- 2016. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.  Az írásos beszámoló a jegyzőkönyv melléklete. 

A 2017 évre ismertetett  szakmai programtervet  jóváhagyja azzal, hogy a borvidék borai 

katalógusának elkészítése kerüljön be a 2017 évi program-tervbe, mely  a jegyzőkönyv 

melléklete. 
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Beszámoló a Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 

2016-os szakmai tevékenységéről 
 

 

 2016-ban új tulajdonosi felállásban az első évünket végeztük. A kutatói munka az előző 

években megkezdett témákban tovább folytatódott, viszont újabb feladatokat is kaptunk az új 

tulajdonostól. A 2016.04.01. és a 2017.03.31. közötti időben végrehajtott tevékenységet 

ismertetjük. 

 

 

I. Fajtagyűjtemény 

 A projektben a fajtagyűjtemény fenntartása és bővítése kiemelt módon szerepel. A 

tevékenység 4 részfeladatból áll, melyet folyamatosan végzünk: 

 a, Régi Tokaj-hegyaljai szőlőfajták felkutatása 

 b. Régi Tokaj-hegyaljai szőlőfajták megőrzése 

 c, Régi Tokaj-hegyaljai szőlőfajták értékelése 

 d, Különböző alanyfajták értékelése 

 

 Az ütemezésnek megfelelően tél végén végrehajtottuk a fajtagyűjtemény támrendszerének 

javítását, majd a vadkár elleni védekezés volt a legfontosabb feladat. A tél végi lemosó 

permetezés után elvégeztük a tőkék nyitását. A hiányzó tőkehelyekre pótlást ültettünk. A 

kihajtó szőlőt a vegetáció alatt 10 alkalommal permeteztük. A zöldmunkák keretében a 

hajtásválogatást, dugdosást, a szükséges esetekben a kötözést végeztük. A sorközművelést 

kaszálással végeztük, mivel takarónövényt hagytunk az erózió elkerülése végett.  

 Kihelyeztük a fajták és klónok jelölésére a jeltáblákat. 

 Amint megkezdődött a zsendülés, majd érés, értékeltük a fő fajták klónjait és az alanyok 

hatását. Ez a munka jelenleg is folyamatban van. 

 

 

 

 

 



I/a Régi tokaji szőlőfajták bemutatója 

Szeptember 9.-én az intézet három éve létrehozott Fajtagyűjteményének első termésével 

ismerkedhettek a résztvevők. Jelenleg a gyűjteményben 78 régi szőlőfajta van, illetve a fő fajták 

(furmint, hárslevelű) számos klónja megtalálható. A telepítést követően mostanra állt be az 

ültetvény annyira, hogy azok termését már feltétlenül szerettük volna a nyilvánosságnak is 

bemutatni. Olyan szőlőfajtákkal ismerkedhettek a helyi szőlőtermelők, melyeknek esetleg csak 

a nevét ismerték, de így együtt, egymás mellett megtekinteni, kóstolni kivételes alkalom volt.  

 

I/b. Alanyhatás vizsgálat 

 Az alanyválasztásban az egyik legfontosabb szempont (a filoxéra rezisztencia, 

szárazságtűrés, mésztűrés stb. mellett) a nemes növekedési erélyének és érési idejének 

befolyásolása. 2016-ban Furmint szőlőfajtán vizsgáltuk az alany hatását a nemes részre. A 

vizsgálatot intézetünk fajtagyűjteményében, Tarcalon a Murat-völgy-dűlőben végeztük (1.kép). 

Itt 2013-ban három alanyon (Teleki 5.C, Fercal, 140 Ruggeri) telepített különböző Furmint és 

Hárslevelű klónok és klónjelöltek találhatóak. Minden alany-nemes kombináció parcellája 10 

tőkéből áll. A 2,4 x 0,8 méter térállású, lösztalajú ültetvényben a tőkék művelésmódja 

középmagas kordon.   

Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy három kiválasztott alany közül 

melyik befolyásolja leginkább a nemes rész fejlődését. Kérdésünkre a vegetatív rész 

tömeggyarapodásának mérésével és termés szüretkori paramétereinek mérésével kerestük a 

választ. 

A növekedési erély meghatározásához a képződött vegetatív tömeget mértük 46 Furmint 

klón esetében. 2016. telének végén metszéskor átlagosan 4 db két világos rügyes csapot 

hagytunk termőkaronként. A lemetszett vesszőtömeget mértük. 2016.09.29-én a terület 

különböző részeiről 8 Furmint klónnál, alany-nemes kombinációnként 10 fürtös mintát vettünk, 

mértük a fürttömeget és 30 bogyó tömegét. Az egyes klón x alany párosítások termését külön 

dolgoztuk fel, és mértük a must cukor-, sav-tartalmát és kémhatását. A lemetszett vesszőtömeg 

mérése során azt tapasztaltuk, hogy a szakirodalmi adatokkal ellentétben a Fercal mutatta a 

legnagyobb mértékű vegetatív erélyt, a Teleki 5.C közepes, a Ruggeri 140 pedig a legkisebb 

értékkel szerepelt (1.ábra). Összhangban vannak viszont az eredmények a 2013-as, telepítés 

évében mért hajtáshosszal (Bihari et al, 2016).  

A növekedési erély szempontjából vizsgált tőkék körülbelül 10%-a egy 

tápanyaghiányos talajfolton található, az ezen tőkék mérési eredményeivel összesített értékeket 

külön is ábrázoltuk. Azt tapasztaltuk, hogy a Fercal alanyra oltott nemes mutatta a legkisebb 

függést a talajparaméterektől mind 2013-ban, mind 2016-ban (1.a ábra). 

 

 



  
1.ábra a) Metszéskori vesszőtömeg, kg/tőke (balra); b) Növekedési erély az összesített 

szakirodalom alapján (jobbra). 

 

A termésérés idején mértük a fürt- és bogyótömeget (2. és 3.ábra). Méréseink alapján a 

fürtsúly alanytól való függése a növekedési erélynél megfigyelt sorrendhez hasonlót 

eredményezett, azaz a Fercal alatt kevéssel lemaradva a Teleki 5.C , míg jelentősen alacsonyabb 

értékkel a Ruggeri 140 szerepelt. Amennyiben a tápanyaghiányos talajfoltban mért értékektől 

(P.120 és P.125 klón) eltekintünk, a Teleki 5.C (190,9 g), Fercal (182,3 g), Ruggeri 140 (145,9 

g) csökkenő sorrendet kapjuk. Bogyósúly tekintetében szintén a Teleki 5.C kismértékű előnye 

figyelhető meg a Fercal előtt, míg a Ruggeri 140 mutatta a legkisebb átlagos bogyósúlyt. A 

talajfoltban mért, a többi nemes klónhoz képest alacsonyabb bogyósúlyok az alanyok szerinti 

sorrendet nem befolyásolták. 

 

 
2.ábra Fürt átlagtömegek alany-nemes kombinációnként (g). 

 



 
3.ábra Bogyótömegek átlagai alany-nemes kombinációnként (g). 

 

 

Mértük a mustok analitikai paramétereit is. A mért értékek nagy szórást mutattak, így 

azokat nem csak alanyonként átlagolva, hanem egyenként is közöljük (2., 3. és 4. ábra). Egyik 

vizsgált paraméterben sem figyelhető meg egyértelmű hatás az alany szerint, inkább 

feltételezhető a nemes klón, illetve a talajviszonyok szerepe. A legmagasabb átlagos mustfokkal 

szüretelt szőlő a P.120 és P.125 Furmint klón is az alacsonyabb tápanyagtartalmú talajfolton 

található (4. ábra). A 2016-os, előkísérletnek tekinthető szüreti mérések után 2017-ben nagyobb 

mintaelemszámmal folytatjuk vizsgálatainkat, mely tisztázhatja az alanyok hatását a 

mustminőségre. 

 

 

 
4.ábra. A mustok cukortartalma alany-nemes kombinációnként (g/l). 

 



 
5.ábra A mustok savtartalma alany-nemes kombinációnként (g/l). 

 

 
6.ábra A mustok pH-ja alany-nemes kombinációnként. 

 

 Megállapítottuk, hogy a nemesre gyakorolt növekedési erély szempontjából mind a 

telepítés évében, mind termőre fordulás után kiemelkedett a Fercal. A legkisebb növekedést a 

Ruggeri 140, míg a Teleki 5C közepes növekedést eredményezett a nemesnél. A vizsgált 

parcellák térbeli elhelyezkedését, illetve ezzel összefüggően a talajviszonyokat is figyelembe 

véve a Fercalra oltott nemes mutatta a legkiegyenlítettebb növekedési erélyt, fürt- és 

bogyótömeget. A talajfoltban elhelyezkedő két mérési helyet kizárva, hat alany-nemes 

kombinációból négynél megfigyelhető, hogy a Teleki 5.C a legnagyobb, a Fercal közepes, míg 

a Ruggeri 140 a legkisebb átlagos fürtsúlyt eredményezi a ráoltott nemesnél. A mustok 

analitikai paramétereit tekintve 2016-os vizsgálataink alapján nem állapítható meg 

egyértelműen, az alanyokra visszavezethető hatás. 

Fajtagyűjteményünk vizsgálatán felül a 2016-os évben a Verebes-dűlőben állítottunk be 

alanykísérletet Furmint fajtával, hat alanyon. 2017-ben a Disznókő (Furmint 4 alanyon) és a 



Szent Tamás dűlőkben (Hárslevelű 4 alanyon) állítunk be kísérletet szőlőtermesztőkkel 

együttműködve, az alanyok hatásának minél alaposabb megismerése céljából. 

 

 

II. Furmint szaporítóanyag fenntartás, fejlesztés 

II/a, Változatos Furmint klónjelöltek felkutatása, felszaporítása. Két forrása lehet az értékes 

egyedeknek: 

1. Felhagyott szőlők: Feltételezzük, hogy a felhagyott parlag területeken vannak olyan 

idős egyedek, melyek 

nem az 50-es évekbeli 

szelekcióból származnak, 

hanem régebbi tőkékről 

származó oltványszőlők. 

A felhagyott területekről 

lehetséges Furmint 

klónjelölteket 

gyűjtöttünk.  

 

 

 

2. Művelésben lévő öreg 

állomány: Az 50-60 éves, 

vagy idősebb szőlőtőkék, 

melyek néhol még fellelhetők, még az 50-es évek előtt telepített tőkékből lettek leoltva. 

Ezek ráadásul művelésben vannak, így a termés minőségét közvetlenül 

megfigyelhetjük. 

Az öreg, de még művelt ültetvényekben augusztusban és szeptemberben van módunk 

az érésben lévő fürtök vizsgálata alapján felkutatni és értékelni a lehetséges Furmint 

klónokat. Eddig is több ígéretes klónjelöltet találtunk, de a munka folyamatban van. 

 

 
Egy ígéretes Furmint klónjelölt 

 

 



 

II/b. Klónszelekció Furmintnál 

 

 A Furmint klónszelekciója jelenleg is folyik. Pécsen 2009 óta száraz bor készítésére 

alkalmas klónok szelekcióját folytatják (Kozma és Werner 2014). A fajtagyűjteményben 

standard körülmények között eltelepített klónok értékelését folyamatosan végezzük.  

 Most, 2016-ban öt államilag elismert Furmint klón van (Pernesz 2009). Ezen klónok 

megfigyelése intézetünkben évek óta zajlik. A felvételezéseink alapján a jellegzetességeiket 

összegeztük táblázatos formában (1.táblázat). 

 

1.táblázat Az államilag elismert Furmint klónok főbb jellemzői (a pontszámok 1-5-ig az 

egymáshoz viszonyított értéküket jelzik) 

jellemző T92 T85 P26 P27 P51 

termékenyülés 4 5 5 5 4 

fürt méret 4 5 4 4 4 

fürt szerkezet tömör kevésbé 

tömör 

közepesen 

tömör 

közepesen 

tömör 

kevésbé 

tömör 

bogyó méret, 

nagyság 

közepes közepes közepes közepes közepes 

cukorgyűjtés 2 3 5 5 4 

termés mennyiség 4 4 2 3 3 

botritiszesedés 3 3 5 4 3 

 

Sajnos ezekből a klónokból is csak a T92 és a T85 klón rendelkezik bejelentett 

törzsállománnyal Magyarországon. Vagyis csak rendkívül szűk legális választási lehetőség áll 

a termelők rendelkezésére. Ezen a helyzeten intézetünk is változtatni kíván, és az eltérő 

igényeknek megfelelő klónválaszték biztosítását céloztuk meg. 

Az államilag be nem jelentett, évtizedekkel ezelőtt szelektált klónok nagy része már 

eltűnt, mivel a kutatóintézet többszöri átalakulása során az ültetvényeket kivágták, a klónok 

pedig nem lettek átmentve. Az elmúlt évtizedekben a Kutató Állomás törzsültetvényei 

jelentették a borvidék kiinduló szaporítóanyag bázisát. A rendelkezésre álló klónválasztékot 

azonban nem tükrözik a jelenlegi szőlőültetvények. A Furmint T92 és a T85 klónokból jelentős, 

míg a többiből elenyésző terület lett telepítve. 

A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2012-től kezdődően kezdte a 

lehetséges klón jelöltek összegyűjtését. Igyekeztünk egy változatos sorozatot kialakítani, mely 

lehetőséget nyújt az összehasonlító vizsgálatokra, és a minél hatékonyabb klónszelekciós 

munkára. Intézetünkben abból indultunk ki, hogy a II.Világháború előtti relatív diverzebb 

Furmintból talán sikerül valamit megmenteni, és az ígéretes változatokat kiválasztva 

felszaporítani azokat.  

Jelenleg a következő klón jelöltek állnak rendelkezésünkre:  

Öreg tőkékről származó leoltások   14 tétel 

Saját intézeti klónok     19 tétel 

Régebbi tarcali klónok    7 tétel 



Kecskeméti klón     1 tétel  

Román klón      1 tétel  

Összesen      42 tétel 

 

Ezen túlmenően a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel együttműködve 

létesítettünk egy 37 tételből álló, pécsi szelektálású klóngyűjteményt. 

 A régebbi tarcali klónok hat évtizeddel ezelőtt születtek. Ma már csak a korábbi 

időszakban legjobbnak ítélt klónok vannak meg. A három éves újraértékelést követően, 

reményeink szerint lesz olyan a klónok között, amely számításba jöhet klónválasztékként. 

A fenti klónjelöltekből létrehoztunk egy ültetvényt, melyben a legígéretesebb 

egyedekből 10-10 tőkéből álló parcellákat állítottunk be. A jövő évtől már jóval nagyobb számú 

mintán vizsgálhatjuk az adott klónjelöltek termelés során mutatott ellenállóképességét, 

morfológiai és vegetációs jellemzőit. Mérjük a szüretkori legfontosabb paramétereket a 

mustban, majd a kierjedt borban. Ezeket a paramétereket összehasonlítva választjuk ki a 

legígéretesebb klónokat. 

 

II/c. Tömegszelekció Furmintnál 

Az ütemezésnek megfelelően a következő feladatokat végeztük el: A klónparcellákban 

pótoltuk a fellépő hiányokat. A lehetséges klónjelölteket megjelöltük. A 

klónparcelláknál folyamatosan végeztük a növényvédelmet és a talajművelést.  

 

 

IV. Szőlészeti kártevők és kórokozók monitorozása 

 

IV/a. GTD (Fás betegségek) program 

 

IV/a/i Fás betegség tüneteit mutató tőkék kezelése csonkolással 

 Az ütemezésnek megfelelően folyamatosan monitoroztuk a GTD betegségek 

felbukkanását, és ahol kellett, mintavétel is történt. Beállítottunk egy kísérletet, melynek 

értelmében 120 szőlőtőkét, melyek GTD betegség tüneteit mutatták, 20 cm magasságban 

visszavágtuk. A vegetáció alatt követtük azok kihajtását, fejlődését és tünetességét. 

 

 
 

Az első évi eredmények arra mutatnak, hogy a megújult tőkék 94%-a nem mutatott betegség 

tüneteket. A megfigyelést folytatjuk a következő években is. 
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IV/a/ii. A fás betegségek által okozott terméskiesés a Tokaji borvidéken 

Az elmúlt két évben borvidéki szintű felmérést végeztünk a fás betegségek 

felderítésére, és a károkozás mértékének becslésére (Bihari et al. 2015). A harmadik 

felmérésünk célja volt, hogy kövessük a változásokat a borvidéken, és képet kaphassunk a 

jelenlegi helyzetről, és most először a tendenciákat is megfigyeljük. A módszer véletlenszerű 

mintavételezésen alapult. A QGIS random pontgenerátor segítségével véletlenszerűen 

kijelöltünk 50 pontot a borvidéken, ahol 200-200 szőlőtőke helyet vizsgáltunk meg, összesen 

10.000 tőkehelyet. Amit néztünk, az a szőlőtőke megléte vagy hiánya, esetleges pótlás az utóbbi 

2 éven belül, a tőke megfigyelhető vírusos vagy fás betegség (GTD) tünetei (1.fotó). Az idén 

megismételtük a felmérést, oly módon, hogy a tavaly felmért tőkehelyek 60%-át az idén is 

megnéztük, a maradék 40 %-ban pedig új pontokat jelöltünk ki. Azért ismételtünk meg 

ugyanazokon a pontokon felmérést, hogy lássuk egy év alatt történt-e változás a konkrét 

helyszíneken, míg az újabb pontok felvételét az indokolta, hogy a mintavételből származó 

esetleges hibát érzékelhessük. 

 

 

 

 
1.ábra Fás betegség első tünete az elszórtan megjelenő sárga foltosság 

 

A 2016-os bejárás során azt tapasztaltuk, hogy az ültetvények állapota rendkívül 

változó. Vannak nagyon tőkehiányos és szépen karbantartott ültetvények egyaránt. 

Megfigyelésünk szerint a szépen gondozott ültetvényben és az elhanyagolt területeken egyaránt 

előfordulhat fás megbetegedés. A betegséget hordozó 548 tőke közül mindössze 18 (3,2%) 

pusztult el. A többi kisebb-nagyobb mértékben mutatta a betegség tüneteit. Az enyhébb 

formában tünetes tökék akár még több évig is elélhetnek. A gyenge levéltünetes tőkék még 

szépen teremnek, azonban a súlyosabb tünetes tőkéken a fonnyadó fürtök savanyúak maradnak, 

ami a bor minőségét rontja. Az utóbbiak a rákövetkező évben el is pusztulnak (gutaütés).  

A három év viszonylatában csak kismértékű változást figyeltünk meg, kivéve a fás 

betegségek előfordulását, ami az előző évekhez képest több mint ötszörösére növekedett. 

A legfertőzöttebb táblában a tünetes tőkék mértéke elérte a 52%-ot, de ugyanitt már 

15% volt a tőkehiány is. Ahol 48% fertőzöttet számláltunk, ott 18% volt a már hiányzó tőkék 

száma. Ez arra utal, hogy a hiányt minden bizonnyal az elpusztult és eltávolított beteg tőkék 

okozták. 



A fás betegség tünetét mutató tőkék száma borvidéki szinten 5,8 % volt, ami már olyan 

mértékű, melyre fel kell, hogy kapja a fejét a termelő (2.ábra). Tudjuk, hogy a tünetek 

megnyilvánulása nagyban függ a környezeti stressztől (Creaser and Wicks 2001), de nem 

egyértelmű, hogy az idei jelentős növekedés a fertőzés mértékének növekedését jelzi, vagy csak 

külső hatásokra vált láthatóvá a már ott lappangott betegség.  

 
2.ábra Tokaj-Hegyalja szőlőtőkéinek egészségi állapota 2016-ban 

 

Vizsgáltuk a vírusok látható tüneteit is. A tőkék 0,2%-a (20 db) mutatta vírusos 

fertőzés jeleit. Nyilván ez nem jelenti, hogy több tőkében nincsenek meg ezek a kórokozók, de 

tüneteket csak ezek mutattak. 

Nagyon nagymértékű a tőkehiány az ültetvényekben. A vizsgált tőkék 13%-a hiányzik. 

Ezen a téren ugyan megfigyelhetünk halvány javulást, de jóval intenzívebben kellene a hiányzó 

tőkéket pótolni. Ugyanakkor az idei pótlások közül három esetben már oltványon is 

megfigyeltünk fás betegség tüneteket, ami azt jelenti, hogy már eleve fertőzött oltvány került 

ki az oltványtermelőtől.  

A tőkehiány mértéke átlagosan 13%. A tőkehiány miatt a termett szőlő önköltsége kb. 

10%-al növekszik meg. Úgy is lehetne fogalmazni, mintha az 5050 ha művelt szőlőültetvényből 

több mint 500 ha-on nem lenne termés. Az előző két évhez képest csökkent az egészséges, 

termő tőkék száma (3.ábra). 
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3.ábra Az ültetvények egészségi állapotának változása az elmúlt 3 évben 

 

 Összességében elmondható, hogy az elmúlt 3 évben romlott a helyzet Tokaj-Hegyalján 

a fás betegségek jelenléte szempontjából. Több, mint 3%-al csökkent az egészséges tőkék 

száma, ami elsőre talán nem túl riasztó szám, de tendenciájában már igen. A helyzet 

komolyságát mutatja, hogy már a pótlások sem jelentenek garanciát, hogy egészséges oltvány 

kerül ki a területre.  

Valószínű, hogy hazánk más borvidékein is hasonló a helyzet, ezért országos felmérésre 

lenne szükség. 

Ki lehet jelenteni, hogy a tőkehelyek közel 20%-a nem terem, ami közel ugyanilyen 

arányban növeli a szőlő előállításának költségét. Az elmúlt évben kiszámoltuk a pénzben 

kifejezhető gazdasági kárt. A nem termő tőkehelyek kb. 1000 ha szőlőterületet tesznek ki. Ez 

legalább egy milliárd forint értékű meg nem termett szőlőt jelent. 

 

 

IV/a/iii. Cost Action 

A Reims-i Egyetemmel van egy partnerkapcsolati együttműködésünk. Egy nemzetközi 

együttműködésben veszünk részt a COST (European Cooperation in the field of Scientific and 

Technical Research) támogatásával. A projekt címe: „Sustainable control of grapevine trunk 

diseases”. A program keretein belül többek között egy monitoring programot működtetünk 4 

éve Furmint, Chardonay, Pinot noir ültetvényben. 500-500 szőlőtőke vizsgálatát végezzük. 

 

 

IV/aa, Trichoderma kutatás 

 A Trichoderma nevű élősködő gomba kompetitív hatását mértük a fás betegségeket okozó 

gombákkal szemben. Metszett szőlő vessző felületeket kentünk be a gombával, majd azt 

hasonlítottuk kezeletlen vesszőkhöz. Tenyésztéses vizsgálatokkal azt tanulmányoztuk, hogy a 

kezelt vesszőkben akadályozott-e a kártevő gomba fejlődése. Egyértelmű eredményt eddig nem 

kaptunk. 

 

IV/b. Szőlőmoly kutatása 

  Hazánk minden szőlőtermő vidékén komoly gondot okoz a szőlőmolyok kártevése. A 

molyok ellen sajnos csak akkor lehet eredményesen védekezni, ha a permetezéssel sikerül 

elkapni a rajzás időpontját. Sajnos ez jelen esetben csak nagyon komoly figyelem mellett 

sikerül, és csak a nagyobb gazdaságok tehetik meg, hogy a megfigyelőrendszerre áldozzanak, 

de a jelenleg használt feromonos csapdák egy gyors rajzás esetén ekkor sem képesek időben 

figyelmeztetni a gazdát. 

Az alapkutatási projektünkben a molyok rajzási idejét kiváltó okok pontosítását 

elvégezzük. Ennek keretében az időjárás és a rajzás közötti összefüggéseket tisztázzuk.  

 

IV/c. A foltosszárnyú muslica monitorozása 

A foltosszárnyú muslicát Japánban fedezték fel 1916-ban, mint a cseresznye kártevőjét, 

azonban csak 1931-ben történt meg a faj leírása. A foltosszárnyú muslica arról nevezetes, hogy 

rokonaival ellentétben neki megvan a megfelelő apparátusa ahhoz, hogy az épp, sértetlen 

gyümölcsöt megtámadja. A nőstények fogazott tojócsövük segítségével képesek átlyukasztani 

a gyümölcshéjat így biztosítva megfelelő táplálékot az utódok számára. A komolyabb 

problémát természetesen a gyümölcshússal táplálkozó lárvák okozzák, de emellett maga a 

peterakás is utat nyit a mikrobák számára a sérült gyümölcshéjon keresztül. A D. suzukii 

jelenleg nem okoz problémát Magyarországon, azonban jelen van és terjedése várható az 



elkövetkezendő években. Tokaj-Hegyalján még nem sikerült kimutatni, de folyamatos 

csapdázást végzünk kimutatására. 

 

IV/d. Amerikai szőlőkabóca monitorozása  

Napjaink szőlőtermesztésének egyik legnagyobb kihívása a szőlő aranyszínű 

sárgaságának megjelenése és terjedése. A téma aktualitását mi sem mutatja jobban, hogy az 

elmúlt hetekben hazánk több pontjáról jelentették a kórokozó azonosítását (http1,2). Ebben a 

folyamatban jelentős szerepe van az amerikai szőlőkabócának (Scaphoideus titanus), mely a 

fitoplazma vektora (Chuche és Thiéry 2014). Szőlőültetvényeink jó egészségi állapotának 

megőrzésében fontos szerepe van a kabóca megfékezésének, amihez segítséget nyújt annak 

alapos megismerése.   

Felmerül a kérdés, hogy borvidékünk mely részei azok, ahol már megjelent a S. titanus és 

emiatt mindenképpen érdemes rá odafigyelni. Augusztus folyamán sárga ragacslapokat 

helyeztünk ki 16 szőlőültetvénybe, hogy az imágók jelenlétéről, illetve sűrűségéről képet 

kapjunk. Egy ültetvénybe három ragacslapot helyeztünk ki. A ragacslaponkénti átlagos 

kabócaszámot QGIS segítségével térben ábrázoltuk. A könnyebb átláthatóság érdekében az 

eredeti egyedszámokat távolsággal fordítottan arányos interpoláció segítségével a teljes 

borvidékre rávetítettük (1.ábra). 

 
1.ábra Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elterjedése és egyedsűrűsége Tokaj 

hegyalján. A ragacslaponkénti átlagos fogásszámok a mintavételi helyeken találhatóak. Az 

eredeti számokat távolsággal fordítottan arányosan interpoláltuk. A melegebb színek 

magasabb kabócaszámot jelölnek. 

 

Vizsgálatunk célja volt, hogy megnézzük miként alakul az imágók rajzásának menete, 

illetve megfigyeljük, hogy milyen hatással tudunk védekezni az amerikai szőlőkabóca lárvája 

ellen egy narancsolaj tartalmú készítménnyel, ökológiai művelésű ültetvényekben. 

A kutatásunkat három ökológiai művelésű ültetvényben végeztük. Ezek közül kettő a 

Mezőzombor határában található Dorgó- és Galambos-dűlőkben található, a harmadik 

ültetvény pedig a tolcsvai Serédi-dűlőben. Vizsgálatunkat 2016 májusában kezdtük és október 



elején fejeztük be. Ezekben a dűlőkben ökológiai művelést végeznek, így a narancsolajat is 

felhasználják a védekezés során. A kiválasztott területeken kijelöltünk egy narancsolajjal 

rutinszerűen kezelt és egy kontroll parcellát, ahol elhagytuk a kezelést. Ezáltal lehetőségünk 

nyílt megfigyelni a készítmény lárvákra gyakorolt hatását. Egy-egy mintaparcella 10-10 sorból 

állt.  

A kiválasztott ültetvényekben május közepétől folytattunk levélvizsgálatokat a lárvák 

megjelenésének megfigyelésére. A lárvák első észlelésétől kezdve a szőlőterületeken a 

növényvédelmi kezelések előtt és az azt követő napokon végeztünk levélvizsgálatokat. Két 

ültetvényben a parcellákon belül a kiválasztott két-két sorban 750-750 levelet vizsgáltunk meg. 

Mivel a fiatal lárvák elsősorban az alsóbb leveken tartózkodnak, ezért kezdetben a lombozat e 

részét vizsgáltuk, majd a lárvák fejlődésével és tartózkodási helyének változásával együtt 

változtattuk a megfigyelt lombozati szinteket. Az amerikai szőlőkabóca rajzásának 

megfigyelése érdekében a negyedik lárvastádium megjelenésétől helyeztük ki a sárga 

ragacslapokat. Ez mindhárom ültetvényben június 7-én történt meg. A két mezőzombori 

ültetvényben 4-4 darabot raktunk ki soronként, a tolcsvai szőlőben 2-2 darabot. A lapokat 

hetente cseréltük. A beszedett lapokon feljegyeztük a dűlő nevét, a sor számát, valamint, azt 

hogy az adott lap hányadik volt a soron belül, majd folpackba tekertük.  

 

A Serédi-dűlőben a kezelések előtti és az azt követő levélvizsgálatok során egyszer sem 

találtunk amerikai szőlőkabóca lárvákat. A másik két vizsgált dűlőben találtunk lárvákat, 

azonban számuk alacsony volt. A Dorgó-dűlőben a kezelés megkezdése előtti felvételezéskor 

(2016.06.13) a kezelt parcellában találtunk több lárvát. A kezelések után azonban, bár 

növekedés mindkét parcellában volt, a kontroll parcellában magasabb volt a megfigyelt lárva 

egyedszám (1.ábra). 

 

 
 

1.ábra Amerikai szőlőkabóca lárvák egyedszám-változása a Dorgó dűlőben 

(permetezés időpontja:   ) 
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A Galambos-dűlőben a kezelések előtti a kontroll parcellában volt magasabb a lárvák 

száma. A kezelések után mindkét parcellában emelkedett a lárvák száma. A kezeléstől 

függetlenül, a lárvaszám hasonló mértékben nőtt, mindkét parcellában (2.ábra). 

 
2.ábra Amerikai szőlőkabóca lárvák egyedszám-változása a Galambos dűlőben 

(permetezés időpontja:   )  

 

A Dorgó-dűlőben (Mezőzombor) a július 14-én beszedett ragacslapokon kis számban 

találtunk amerikai szőlőkabóca imágókat. Az ezt követő három beszedési időpontban mindig 

nőtt a leolvasott kabóca egyedek száma. Az imágók száma az augusztus 4.-i begyűjtés során 

volt a legnagyobb. Ezt követően csökkenés volt megfigyelhető, majd az augusztus 25.-i és a 

szeptember 1.-i beszedési időpont esetében újra növekedett az egyedszám. Az ezt követő 

fogásoknál folyamatos csökkenés volt az egyedszám tekintetében (3.ábra). A vizsgált 

időszakban 2284 db amerikai szőlőkabócát fogtak a kihelyezett csapdák, ezt átlagosan 10,98 

db kabócát jelent csapdánként. 

 
3.ábra Az Amerikai szőlőkabóca rajzási adatai a Dorgó-dűlőben (Mezőzombor) 
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A Galambos-dűlőben (Mezőzombor) is a július 14.-i első leolvasástól nőtt a befogott 

kabóca egyedszám. A Dorgó-dűlőben tapasztalthoz hasonlóan, itt is augusztus 4-én volt a 

legnagyobb az imágók száma a sárga ragacslapokon. A soron követekző ellenőrzésnél jelentős 

visszaesés látható az egyedszámban. Majd augusztus 18-án újra emelkedett a fogott kabócák 

száma, és ezt követően a csapdázási időszak végéig folyamatosan csökkent az egyedek száma 

(4.ábra). Ebben a dűlőben volt a legnagyobb a sárga ragacslapokon lévő kabócaszám, mégpedig 

2752 db, ez átlagosan 13,23 példány csapdánként. 

 

 
4.ábra Az amerikai szőlőkabóca rajzási adatai a Galambos-dűlőben (Mezőzombor) 

 

Harmadik vizsgált ültetvényünk a Serédi-dűlőben (Tolcsva) volt. Itt soronként csak 2-2 

sárga ragacslapot helyeztünk ki. Az első egyedek egy héttel később jelentek meg, mint a másik 

két helyszínen. A legnagyobb egyedszám augusztus 4-én és 18-án volt, 92 db. Szeptember 

elsejétől a csapdázás végéig pedig folyamatosan csökkent a kabócák egyedszáma (5.ábra). A 

megfigyelt időszakban, a csapdákban összesen 644 db kabóca volt, ez a kihelyezett 52 db sárga 

ragacslapra vetítve 12,38db/lap átlagos egyedszámot jelent. 
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5.ábra Az Amerikai szőlőkabóca rajzási adatai a Serédi-dűlőben 

 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a Tokaji Borvidéken az amerikai szőlőkabóca 

imágóinak rajzása 2016-ban július közepén kezdődött, majd augusztus elején érte el a csúcsát. 

Imágókkal egészen szeptember végéig lehetett találkozni a szőlőkben. A lárvák elleni 

narancsolajos kezeléseknek nem tudtuk kimutatni a hatását a kabóca állományra, illetve részben 

gyérítő hatását feltételezhetjük. Ezek az állítások azonban további, és nagyobb mintaszámú 

vizsgálatot igényelnek a bizonyosság érdekében.  

 

 

IV/e. Vírusfertőzések monitorozása 

A vírusmentesített szaporítóanyaggal telepített ültetvényekben is előbb-utóbb 

megjelennek a kórokozó vírusok. Hogy mikor és milyen mértékben veszíti el egy ültetvény a 

vírusmentességét, ezt szeretnénk követni. 

Kutatásunk közel azonos feltételek (mikroklíma, talaj, stb.) közötti telepítésekre 

korlátozódik, ahol a VM ültetvények mellett tünetileg vírusmentes (VM) állományok jelentik 

az összehasonlítási alapot.  

Két vizsgálati terület lett kijelölve, melyek szőlőit 2001-ben telepítették el:  

1. A Szarvas-dűlő a Tokaj Kereskedőház Zrt. Kezelésében van. (SZ) 

2. Galambos-dűlő a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok ültetvénye. (G1, G2) 

A teljes rendelkezésre álló állományból kijelöltünk az előbbi esetében 1 tesztelten VM 

és 1 tünetileg VM, az utóbbinál pedig 2 tesztelten VM és 2 tünetileg VM mintavételi területet.  

A mintaterületeket vegetációs időszakában (májustól novemberig) vizsgáltuk. Az 

állományok bejárása és vizuális vizsgálata jelentette a felmérés és összehasonlítás alapját. Az 

egyes sorokban felmértük a tőkehiányokat, és kerestük a tőkepusztulások látható, feltételezhető 

az okait. Ezen felül sor került a tőkék kondíciójának összehasonlítására hajtásszámlálással, 

hajtásméréssel 100-100 tőkén. Ez az éréskor kiegészült a fürtök termékenyülésének 

vizsgálatával ugyanazon a 100-100 tőkén. Továbbá a mustok alapparamétereit (sav, cukor) 

mértük laboratóriumban. 

A vírusbetegségeken túlmenően a gombás betegségekre (fásbetegségek) való 

fogékonyság felmérését is elvégeztük 100-100 tőkén. Ezt szintén hasonló módon vizsgáltuk, 

mint ahogyan a vírusbetegségek esetében is tettük. A területek bejárásakor a vélhetően 

gombásbetegségből adódó tüneteket feljegyeztük és rögzítettük. A különböző betegséget 
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mutató tőkéket megjelöltük a vizsgálatok során, hogy a fertőzések lefolyását nyomonkövessük 

a következő években is.   

A VM oltványokkal szembeni elvárásaink igazolása összetett feladatot jelent, ahol 

jelenleg a vizuális megfigyelésekre támaszkodunk. Egy a Tokaji Borvidéket is érintő, 2011-es 

laboratóriumi tesztelésen átesett mintavétel során a tünetileg vírusbetegséget sugalló tőkék egy 

részénél sikerült csak a kutatóknak igazolni a vírus korokozó jelenlétét. Amiből arra 

következtethetünk, hogy a vizuális felmérés korlátait érdemes lehet vírusteszteléssel is 

kiegészíteni. Valamint eredményes lenne a vírusvektorok felmérése is, hogy megismerjük a 

vektorok milyen arányban vannak jelen a Tokaji Borvidék VM és hagyományos 

állományaiban. A vírusmentes oltványok széleskörű alkalmazása hazánkban csak idő kérdése, 

előbb-utóbb kötelezővé válik majd az igazoltan (certifikált) egészséges szaporítóanyagok 

felhasználása az új telepítéseknél. 

 

 

V. Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése 

 A, Az emBio szer tesztelése  

 b, Talajtakarás hatása az erózióra és a szőlőművelésre 

 

V/a. Az emBio szer tesztelése. 

A 2016-os év növényvédelem szempontjából nem számított nehéz évnek. A szőlők a 

július közepéig szinte növényvédelem nélkül is fertőzésmentesek voltak. A későbbi hetek 

csapadékos és meleg időszakainak váltakozása indított el egy lisztharmat fertőzési hullámot. A 

peronoszpóra fertőzés augusztus közepéig nem jelentkezett, majd a fiatal hajtásokon általánossá 

vált. Augusztus második felétől pedig a szürke rothadás is megjelent. A Biomittal kezelt 

ültetvényt három alkalommal ellenőriztük részletes felméréssel. 

 A következő megállapításokat tettük az EM Bio-val kezelt ültetvényben: 

-Július elejétől kezdődően kis számban ugyan, de egyenletes területi lefedettséggel megjelentek 

a lisztharmat tünetek a bogyókon.  

-A fürtök 44%-án találtunk legalább 1-2 szemen lisztharmatot. 

-Ekkor a teljes termésmennyiség 3,75%-a volt lisztharmattal fertőzött (1.ábra) 

-Ezen az első, júliusi felmérésen peronoszpóra tüneteket nem találtunk egyik kezelési módú és 

a kontroll ültetvényben sem. 

 

A júliusi megállapítás: 

A BIOMIT-tal kezelt szőlőben a lisztharmat tünetek megjelentek. A szer védőhatását 

nem tudtuk kimutatni a kezeletlen területtel szemben. 

Augusztus 8.-án végeztük el a második növényegészségügyi felmérést. A következő 

eredményt kaptuk:  

Az emBIO-val kezelt területen minden egyes fürtön volt lisztharmat vagy/és botrytis 

fertőzés. A konvencionális vegyszerekkel kezelt táblában jelentősen kisebb volt az érintettség. 

A fertőzött fürtök három betegség által fertőződtek. A lisztharmat esetében a 

konvencionális vegyszerek teljes egészében mentessé tették a szőlőt. Az emBIO-val kezelt 

sorok közül az egyiket alginittel is próbáltuk megvédeni, ez legkevésbé volt sikeres. Az eddig 

emBIO-val kezelt sorokra a megállapodás szerint most konvencionális szerekkel is rámentünk. 

Ennek köszönhetően a fertőzés terjedése ott kisebb volt, de így is a szemek 15%-át érintette, 

ami már a must minőségromlását okozza. 

Júliusban jelent meg a botritisz fertőzés a területen. Az emBIO kezelt területen nem 

történt vegyszeres védekezés ellene. Itt 6%-a a szőlőszemeknek fertőzött volt. A + alginit kezelt 

területeken 4% körül volt a fertőzött szemek százalékos aránya. 



Fekete rothadás is megjelent a fürtökön. Ez azonban a legfertőzöttebb táblában is csak 

a fél %-ot érte el, így a kezelt-kezeletlen területek összehasonlítása nem lehetséges. 

 2016-ban az emBIO biokondicionáló szert teszteltük. A kísérlet végére a szer 

hatástalanságát mutattuk ki. 

 

 

V/b Talajtakarás hatása az erózióra és a szőlőművelésre  

A lejtős területeken végzett szőlőtermesztés során alkalmazott termesztéstechnológia 

egyik fontos eleme a vízerózió elleni védelem, amely megvalósításának fontos eleme a 

sorköztakarás. Talajborítás céljára elsősorban különböző mezőgazdasági eredetű 

melléktermékek használatosak, amelyek közül a szalmatakarás bír kiemelkedő jelentőséggel. 

Ez főként a sekély termőrétegű talajokon, valamint azokon a termőhelyeken javasolható, ahol 

a tenyészidőszakban lehulló csapadék mennyisége nem haladja meg jelentősen a 250 mm-t, 

illetve az éves csapadékmennyiség a 800 mm-t. Arra kerestük a választ, hogy a sorközök 

felszínének növényi biomasszával történő lefedése mennyiben befolyásolja a talajszelvény 

nedvességforgalmát, illetve másfél év alatt eredményezett-e a talaj mikrobiális aktivitásában, 

illetve a különböző talajjellemzők terén kimutatható eltéréseket, amelyekre a szőlőtermesztési 

technológia elemeinek megválasztása, illetve azok megvalósítása során tekintettel kell lennünk. 

A Bakonyi-dűlőben 2013. április 26-án egy szabadföldi kísérletet állítottunk be három 

ismétléssel. Kontroll gyanánt mechanikailag rendszeresen művelt sorközű parcellákat 

alakítottunk ki, kezelésként pedig 2 kg/m2, illetve 4 kg/m2 adagú réti szénás sorköztakarást 

alkalmaztunk. A bruttó parcella méret: 16 m x 6,9 m = 110,4 m2 volt.  

A kialakított parcellák középpontjában 3m mélységű, 40mm átmérőjű furatot 

mélyítettünk kézi talajfúró segítségével. A feltárt furatokba PVC béléscsövet süllyesztettünk, 

amelyek lehetővé tették a talajszelvény térfogatos nedvességtartalmának rendszeres 

meghatározását egy kapacitív elven működő talajnedvesség mérő eszköz segítségével (1.ábra). 

A méréseket a 2013-as, illetve a 2014-es tenyészidőszakban heti gyakorisággal végeztük el a 

280 cm-es talajszelvényben 10 cm-enként. 

 

1.ábra A talaj nedvességtartalom meghatározásának hatékony eszköze a kapacitív elven 

működő talajnedvesség-mérő  

 

A parcellák feltalajából (0-20 cm) 2014. július 4-én átlagmintákat gyűjtöttünk, amelyek 

alábbi jellemzőit határoztuk meg talajvizsgálatokra akkreditált laboratóriumban: pH(KCl), 

pH(H2O), KA, összes só (%), CaCO3 (%), humusz (%), NO3+NO2-N (mg/kg), AL-oldható P2O5 

és K2O (mg/kg), KCl-oldható Mg (mg/kg), SO4-S (mg/kg), KCl+EDTA oldható Cu, Zn, Mn, 

Fe (mg/kg). Ezen túlmenően a Debreceni Egyetem MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézetében 

meghatároztuk a talajminták nedvességtartalmát (m%), összes baktérium számát (millió db/g), 

összes mikroszkopikus gomba számát (ezer db/g), CO2 termelő képességét (mg CO2/100 g/10 

nap), foszfatáz (mg P2O5/g/2 óra) és dehidrogenáz enzim aktivitását (INTF μg/g), valamint a 

nitrát-feltáródás mértékét (mg NO3
-/kg) a talaj mikrobiológiai vizsgálatokra vonatkozó 

szabványoknak megfelelően.  

 

A szénatakarás hatása a talajszelvény (0-280 cm) nedvességtartalmára 

A mérések eredményei alapján megállapítható volt, hogy a szénatakarás jelentősen 

befolyásolta a talajszelvények kumulált nedvességtartalmának változásdinamikáját. Ez a hatás 

a szénatakarás párolgáscsökkentő, illetve a csapadékvíz beszivárgását mérséklő hatásának 

eredőjeként alakult ki. A sorköztakarás alkalmazása esetén az erózió mértékének csökkenése 

mellett nagy bizonyossággal számíthatunk a talajnedvesség evaporációs (párolgási) 

veszteségének mérséklődésére is. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a 



csapadék egy jelentős részének beszivárgását a talajba a felszínen kialakított, szerves 

anyagokban gazdag "szigetelő" réteg határozottan akadályozza. Ilyen megfontolásból a kisebb 

mennyiségű csapadékok hasznosulására nagy valószínűséggel nem számíthatunk, és a közepes 

csapadékmennyiségek hasznosulása is kétséges. Ezt alátámasztani látszanak a Tarcalon 2013. 

július 11-én lehullott, 55 mm mennyiségű intenzív csapadékot követő nedvességtartalmi 

vizsgálataink is. Amíg a kontroll területeken a talaj 0-10 cm rétegében a nedvességtartalom 5,3 

mm-rel gyarapodott, addig ez az érték a 2 kg/m2 széna adag esetében 6,7 mm-nek, a 4 kg/m2 

dózis mellett pedig mindössze 1,3 mm-nek adódott. Talán ellentmondásnak tűnik, hogy a 

kontroll területeken kisebb mértékű volt a felszíni talajréteg nedvességtartalmának növekedése, 

azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 100 mm/óra értéket is meghaladó 

intenzitású csapadékhullás rendkívül intenzív lejtőirányú vízmozgást generált a talajfelszínen. 

Úgy tűnik, hogy a 2 kg/m2 széna adag oly mértékben képes volt mérsékelni a felszíni 

vízmozgást, ami már a talajba szivárgó víz mennyiségében is megmutatkozott. A mintegy 20 

cm vastagságot elérő szénatakarás (4 kg/m2) azonban képes volt megkötni, illetve 

zsindelyszerűen az alacsonyabb térszínek irányába vezetni a felszínre érkező csapadék jelentős 

részét. 

Mindig az adott szőlőültetvény domborzati, illetve talajtani adottságai, valamint éghajlati 

viszonyai határozzák meg az optimális takaróanyag mennyiséget. Látnunk kell, hogy a nagyobb 

anyagmennyiségek által biztosított hatékonyabb erózió elleni védelem a sekélyebb 

termőrétegű, illetve mérsékeltebb vízraktározó képességű termőhelyeken szélsőséges esetben a 

tőkék kedvezőtlenebb vízellátását eredményezheti. Különösen jelentőséggel bírhat e 

kedvezőtlen hatás a kifejezetten aszályos évjáratokban, amelyek gyakorisága a jövőben 

növekedhet. Térségünkben a szőlőültetvények vízellátásának biztosításában a téli csapadék a 

korábban véltnél nagyobb szerepet játszik. A tenyészidőszakban lehullott csapadék jelentős 

arányú hasznosulására a lejtős területeken nem számíthatunk nagy biztonsággal. Különösen 

igaz ez a nagyobb dózisokat alkalmazó sorköztakarás esetében.  

 

A szénatakarás hatása a feltalaj mikrobiális aktivitására 

A 2 ill. 4 kg/m2 tömegű szénatakarást vizsgálva, eltéréseket tapasztaltunk, a feltalaj 

mikrobiális aktivitásában a 2014. júliusi mintavételi időpontban. A talaj összes baktériumszáma 

a 2 kg széna/m2 adagú takarásban részesített parcellák esetében volt a legnagyobb, és p<0,1 

tévedési valószínűségi szinten lényegesen meghaladta a mechanikailag művelt kontroll 

parcellák átlagos baktériumszámát (1.táblázat). E talajtakarási mód mutatott legkedvezőbb 

értéket a nitrátfeltáródás, illetve a foszfatáz-, valamint a dehidrogenáz aktivitás terén is, bár meg 

kell jegyezni, hogy az eltérések (részben a kis ismétlésszám következtében) nem érték el a 

statisztikai megbízhatóság határát. A 2 kg/m2 adagú takarás kedvező hatásának hátterében 

minden bizonnyal a talaj vízforgalmára és hőgazdálkodására gyakorolt kiegyenlítő hatása áll, 

aminek következtében a feltalaj extrém kiszáradásának, illetve felmelegedésének 

megakadályozásával kedvezőbb életfeltételek alakulhatnak ki a talaj mikrobaközösségei 

számára. A megnövelt adagú talajtakarás ugyanakkor már jelentősen akadályozta a 

tenyészidőszakban lehulló csapadék talajba szivárgását, aminek következtében kialakuló 

vízhiány a mikrobatevékenység gátló tényezőjévé válhat. A vízforgalomra gyakorolt hatás 

mellé társul a talaj hőmérsékleti viszonyaiban bekövetkező módosulás is (2.ábra). 

 

1.táblázat A szénatakarás hatása a feltalaj mikrobiális aktivitására 

 

Vizsgált tulajdonság kontroll 
2 kg/m2 

szénatakarás 

4 kg/m2 

szénatakarás 
F-próba SzD5% 



Összes baktérium (millió db/g) 5,83 12,67 8,36 + 6,33 

Összes gomba (ezer db/g) 17,50 22,00 26,17 - - 

Nitrát feltáródás (mg NO3
-/kg) 11,54 15,14 14,69 - - 

CO2 termelő képesség 

(mg CO2/100 g/10 nap) 
11,04 12,00 12,40 - - 

Foszfatáz aktivitás  

(mg P2O5/g/2 óra) 
3,26 3,57 3,26 - - 

Dehidrogenáz aktivitás 

(INTF μg/g) 
9,60 19,10 8,23 - - 

 

 

 
2.ábra A szénatakarás hatása a 15-50 cm-es talajréteg hőmérsékletére (2013. Tarcal, Bakonyi-

dűlő) 

 

A szénatakarás rövidtávú hatása a feltalaj kémiai tulajdonságaira 

Az előzetes várakozásainknak megfelelően, a szénatakarás közel 2 év távlatában sem 

befolyásolta számottevően egyik talajparaméter alakulását sem. Látnunk kell azonban, hogy a 

vizsgált talajtani tulajdonságok talajtakarás következtében történő megváltozására csak 

lényegesen hosszabb idő elteltével számíthatnánk. 

Összefoglalva megállapítható volt, hogy a szőlőültetvényekben alkalmazott talajtakarás 

az eróziós károk jelentős mérséklése mellett lényeges talajtani "mellékhatásokkal" is 

rendelkezhet. Azonnali nagymértékű változásokat idéz elő a talajok víz- és hőgazdálkodásában, 

amely változások egyebek mellett elsősorban a talajfelszín párolgásának mérséklődésében, a 

lehulló csapadék talajba szivárgásának korlátozásában, a talaj hőmérséklet napi, illetve időszaki 

változásának kiegyenlítettségében nyilvánulnak meg. A hőmérsékleti, illetve a 



nedvességviszonyok módosulása természetesen hatással van a feltalaj mikrobiális aktivitására 

is, amire tekintettel kell lennünk a szőlőültetvények tápanyag gazdálkodási teendőinek 

tervezése, illetve végrehajtása során a tőkék kiegyensúlyozott tápanyag- és vízellátásának 

biztosítása érdekében. 

 

 

VI. Élesztő kutatás 

 a, Tájélesztők beazonosítása, szelekciója 

 b, Élesztő törzsek genetikai anyagának megőrzése 

 c, Terroir élesztők hasznosításának lehetőségei 

 

A program fő témája egy új, innovatív Tokaj-hegyaljai izolálású élesztő starterkultúra 

kifejlesztése. A kutatás lényege, hogy Tokaj-hegyaljai borászatok spontán, vad élesztők által 

erjesztett boraikból, illetve feldolgozó gépekről, pince berendezésekről mintákat gyűjtök, 

amiből izolálok élesztőket. Ez évente körülbelül 1500-2000 db élesztő izolátumot jelent. 

Ezeket az izolátumokat laboratóriumi vizsgálatoknak vetettük alá. A tesztek első körben 

a minták taxonómiai besorolásának a tisztázása végett történtek. A faji hovatartozás 

vizsgálatához konvencionális és molekuláris genetikai markereken alapuló módszereket 

használtunk. Első körben a klasszikus mikrobiológiai módszerrel kezdtük a vizsgálatot. Ez a 

módszer, különböző morfológiai megfigyelésen, makroszkópos és mikroszkópos vizsgálattal 

kezdődik. Utána a fajra specifikus enzimrendszer tulajdonságaira alapozva különböző 

növekedési és fermentációs teszteket végeztünk el. Ennél a módszernél különböző 

szénforrásokat és nitrogénforrásokat, illetve mérgeket tartalmazó táptalajokat készítettem, 

amiken megfigyeltem, hogy az adott élesztő képes-e az adott anyagot metabolizálni, azon 

növekedni. 

A végleges és pontos fajmeghatározás érdekében a kapott eredményeket molekuláris 

genetikai módszerekkel megerősítettem.  

A pontos fajmeghatározás után az élesztő izolátumok borászati technológiai képességét 

vizsgáltuk meg. Itt olyan paramétereket mértem, amik alkalmassá tehetik az élesztőt, hogy 

különböző üzemi erjesztési feladatokra alkalmazni lehessen őket. Az erre alkalmasnak 

bizonyuló törzseket a későbbiekben starterkultúrává lehet nemesíteni. A tesztek kitérnek 

különböző hőmérsékleten, eltérő alkohol és cukorkoncentráció mellett történő erjesztési 

képesség vizsgálatára. Ezek eredményei alapján szelektálok, hogy melyik izolátum alkalmas 

hideg erjesztésre, száraz borok, illetve botritizált mustok és aszú erjesztésére. A kiválasztott 

élesztők további teszteken mennek keresztül, hogy kiválaszthassam a legkitűnőbb borászati 

tulajdonságokkal rendelkező törzseket. Itt mérem az élesztők savtermelési, kénhidrogén 

termelési szokásait, killer aktivitásukat, illetve nitrogén szükségletüket.  

Az így starterkultúrának alkalmasnak bizonyult élesztőket laboratóriumi 

mikrovinifikációs, majd később üzemi erjesztési kísérletekben kipróbáltam. A fermentációk 

során megfigyeltem az élesztők, technológiai sajátosságát, mint például a habképzés mértékét, 

alkohol-kihozatal mértékét, alkoholtoleranciát, savtermelést/savcsökkentést, kénhidrogén 

termelést, üledékképzési sajátságokat. Az erjesztések folyamán mikrobiológiai és analitikai 

vizsgálatokra mintát veszek.  

A mikrobiológiai mintákat feldolgozom és a fent említett konvencionális és molekuláris 

módszerekkel igazolom a kipróbált élesztő jelenlétét az erjedés során. A fent leírt molekuláris 

módszerek mellett RAPD PCR-t és Mt-DNS RFLP-t használok.  

Az eredmények alapján 10 darab izolátum került kiválasztásra, hogy fél üzemi 

kísérletben kipróbálásra kerüljenek. Az alap borkezeléseket megkapták a tételek, hogy 

bemutathatók legyenek egy érzékszervi bírálaton, ahol a bizottság pontrendszeres értékelése 



során kiderül, hogy melyik törzsekkel érdemes tovább dolgozni, starterkultúra nemesítés 

irányába. 

Az így kapott eredményeket mérlegelve tudjuk a Tokaj-hegyaljai eredetű élesztőket 

starterkultúrává fejleszteni. 

 

VII. Talajtani kutatások 

A Kutatóintézetben 2013-ban egy vizsgálatsorozatot kezdtünk el a termőhelyi 

adottságok mustminőséget befolyásoló szerepének részletesebb feltárása, valamint a 

mustminőség táblán belüli változékonyságának megítélése céljából a tokaji Hétszőlő-dűlőben, 

illetve a mádi Király-dűlőben. A három év óta tartó megfigyelések éves eredményeinek 

összevetése értékes információkat nyújthat az egyes évjáratokban tapasztalt összefüggések 

ismételhetőségéről, illetve az ok-okozati kapcsolat szorosságáról.  

A mádi Király-dűlőben található Hárslevelű ültetvényben végzett talajtani, illetve 

mustminőségi vizsgálatok adatainak felhasználásával évjáratonként (2013., 2015., 2016.) 

elemeztük az egyes talajtani, illetve mustminőségi változók közötti kapcsolatokat (1.táblázat). 

 

1.táblázat Az egyes talajtani, illetve mustminőségi változók közötti összefüggések (kék: 2013., 

zöld: 2015., piros: 2016.) Csak azok az összefüggések vannak jelölve, melyeknél a kapcsolat 

szorossága kisebb, mint 5%-os tévedési lehetőséget feltételez. „+”pozitív, „-”negatív 

kapcsolat. 

 
 

A három évjáratban lehetséges 495 db (165 db/évjárat) tényezőpár közül 83 esetben 

(16,77 %) tapasztaltunk szignifikáns kapcsolatot. Ezek közül 5 tényezőpár kapcsolata 

valamennyi, 7 tényezőpáré pedig két évjáratban is megfigyelhető volt. Megítélésünk szerint a 

nagyobb megfigyelési gyakoriság hátterében determinisztikusabb élettani összefüggések 

állhatnak. 

Megállapítható, hogy a mustvizsgálati paraméterek közül az egyik legfontosabb 

minőségi mutató, a cukortartalom esetében voltak tapasztalhatók olyan talajtani hatások, 

Vizsgálati 
paraméter 

Must 

N P K Ca Mg Zn Cukor 
Titr. 
sav 

pH 
Fürt 

tömeg 

(g/l) (mg/l) (g/l)  (g) 

T
al

aj
 

pH(KCl)  +     + -  - 

KA          - 

CaCO3           

Humusz   -    - +   

NO2+NO3 + - - - -  - - - +   

AL-P2O5           

AL-K2O + -  -  - - - - + + +  

KCl-Mg         - - 

S-SO4 +          

KCl+EDTA Cu   -    -    

KCl+EDTA Mn + -  - -  - - - +  + 

KCl+EDTA Zn       - + - + 

M
us

t 

N(g/l)   +    - + +  + 

P(g/l)    + + + + + + + + +  + -  

K(g/l)     + + - +  +  

Ca(mg/l)      + + -  +  - - 

Mg(mg/l)        + +   - 

Zn(mg/l)        +   - 

Cukor (g/l)         - - - - - 

Titr.sav (g/l)           + 

pH            

Fürt tömeg (g)            

 



amelyek valamennyi évjáratban érvényre jutottak. Látható az is, hogy e hatások kivétel nélkül 

a talaj tápanyag szolgáltató képességéhez (N, K, Mn) kötődnek és negatívak, azaz a must 

cukortartalmának csökkenése irányába hatnak. Ebbe a sorba illeszkednek az egy-egy évjáratban 

megfigyelt negatív mikroelem (Cu, Zn) hatások, illetve a hazai agrokémiai gyakorlatban a talaj 

N-ellátottságának jellemzésére szolgáló humusz tartalommal összefüggő hatás is. Nem utolsó 

sorban meg kell jegyeznünk, hogy a nagyobb átlagos fürttömeg rendszerint kisebb 

cukortartalmat eredményezett a mustban két évjáratban is (1.ábra). 

 

 
1. ábra Összefüggés az átlagos fürttömeg és a must cukortartalma között (2013.) 

 

A must cukor-, illetve titrálható savtartalma közötti közismert, döntően látszólagos 

negatív (2.ábra) korreláció (2013, 2016.) következtében a korábban említett talajtulajdonságok 

kivétel nélkül ellentétes előjelű hatást gyakoroltak a titrálható savtartalomra, mint ami a 

cukortartalom esetében tapasztalható volt. Ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy e két 

mustminőségi paraméter közötti negatív összefüggés nagyrészt nem ok-okozati jellegű, annak 

hátterében a bogyók cukortartalmának a vegetatív hajtásrészek irányából történő beáramlása, 

valamint savtartalomnak az oxidációs, illetve lekötődési anyagcsere folyamatok eredményeként 

kialakuló csökkenése áll (Kozma 1967). 

 

 
2.ábra Összefüggés a must titrálható sav és cukortartalma között (2013.) 

 

Meg kell azonban jegyezni, hogy Drawert et al. (1962) vizsgálati eredménye igazolta a 

szőlő bogyókban a borkősav glükózzá alakulásának folyamatát, ám ennek jelentősége az érés 

során messze elmarad a titrálható savtartalom csökkenését eredményező anyagcsere 

folyamatokétól. A talajadottságok titrálható savtartalomra gyakorolt hatása a megfigyelt 

évjáratok közül elsősorban a legcsapadékosabb és ezzel együtt legkevésbé meleg 2013-as 



tenyészidőszakban (2.táblázat) jutott érvényre (2013: 8,66 g/l). A szárazabb és melegebb 

évjáratokban a must szüretkori titrálható savtartalma ennél alacsonyabb (2015: 4,6 g/l; 2016: 

7,17 g/l) és gyakorlatilag független volt a talajadottságoktól. Ennek hátterében vélhetően a 

szüreti időpontban előrehaladottabb érési folyamatok álltak, amelyek eredményeként a táblán 

belüli termőhelyi heterogenitások hatásai kiegyenlítődtek. E vizsgálati eredmények 

összhangban vannak a szőlészeti-borászati szakemberek azon aggodalmával, ami szerint a 

Kárpát-medencében az alsó légkör felmelegedésével, illetve szárazodásával járó klímaváltozás 

következtében a mustok titrálható savtartalmában csökkenés következhet be. 

 

2.táblázat A lehullott csapadék mennyiségének, illetve a levegő havi középhőmérsékletének 

alakulása a vizsgált tenyészidőszakokban (Mád) 

 
 

A must összes N tartalma és a mustból készített bor aromaintenzitása között szoros 

összefüggést tapasztalt több kutató (pl. Sinton et al. 1978). A must N tartalma különösen 2013-

ban alakult változatosan az adott termőhelyen és negatív összefüggést mutatott a must P- és 

cukor-tartalmával (3.ábra), illetve pozitív kapcsolatban volt a titrálható savtartalommal (4.ábra) 

és az átlagos fürttömeggel. Ez megítélésünk szerint azzal magyarázható, hogy a jobb N-ellátás 

a tőkék vegetatív gyarapodásának kedvezett, amit az átlagos fürttömeg növekedése is 

alátámaszt. Ennek eredményeként egyféle hígulási effektus léphetett fel, ami a P-, valamint a 

cukortartalom esetében koncentráció csökkenést eredményezett a mustban. Ehhez járult hozzá 

a jobb tápanyag-ellátottságú tőkéknél az érési időszak kismértékű elhúzódása is, amit a 

titrálható savtartalom magasabb értékei is jeleztek. Az aszályos 2015-ös évjáratban a hígulási 

effektusra visszavezethető összefüggések nem voltak megfigyelhetők, sőt pozitív kapcsolat volt 

tapasztalható a must N-tartalma, valamint P- és cukortartalma között. 

 

 

3.ábra Összefüggés a must N- és 

cukortartalma között (2013.) 

 

4.ábra Összefüggés a must N- és titrálható 

sav tartalma között (2013.) 

Hónap 
Lehullott csapadék (mm) Levegő középhőmérséklet (°C) 

2013. 2015. 2016. 
50 éves 

átlag 
2013. 2015. 2016. 

50 éves 
átlag 

április 55,2 7,8 8,6 42,6 12,7 11,4 13,1 11,5 

május 103,6 42,2 31,0 56,0 17,0 16,3 17,0 16,5 

június 71,4 24,2 44,4 83,6 20,4 20,8 21,3 19,7 

július 31,4 16,0 129,4 64,5 22,5 23,9 22,2 21,4 

augusztus 21,0 40,6 66,0 59,4 23,2 25,0 21,0 20,9 

szeptember 37,2 70,6 32,2 41,3 15,0 18,6 18,8 16,5 

Össz./átlag 319,8 201,4 311,6 347,4 18,5 19,3 18,9 17,8 

(Forrás: www.szoloelorejelzes.basf.hu) 



 

A talajkémiai jellemzők közül a NO2+NO3 tartalom, az AL-oldható K2O, illetve a 

KCl+EDTA oldható Mn tartalom növekedése eredményezett nagyobb N-tartalmat a mustban 

2013-ban. Ezek közül a NO2+NO3 tartalom pozitív hatásának oka egyértelmű, ami nem 

mondható el a talaj K- és Mn-szolgáltató képességét jellemző paraméterek esetében, hiszen az 

irodalmi adatok tanulsága szerint a N és a K között általában gyenge antagonizmust tapasztaltak 

a szakemberek a szőlőnél. 

A legaszályosabb 2015-ös tenyészidőszakban a must cukortartalma szoros pozitív 

összefüggést mutatott a makro- és mezoelemek mennyiségével, amelyek közül a P-tartalommal 

mutatott összefüggés a másik két évjáratban, a Mg-tartalom terén pedig 2016-ban is 

megfigyelhető volt. Ez arra enged következtetni, hogy az intenzívebb cukor felhalmozódáshoz 

nagy valószínűséggel nagyobb P- és Mg-tartalom társul a mustban, ami hozzájárulhat az 

erjedési folyamatok zavartalan lejátszódásához. 

A must P-tartalma az irodalmi adatoknak (Zanathy 2011) megfelelően két 

tenyészidőszakban is pozitív kapcsolatot mutatott a must K-tartalmával és valamennyi 

évjáratban a cukortartalmával. Ez utóbbi a P növényi anyagcsere folyamatokban betöltött 

jelentős szerepével magyarázható. Meglepő volt azonban e mutató függetlensége a talaj 

növények számára könnyen felvehető AL-oldható P2O5 tartalomtól, annak ellenére, hogy a 

kísérleti tér P-ellátottsága jelentős variabilitást (CV=51%) mutatva az „igen gyenge” 

kategóriától a „sok” kategóriáig változott. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a szőlő nem 

túlzottan igényes a talaj P ellátottságára, rövidtávon már a „közepes” P-szolgáltató képességű 

talajok is képesek kielégíteni a szőlő P-igényét. Körültekintően kell eljárnunk a P-trágyázás 

gyakorlati kivitelezése során, hiszen a nem megfelelő módon kijuttatott trágyaanyagok 

hatékonysága csekély lehet, a P túladagolás pedig mikroelem (pl. Zn) ellátottsági problémákat 

okozhat a szőlőnél is, különösen karbonátos talajokon. 

A K rendkívül sokoldalú szereppel rendelkező és a szőlőtermesztésben kiemelkedő 

jelentőségű tápelem (Zanathy 2011). A must K-tartalma a várakozásainkkal némiképp 

ellentétben mindössze csak egy évjáratban (2013.) növelte a must pH-ját statisztikailag is 

igazolhatóan (5.ábra). E két változó közötti összefüggés élettani hátterében az áll, hogy a K-

ionok jelentős szerepet töltenek be a szőlőbogyóban található szerves savak közömbösítésében 

(pl. K-bitartarát képződés borkősavból). Nem tapasztaltunk statisztikailag is igazolható 

összefüggést a talaj K-ellátottsága, illetve a must K-tartalma között egyik évjáratban sem. 

 

 
5.ábra Összefüggés a must K-tartalma és kémhatása között (2013) 

 

Megfigyeltük, hogy a lejtős terület alsó harmadában rendszerint kedvezőbb a 

tápanyagszolgáltató képesség és a tőkék vízellátottsága is. Ilyen körülmények között a 

szőlőtőkék vegetatív növekedése erőteljesebb volt, ami nagyobb fürttömeget, illetve a kevésbé 



jól ellátott területekhez képest későbbi érést eredményezett. A mintavétel idején a lejtőalji 

területen termett fürtök határozott lemaradást mutattak az érés terén, ami a mustminőségi 

paraméterekben is kifejezetten jelentkezett. Jól alátámasztják e megállapítást a must titrálható 

savtartalma, illetve az átlagos fürttömeg, valamint a talaj humusz, NO2+NO3, AL-oldható K2O, 

KCl+EDTA oldható Zn- és Mn-tartalma között 2013-ban tapasztalt pozitív összefüggések is. 

A 2015. évi jelentős aszály a vizsgált mustminőségi és talajtani változók kapcsolatrendszerét 

jelentősen megváltoztatta, amelyet jól példáz a titrálható sav-tartalom többi vizsgált 

paramétertől való teljes függetlensége is. 

Az eredmények megerősítették, hogy száraz bor előállítása esetén az adott termőhelyen 

érdemes megfontolni a tábla alsó harmadán termett szőlőnek a többi területen képződött 

terméstől elkülönített kezelését, illetve későbbi időpontban történő szüretelését. Különös 

jelentősége lehet ennek a hűvösebb és csapadékosabb évjáratokban, amikor a táblán belüli 

termőhelyi heterogenitásból származó mustminőségbeli eltérések hosszabb ideig 

fennmaradhatnak. Amennyiben késői szüretelésű bor előállítása a cél, a táblarészletek 

termésének elkülönült kezelése az esetek nagy részében azonban nem jár borászati előnyökkel. 

 

 

Egyéb 

A 2015-2016-os kutatásainkról megjelentettünk egy évkönyvet, melyben részletes beszámoló 

tanulmányok olvashatóak. A 2016-os kutatásokról ugyanilyen módon fogunk beszámolni.  

Két konferenciát szerveztünk hagyományos növényvédelem és ökológiai növényvédelem 

formájában.  

Fajtabemutatót szerveztünk a régi tokaji szőlőfajták bemutatására. 

Havonta jelenik meg elektronikus folyóiratunk a „Szőlő-levél”. A regisztrált olvasók kaphatják 

ingyenesen kb. 700 email címre. 

Facebook oldallal rendelkezünk, ahol a „Szőlő-levél” 2000-2500 elérést szokott produkálni, 

míg a legsikeresebb posztunk elérte a 30.000 elérést is. 

Honlapunkon rendszeresen beszámolunk az intézet tevékenységéről. 

Rendszeresen fogadunk érdeklődő csoportokat, az óvodásoktól kezdve a külföldi szakmai 

csoportokig.  

Kihelyezett Mikrobiológiai Tanszéke vagyunk Debreceni Egyetemnek. Több tudományos 

intézettel és Tanszékkel közös projekteken dolgozunk (SZIE, EKE, DE, stb.) 

Nagyon jó a kapcsolat a helyi borászokkal, borászszervezetekkel.  

A Reims-i Egyetemmel van egy partnerkapcsolati együttműködésünk. Egy nemzetközi 

együttműködésben veszünk részt a COST (European Cooperation in the field of Scientific 

and Technical Research) támogatásával. A projekt címe: „Sustainable control of grapevine 

trunk diseases”. Ennek részben folytatásaként be lett adva újabb 2020-as EU pályázat. 

Fajtafenntartói jog visszakerült hozzánk 2016.12.16-tól 

A fajtafenntartói jogot megkaptuk az alábbi szőlő klónokra, illetve fajtákra: 

Furmint T.92, Furmint T. 85, Hárslevelű T.311, Hárslevelű T.1007, Kövérszőlő, Demjén, 

Kabar 

Sárgamuskotály H43 –Szabó Lajos 

2016-ban 70 publikációja jelent meg az intézetben dolgozók tollából, közte 3 impact faktoros 

cikk is. 
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A Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2017-es 

szakmai terv  

 

 Az idei tervünk szerint az előzőekben megkezdett programokat folytatjuk, illetve néhány 

új programot is elkezdünk. 

 

I. Fajtagyűjtemény 

 a, Régi Tokaj-hegyaljai szőlőfajták felkutatása 

 b. Régi Tokaj-hegyaljai szőlőfajták megőrzése 

 c, Régi Tokaj-hegyaljai szőlőfajták értékelése 

 d, Különböző alanyfajták értékelése 

A fajtagyűjtemény jelenlegi összetétele, melynek megőrzése és gyarapítása a cél: 

Régi hegyaljai fajták (77 fajta): összesen 77 parcella, 

Furmint (80 fajta/klón): egy alanyon 34, három alanyon 46 (138 parcella), összesen 172 

parcella, 

Hárslevelű (20 fajta/klón): egy alanyon 14, három alanyon 6 (18 parcella), összesen 32 

parcella, 

Muskotály (5 fajta/klón): egy alanyon 2, három alanyon 3 (9 parcella), összesen 11 

parcella, 

Csemege fajták (38 fajta): összesen 38 parcella, 

Zéta (1 fajta): összesen 1 parcella, 

Kövérszőlő (1 fajta): összesen 1 parcella, 

Furmint Tarcal sorozat (22 fajta/klón): egy alanyon 21, három alanyon 1 (3 parcella), 

összesen 24 parcella, 

Vírusmentesített fajta/klón (10 fajta/klón): összesen 44 tőke, 5 parcella, 

Alanyfajta (40 fajta): összesen 40 parcella, 

Összesen: 294 fajta/klón és 401 parcella. 

 

II. Furmint szaporítóanyag fenntartás, fejlesztés 

 a, Változatos Furmint klónjelöltek felkutatása, felszaporítása 

    A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2012-től kezdődően kezdte 

a lehetséges klón jelöltek összegyűjtését. Igyekeztünk egy változatos sorozatot 

kialakítani, mely lehetőséget nyújt az összehasonlító vizsgálatokra, és a minél 

hatékonyabb klónszelekciós munkára. Intézetünkben abból indultunk ki, hogy a 

II.Világháború előtti viszonylag diverzebb Furmintból talán sikerül valamit 

megmenteni, és az ígéretes változatokat kiválasztva felszaporítani azokat. Két forrása 

lehet az értékes egyedeknek: 

1. Felhagyott szőlők: Feltételezzük, hogy a felhagyott parlag területeken vannak olyan 

idős egyedek, melyek nem az 50-es évekbeli szelekcióból származnak, hanem régebbi 

tőkékről származó oltványszőlők. 

2. Művelésben lévő öreg állomány: Az 50-60 éves, vagy idősebb szőlőtőkék, melyek 

néhol még fellelhetők, még az 50-es évek előtt telepített tőkékből lettek leoltva. Ezek 

ráadásul művelésben vannak, így a termés minőségét közvetlenül megfigyelhetjük. 

 

 b, Klónszelekció Furmintnál 

Jelenleg a következő klón jelöltek állnak rendelkezésünkre:  

Öreg tőkékről származó leoltások   14 tétel 



Saját intézeti klónok     19 tétel 

Régebbi tarcali klónok     7 tétel 

Kecskeméti klón      1 tétel  

Román klón      1 tétel  

Összesen       42 tétel 

 

Ezen túlmenően a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel együttműködve 

létesítettünk egy 37 tételből álló, pécsi szelektálású klóngyűjteményt. A régebbi tarcali 

klónok hat évtizeddel ezelőtt születtek. Ma már csak a korábbi időszakban legjobbnak 

ítélt klónok vannak meg. A három éves újraértékelést követően, reményeink szerint lesz 

olyan a klónok között, amely számításba jöhet klónválasztékként 

 

c, Tömegszelekció Furmintnál 

A fenti klónjelöltekből létrehoztunk egy ültetvényt, melyben a legígéretesebb 

egyedekből 15-15 tőkéből álló parcellákat állítottunk be. A jövő évtől már jóval 

nagyobb számú mintán vizsgálhatjuk az adott klónjelöltek termelés során mutatott 

ellenállóképességét, morfológiai és vegetációs jellemzőit. Mérjük a szüretkori 

legfontosabb paramétereket a mustban, majd a kierjedt borban. Ezeket a paramétereket 

összehasonlítva választjuk ki a legígéretesebb klónokat. 

 

 

III. Szőlészeti kártevők és kórokozók monitorozása 

 a, GTD monitoring program 

 A világon mindenütt hatalmas veszteséget okoz a szőlők fás részének 

megbetegedése. Ezeket a betegségeket (pl. ESCA, Botrioszfériás elhalás, Eutipózis, 

stb.) összefoglaló néven GTD-nek nevezi a szakirodalom (Grapevine Trunk Disease = 

szőlők fás megbetegedése). Hazánkban nem ismert, hogy mekkora károkat okoz a 

szőlők fás megbetegedése, sőt a fertőzés mértéke sem. Mivel Tokaj-Hegyalján az 

utóbbi időben egyre több helyről mutattuk ki a különböző kórokozó gombák jelenlétét, 

kíváncsiak vagyunk az általuk okozott gazdasági kár mértékére, nem utolsósorban 

azért, hogy felhívjuk a figyelmet a GTD jelentőségére. A program három éve indult 

el. 

Kutatásunk során 3 kérdésre keressük a választ:  

1. Mekkora a fás betegségben szenvedő, aktuálisan tüneteket mutató tőkék aránya? 

2. Mekkora a tőkehiány aránya a működő ültetvényekben? –ez kapcsolatban lehet a 

fás betegségekkel. 

3. Mekkora a vírusos tüneteket mutató tőkék aránya? 

4. Mekkora veszteséget okoz a termelőknek a Tokaj-hegyaljai szőlők jelenlegi 

egészségi állapota? 

 

  i, Cost Action 

A Reims-i Egyetemmel van egy partnerkapcsolati együttműködésünk. Egy 

nemzetközi együttműködésben veszünk részt a COST (European Cooperation in the 

field of Scientific and Technical Research) támogatásával. A projekt címe: 

„Sustainable control of grapevine trunk diseases”. A program keretein belül többek 

között egy monitoring programot működtetünk 4 éve Furmint, Chardonay, Pinot noir 

ültetvényben. 

 

 b, Szőlőmoly kutatása 



Hazánk minden szőlőtermő vidékén komoly gondot okoz a szőlőmolyok kártevése. 

A molyok ellen sajnos csak akkor lehet eredményesen védekezni, ha a permetezéssel 

sikerül elkapni a rajzás időpontját. Sajnos ez jelen esetben csak nagyon komoly 

figyelem mellett sikerül, és csak a nagyobb gazdaságok tehetik meg, hogy a 

megfigyelőrendszerre áldozzanak, de a jelenleg használt feromonos csapdák egy gyors 

rajzás esetén ekkor sem képesek időben figyelmeztetni a gazdát. Célunk egy olyan 

időjárási adatokra alapozott előrejelző rendszer kidolgozása, mely a gazdákat már 

napokkal előre figyelmezteti a várható rajzásra. 

 Az alapkutatási projektünkben a molyok rajzási idejét kiváltó okok pontosítását 

kívánjuk elvégezni. Ennek keretében az időjárás és a rajzás közötti összefüggéseket 

tisztázzuk. Feromonos, illetve fürtvizsgálaton alapuló/sárgalapos monitoringot 

végzünk. 

 

 c, Foltosszárnyú muslica monitorozása 

A foltoszárnyú muslica (Drosophila suzukii) arról vált ismertté, hogy rokonaival 

ellentétben a nőstényeknek fogazott tojócsövük van, amelynek segítségével képesek 

átlyukasztani az épp sértetlen gyümölcshéjat, így biztosítva megfelelő környezetet és 

táplálékot az utódok számára. A komolyabb problémát a gyümölcshússal táplálkozó 

lárvák okozzák, de emellett maga a peterakás is utat nyit a mikrobák számára a sérült 

gyümölcshéjon keresztül. Észak-Olaszországban már vannak olyan megfigyelések, 

amelyek azt mutatják, hogy szőlő is a potenciálisan tápnövények közé sorolható 

különösen a vékony héjú fajták. A D. suzukii jelenleg nem okoz problémát 

Magyarországon, azonban jelen van és terjedése várható az elkövetkezendő években. 

Ebből adódóan fontos követni jelenlétét, életmódját. Csalétkes, ragacsos lapok 

kihelyezésével végezzük monitoringját. 

 

 d, Amerikai szőlőkabóca monitorozása  

Az európai szőlőültetvényeknek jelenleg két komoly fitoplazma okozta betegséggel 

kell szembenézniük: a Flavescence dorée és a Bois noir. A két betegséget különböző 

patogének okozzák. A Flavescence dorée kialakulásáért a Candidatus Phytoplasma 

vitis, a Bois noir kialakulásáért Candidatus Phytoplasma solani a felelős. Felmerül a 

kérdés, hogy borvidékünk mely részein, milyen állománydinamikával van jelen a S. 

titanus. A lárvák fejlődésének nyomon követése levélvizsgálattal. Augusztus 

folyamán sárga ragacslapokat helyezünk ki 16 szőlőültetvénybe, hogy az imágók 

jelenlétéről, illetve sűrűségéről képet kapjunk. 

 

 e, Vírusfertőzések monitorozása 

Vírusmentes (VM) szaporítóanyagok több éve elérhetőek egyes előállítók 

kínálatában, amelyek között Tokaj-Hegyalja két fő fajtájának a vírusmentes klónjai is 

megtalálhatóak, úgymint: Furmint, Hárslevelű. Jelenleg a TSzBK fajtagyűjteményében 

rendelkezésünkre áll a Sárgamuskotály, Kövérszőlő, Kabar, Demjén (Gohér) kiindulási 

vírus- és patogénmentes szaporítóanyaga. A VM oltványok használatának elősegítése 

céljából szükséges az ilyen ültetvények alapos vizsgálata és értékelése, hogy 

alátámaszthassuk azokat az előnyöket, amelyek elvárhatóak a szőlőtermesztők részéről. 

A Tokaji Borvidéken több dűlőben is létezik már vírusmentes termő ültetvény, ezek 

közül két területet jelöltünk ki hosszabb, 5 éves vizsgálat céljára. Az egyik a Szarvas-, 

a másik pedig Galambos-dűlőben található, ahol 1-1 hektáros területet vizsgálunk. A 

tapasztalatok összehasonlítására tünetileg vírusmentes területek szolgálnak a két dűlőn 

belül. A meglévő tünetek alapján beteg tőkéket keresünk, rögzítünk és végigkövetünk 5 



éven keresztül. A területek többszöri bejárásakor felmérjük az észlelt vírusbetegségre 

utaló tüneteket, a beteg tőkéket kijelöljük és nyomon követjük a tőke állapotát a 

vizsgálat során. Ez kiegészül a kondíció, valamint a termés minőségének a 

vizsgálatával. A bonitálások alkalmával az eltérések felderítésére és a mérhető 

paraméter különbségek (fürtszám, stb.) rögzítésre helyezzük a hangsúlyt. A 

feltételezésünk szerint ezek az értékelés során statisztikailag igazolják majd a VM 

ültetvények előnyeit a tünetileg vírusmentes területekhez képest.  

 

Országos Közegészségügyi Központ/Intézet/, Aerobiológiai és levegőhigiénés 

osztállyal együttműködve üzemel a csapda. Az eszköz működtetése, a korongcsere és a 

minták feldolgozása történik az intézetünkben. A minták elemzését a (virágzás körüli 

időszakból) Budapesten végzik. (Aerobiológiai és pollenmonitorozási osztály) 

 

 

IV. Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése 

 a, BIO-FER KÁLI SZULF fermentált trágyapellet szőlészeti felhasználási lehetőségének 

vizsgálata 

A szőlőtőkék tápanyagigényének lehető legteljesebb kielégítésére való törekvés az 

ökológiai gazdálkodási gyakorlatban is az alkalmazott agrotechnika egyik legfontosabb 

eleme. A különböző termőhelyek eltérő ökológiai feltételeihez való alkalmazkodás, 

valamint a különböző szőlészeti-borászati célok megvalósítása szükségessé teszi az 

ökológiai gazdálkodás során felhasználható trágyaszerek, illetve trágyázási 

praktikumok körének folyamatos bővítését. Ebbe a folyamatba illeszkedik a különböző 

fermentált trágyapellet készítmények hazai növénytermesztési gyakorlatban 

megfigyelhető térnyerése is. Ugyanakkor viszonylag kevés - egzakt kísérletekből 

származó - adatokkal rendelkezünk e trágyaszerek szőlészeti alkalmazási lehetőségéről, 

a várható hozamra, illetve termésminőségre gyakorolt hatásukról. Az e téren 

tapasztalható információ hiány pótlásához szeretnénk adatokat gyűjteni egy fermentált 

trágyapellet készítmény hatásvizsgálatát célzó szabadföldi kísérletben, Tokaj-hegyalja 

sajátos agroökológiai viszonyai között. 

 

 b, Talajtakarás hatása az erózióra és a szőlőművelésre 

A zajló éghajlatváltozás hatása napjainkig elsősorban az időjárási szélsőségek 

gyakoriságának megnövekedésében érhető tetten, és a jövőben várható e tendencia 

erősödése a hazánkra vonatkozó előrejelzések szerint. Ez azt jelenti, hogy a jövőben 

egyre inkább megnő a heves csapadékesemények gyakorisága, ami természetesen az 

eróziós folyamatok felerősödését vonja maga után. Fel kell készülnünk e változások 

kedvezőtlen hatásai elleni védekezésre Tokaj-Hegyalja szőlőterületein is. Az 

erózióvédelem eszközrendszerének részét képezik a termesztéstechnológiai szintű 

beavatkozások, amelyek közül a sorköztakaró növényzet, illetve a különböző 

anyagokkal történő talajtakarás bír legnagyobb jelentőséggel. A korábbi kísérleti 

eredményeink alapján ígéretesnek bizonyuló tavaszi vetésű őszi gabonafélék, illetve az 

őszi borsó sorköztakaró növényzet kialakítására való alkalmasságának vizsgálatát 

kívánjuk 2017-ben megvalósítani. A vizsgálatainkat a különböző növényállományok 

erózióvédelmi hatékonyságának jellemzésén túlmenően elsősorban azok talajnedvesség 

tartalomra, illetve a feltalaj tápanyagforgalmára gyakorolt hatásának elemzésére 

kívánjuk fókuszálni. 

 

V. Élesztő kutatás 



 a, Lokális élesztők beazonosítása, szelekciója 

 b, Élesztő törzsek genetikai anyagának megőrzése 

 c, Terroir élesztők hasznosításának lehetőségei 

 d, Romlást okozó mikroorganizmusok és gazdasági károkozó hatásmechanizmusuk 

megismerése 

 e, Az élesztők terjesztésében szerepet játszó vektorok megismerése 

 

 

VI. Tokaj-hegyaljai szőlőfajták származási és rokonsági vizsgálata 

 

Tokaj-hegyalján a recens, termesztésbe bevont szőlőfajtákon kívül számos fajtát 

termesztettek a rég és közelmúltban. A történelem során a nemesítések és keresztezések lépései 

nem voltak minden esetben megfelelően dokumentálva, a spontán kereszteződéssel létrejött 

fajtáknál pedig sok szőlőfajtának az eredete ismeretlen vagy téves. Emiatt sok klasszikus 

európai szőlőfajtának az eredete is spekulációk tárgyát képezi. A történelem során sok fajta 

terjedt el a világban (legelőször is római) kereskedők és hódítók tevékenysége által. Ennek 

során a fajta új elnevezést kaphatott, ezáltal egy fajta több néven terjedhetett el szerte a világban. 

Ezek miatt a pontos fajtaazonosítás, szinoním fajtanevek tisztázása és a rokonsági kapcsolatok 

feltérképezése rendkívül fontos. A fajtagyűjteményünkben megtalálható és más gyűjteményből 

beszerzett helyi jelentőséggel bíró fajtákat genetikai vizsgálatnak vetjük alá. Mikroszatellit és 

AFLP markerezéssel tisztázzuk a fentebb vázolt kérdéseket. 

 

 

VII. GTD tüneteket mutató tőkék rehabilitációja visszametszéssel 

 A GTD tüneteket mutató tőkéket a metszés alkalmával 20 cm magasan visszavágjuk. 

Reményeink szerint az alvórügyekből fejlődő új hajtások képesek lesznek pótolni a tőke 

vegetatív felületét. Azt vizsgáljuk, hogy az így megifjított tőkék meddig maradnak 

fertőzésmentesek. 

 

 

VIII. A klímaváltozás hatásainak elemzése, előrejelzés alapján felkészülés a hatások 

kivédésére. 

 

 

IX. Biocont új szerének használata a szőlőkabócák egyedszámának gyérítésére 

 Az amerikai szőlőkabóca elleni hatékony védekezés a szőlőtermesztés egyik sarkalatos 

pontja. Ez különösen igaz az ökológiai szőlőtermesztésre, ahol még korlátozottabb a kártevő 

elleni védekezési lehetőségek E lehetőségek szélesítésére kerülne tesztelésre a NeemAzal T/S 

és a Wetcit készítmények kombinációja – a hazai forgalmazóval együttműködve. A NeemAzal 

T/S készítmény felszívódik a levéllemezbe, hosszú hatástartammal rendelkezik, gátolja a 

lárvaalakok táplálkozását és vedlését, valamint az imágók táplálkozását és 

szaporodóképességét. A készítmény szőlőben jelenleg nem rendelkezik felhasználási 

engedéllyel, azonban kedvező hatékonysága esetén megoldást jelenthet egy komoly 

növényvédelmi helyzetre.  

 

 

X. Új szőlőművelési rendszer tesztelése (Osváth-féle módszer) 

 Talajszellőztetés, Trichoderma használat, KCl lombtrágyázás, Csonkolás mellőzése 

 

 



XI. Termelői tájékoztató rendszer 

Elsősorban a szőlőtermesztés, borászat és agrár-környezetgazdálkodás témakörben 

kívánjuk az igényeket kielégíteni. tervezett feladatok:  

A., Szaktanácsadási szolgáltatói tevékenység egyéni kérésre�-térítés ellenében 

bárki által igénybe vehető.  

Tervezett szaktanácsadási szolgáltatások: 

-Szűkített, bővített, és teljeskörű talajvizsgálat 

-Levélanalízis 

-Tápanyag-gazdálkodási terv készítése 

-Talajvédelmi terv az ültetvénytelepítéshez (szőlő, gyümölcs) 

-Rügyboncolásos rügyvizsgálat 

-Borászati vizsgálatok, derítési próbák 

-Marketing szaktanácsadás 

 

B. Csoportos szaktanácsadás �-térítésmentes. A hegyközségi szervezet által 

nyilvántartott és tagdíjat rendszeresen megfizető termelők térítésmentesen 

vehetnek részt a programokon. 

- Szakmai tanácskozások 

- Szőlőtermesztési bemutatók 

- Borbírálatok, borbemutatók 

 

 1.Rügyvizsgálat (fagykárok és áttelelő kártevők) 

 A téli nagy fagyokat követően, februárban a rügyekben esett fagykárokat és az ízeltlábú 

áttetlelő kártevőket –főként atkákat kívánjuk vizsgálni, és arról tájékoztatót adunk ki. 

 

 2.Növényvédelmi előrejelzés 

 Április hónaptól augusztus végéig heti rendszerességgel megjelenő előrejelzés a termelők 

részére, az aktuális növényvédelmi teendőkről. Az előrejelzés elkészítéséhez felhasználásra 

kerül a borvidéken működő meteorológiai állomások által szolgáltatott adatok, a kihelyezett 

csapdák fogási adatai és a terepen történő megfigyelések.  

 

 3.Szüreti előrejelzés próbaszüretek alapján 

A borvidéket jól reprezentáló dűlőkből augusztus közepétől október elejéig termésmintákat 

veszünk, azt kielemezzük és a termelőket körlevélben értesítjük az aktuális érési állapotról. 

 

 

XII. Alany vizsgálat 

 A klímaváltozás új kihívásokat támaszt a szőlőtermesztők számára, ezért a fenntartható, 

minőségi szőlőtermesztés számára kiemelt fontosságú a szárazságtűrő alanyfajták tesztelése, 

bevezetése. Intézetünk Fajtagyűjteményében 3 alanyon vizsgáljuk a tokaj-hegyaljai fajták 

teljesítőképességét, illetve szőlőtermesztőkkel együttműködve két már meglévő, és két további, 

2017 tavaszán telepítendő kísérleti ültetvényben követjük figyelemmel az alanyok hatását. 

 

a) meglévő alanykísérletek folytatása (Szarvas-Fajtagyűjtemény, Tokaj-Hétszőlő, Mád-

Veresek) 

b) Új alanykísérletek beállítása (Mád-Szent Tamás, Mezőzombor-Disznókő) 

(Szent Tamásra leoltatni a Rauschedoval 4 x 200 tőke H311 hárslevelűt (Paulsen, Richter 

110, Ruggeri 140, 125 AA) 

 Disznókőre leoltatni  4 x 200 tőke 7275 furmintot 

 Galambosban elültetni 4 x 200 furmintot 4 alanyon 



 Fajtagyűjteményben 3 alanyon vannak (Fercal, 5C, Ruggeri) 

 

 

XI. Történelmi dűlők rehabilitációjának előkészítése 

 A hegyközségek által véleményezett, és javasolt dűlők egyeztetése és ha szükséges, akkor 

módosítása az első feladat. A megfelelő térképfedvényeket elkészítjük, a természetvédelmi 

kérdésekben konzultálunk a Természetvédelmi hatósággal. Az éven elkészítünk egy dűlőkre 

lebontott javaslatot a rehabilitációra javasolt dűlőkről. 

 

XII. További feladatok 

-Infrastruktúrális fejlesztések kivitelezésének koordinálása 

-Szaktanácsadási rendszer kiépítése 

-A szőlész-borász képzésben való részvétel 

-Konferenciák, szakmai napok, bemutatók szervezése 

 

 

 

 

Tarcal, 2017. március 24.     Bihari Zoltán 

            ügyvezető 
 


