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Összefoglalás. Az elmúlt 100 év klímájában bekövetkező változásokat a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutató-
intézetben végzett mérések is jól demonstrálják. A hőmérsékletben történt növekedés önmagában nem jelentene nagy vál-
tozást, de a részben vagy egészben ennek betudható kapcsolódó időjárási változások már alapvetően meghatározzák a sző-
lő és bortermelés feltételeit. Csak a 2000 óta eltelt évek szélsőségeit vizsgálva is voltak olyan évjáratok, melyek hőmérsék-
leti, csapadék, növény-egészségügyi, stb. rekordokat döntöttek. Intézetünk egyik feladata felkészülni az elkerülhetetlen 
változásokra, olyan alanyfajtákat, olyan klón változatokat kiválasztani, szelektálni, melyek képesek a szélsőséges körül-
ményeket is tolerálni, ugyanakkor a minőségi követelményeknek is eleget tesznek. Kutatásaink során elemeztük az elmúlt 
100 év hőmérsékleti viszonyait a Tokaji Borvidéken. Terepi kísérleteinkben vizsgáltuk néhány alanyfajta és furmint kló-
nok szárazságtűrését, valamint a furmint klónok párás időben mutatott rothadási hajlamát. Mindezen eredmények birtoká-
ban teszünk javaslatot a változó klímához alkalmazkodó alany és furmint klón használatra. 

Abstract. The measurements were carried out in Research Institute of Viticulture and Oenology in Tokaj demonstrates 
well changes in the climate during the last 100 years too. Growing in the temperature would not mean a big change mere-
ly, but the related meteorological changes which can be attributed to this in the part or in whole one define the conditions 
of the grape and wine production fundamentally already. Examining the extremes of the vintages since 2000 brought new 
records of temperature, rainfall, plant health, etc. One of the tasks of our institute is to prepare for the inevitable changes 
with selecting clones and rootstocks which are able to tolerate extreme circumstances; meanwhile they meet the quality re-
quirements as well. We analysed the air temperature conditions of the last 100 years in the Tokaj wine region. Drought tol-
erance of some rootstock varieties and Furmint clones, susceptibility to bunch rot contamination of Furmint clones in hu-
mid weather conditions were examined in field experiments. On the basis of these results we try to suggest application of 
Furmint clones and rootstocks varieties adapting to the changing climate. 
 

Bevezetés. A jelenben zajló drasztikus klimatikus válto-
zások ma már vitán felül léteznek, hiszen azt a szárazföl-
di, óceáni és sarkvidéki megfigyelések is egyértelműen 
bizonyítják (Solomon et al., 2007). A klimatikus változá-
sokra a növények különösen érzékenyen reagálnak, hi-
szen számukra a térbeli elmozdulás jóval lassabban meg-
oldható, mint az állatok esetében (Walther et al., 2002, 
Thuiller et al., 2005). A növények fenológiai állapotá-
ban, annak időbeni eltéréseiben közvetlenül is tetten ér-
hetőek a melegedés jelei (Menzel et al., 2006), de az el-
terjedési területek mintázata is a sarkok felé történő el-
mozdulást mutat (Kelly és Goulden, 2008). A mezőgaz-
dasági növények esetében az optimális termőterület elhe-

lyezkedésének változása komoly gazdasági hatással bír 
(Howden et al., 2007). Termesztett növényeink közül a 
szőlő esetében rendelkezünk a legrégebbi rendszeres 
fenológiai megfigyelésekkel (Jones és Davis 2000; Webb et 
al., 2012). A szőlő termeszthetőségét leginkább a hőmér-
séklet és a csapadék határozza meg (Jackson 2008; Santos 
et al., 2012). A szőlőtermesztés határát a 10 és 20 °C-os 
éves átlaghőmérsékleti izoterma közé teszik (Jackson, 
2008). Nagyon sok kutatás foglalkozik azzal, hogy a szőlő 
termeszthetőségének jövőbeli határait becsülhessük. A ma-
gyarországi várható hatásokkal Gaál et al. (2012) foglal-
kozott, akik a „random erdőmodellt” alkalmazták számí-
tásaikban. Tóth és Végvári (2015) elkészítette az európai 

 
1. ábra: A szőlőtermelésre való alkalmasság jelenleg és 2080-ban (A jobb oldali ábra a MET OFFICE HADLEY  

Centre for Climate Change HadCM3 modell segítségével készült.) 
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területek szőlőtermelésre való alkalmasságának előrejel-
zését. Ez alapján Magyarország szinte teljes területén a 
szőlőtermelésre alkalmasabb lesz a klíma (1. ábra). 
Magyarországon a változó klíma több pozitív és negatív 
következménnyel is jár, de mindenképpen igényli a sző-
lő-bortermelők reagálását. Várhatóan a csemege- és a vö-
rös bort adó szőlőfajtákra kedvező a szárazabb, nagyobb 
hőösszegű vegetációs periódus. Ez a lisztharmat és pero-
noszpóra elleni védekezést is segíti. Megnő a 
klímarezisztens fajták, klónok szerepe, melyek az 
aszályt, a magasabb UV sugárzást jobban tűrik. Az 
alanyválasztáskor az aszályt jobban toleráló fajták kerül-
nek előtérbe. Ugyanakkor az enyhe teleknek köszönhető-

en a világ mediterrán régióiból új kártevők vagy kóroko-
zók megjelenésére kell számítani. Hazánkban feltehetően 
szárazabb, melegebb nyarak és enyhébb telek várhatóak, 
mindemellett szélsőséges időjárási események. Célunk az 
volt, hogy két szélsőség: a nyári aszály és a csapadékos 
nyár hatásait vizsgáljuk a furmint fajtánál, és javaslatokat 
adhassunk a klónválasztásra. 
 
Anyag és módszer. Áttekintettük 1900-tól kezdve a hő-
mérséklet és csapadékviszonyokat. A mérések a tarcali 
mérőállomáson történtek, mely jelenleg a Tokaj Borvi-
dék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet területén van. 
A szélsőségekhez való alkalmazkodást vizsgáltuk. Így a 
2014-es évben a párás nyárnak köszönhető rothadást, 

2015 aszályos nyarán pedig a szárazságtűrést tudtuk si-
keresen tesztelni. A Furmint klónok rothadékony-
ságának felmérését 2014.09.08-án végeztük. A vizsgálat 
tárgyát képező 10 Furmint klón a tarcali Bakonyi-
dűlőben található. Az 1992-ben telepített gyűjteményben 
klónonként 15−28 db tőkét vizsgáltunk meg. Minden 
egyes tőkén becsléssel állapítottuk meg a rothadt és 
egészséges szőlőszemek arányát. F-próbával vizsgáltuk a 
kapott különbségek szignifikancia szintjét. A szőlősorok 
egymás mellett találhatóak, azokat talajtani és 
mikroklimatológiai szempontból azonos hatások érték. 
Az év folyamán 10 alkalommal volt permetezve a szőlő. 
Mind kontakt, mind felszívódó szereket alkalmaztunk. 

Szürkepenész ellen szintén volt célzott védekezés, utoljá-
ra 2014. augusztus 19-én. Az alanyok és a nemes részek 
szárazságtűréssel kapcsolatos vizsgálatai a Tokaj Borvi-
dék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Fajtagyűjtemé-
nyében történtek. A Fajtagyűjtemény Tarcal határában 
löszös talajon, a Tokaji-hegy déli oldalán található. A te-
rületen kísérleti céllal furmint klónok és klónjelöltek let-
tek telepítve három különböző alanyra oltva. A vizsgála-
tunk során 1132 szőlőtőkét elemeztünk. Az oltványok 
szárazságtüneteinek intenzitását 1 és 5 között értékeltük 
2015 szeptembere folyamán (1-tünetmentes, 
5-súlyos szárazságstressz, 2. ábra). Az alanyok közül a 
Teleki 5C, Fercal, Ruggeri 140 fajtákat vizsgáltuk, a 
Furmintok közül pedig 44 klónt. 

 
 2−lankadt levelek 4−sárga és elszáradt levelek  5−nagyszámú elszáradt levél 

2. ábra: A szárazságtünetek mértékét 1 és 5 közötti értékkel jellemeztük 

     
  3. ábra: A januári középhőmérsékletek változása  4. ábra. A júliusi középhőmérsékletek változása  
  az elmúlt 110 évben a Tokaji Borvidéken az elmúlt 110 évben a Tokaji Borvidéken 
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Eredmények. A Tokaji Borvidéken, Tarcalon mért hő-
mérsékleti adatok alapján készített trendvonal szinte min-
den hónapban 1−2oC-os növekedést mutat az elmúlt év-
században, ami jól illeszkedik a globális hőmérsékletvál-
tozási trendhez (3. és 4. ábra). Az utóbbi három évben ha-
marabb érkezett meg a felmelegedés a tél végén, mint 2013-
ban. Ez a szőlő fenológiai állapotában is meglátszik (5. áb-
ra). A korábbi rügypattanás után a szőlő virágzásának és 
bogyókötődésének idejére azonban kiegyenlítődött a szőlő 
fejlődése. Ez viszont azt jelenti, hogy a rügypattanástól a 
hajtásfejlődés ideje elnyúlik, éppen akkor, amikor a szőlő 
kiemelten fogékony a kártevők és kórokozók fellépésére (6. 
ábra). Ez mindenképpen kedvezőtlen változás. 

Rothadékonyság vizsgálata. 2014-ben a gyakori esőzés, 
folyamatosan párás környezet segített a szürkerothadás 
és az ecetes rothadás megjelenésének. Ez viszont jó alka-
lom volt, hogy a furmint klónok rothadékonyságát vizs-
gáljuk. 
A furmint klónok esetében szembetűnő különbségeket ta-
láltunk a rothadás mértékét illetően (F=11,77, p < 0,001). 
A rothadás legnagyobb mértékben a P.26 klónt érintette, 
míg a T.8/7575-ös klón minimális mértékben fertőződött 
(7. ábra). Nagyon rothadékonynak bizonyult a leginkább 
elterjedt T.85-ös klón is.  
Felhívnánk a figyelmet a T.7575-ös klónra, mely úgy tű-
nik, hogy a rothadásnak nagyon jól ellenállt! 
  

        

  5. ábra: Fenológiai eltérések 2014-16-ban 2013-hoz képest 6. ábra: A rügypattanás és a virágzás kezdete között eltelt 
 idő, valamint a virágzás hossza a T.85-ös Furmint esetében 

      
  7. ábra: A Furmint klónok rothadékonyságának mértéke 8. ábra: A tőkék száma a szárazságtünet súlyossága alapján 

 
9. ábra: A szárazságtünetek erőssége a különböző Furmint klónoknál 
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Szárazságtűrés vizsgálata. 2015 nyarán a szárazságtü-
netek megjelenését a tőkék döntő többségénél tapasztal-
tuk, melyek közül a lankadás volt a legjellemzőbb 
(1. táblázat). A felmért adatok statisztikai elemzése során 
igazolódott, hogy bár szignifikáns különbség tapasztalható 
az alanyok kategóriák szerinti megoszlásában (khi-négyzet 
próba, p=0,01), ez alapján nem állítható fel egyértelmű 
sorrend szárazságtűrés szempontjából. Az irodalmi adatok 

alapján a Ruggeri 140 − Fercal − Teleki 5C sorrendben 
csökken a szárazságtűrésük az alanyoknak, de mi ezt vizs-
gálatunkban sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudtuk 
egyértelműen. Bár arányaiban a legtöbb tünetmentes 
egyedet Teleki 5C alanyon mértük fel, azonban a 4-es és 
5-ös kategóriába eső, legsúlyosabb szárazságstresszt muta-
tó tőkék aránya is ennél az alanynál a legmagasabb (8. áb-
ra). Vizsgálatunk alapján nem tapasztalható szignifikáns 
különbség a három, szárazságtűrés szempontjából eltérő-
nek tartott alanyfajta furmintra gyakorolt hatása között. 
Amennyiben a furmint klónok szárazságtűrését a három 
alanyon összevontan vizsgáljuk, akkor megállapítható, 
hogy a jelenleg termelésben lévő T.85, T.92 klónok jól tel-
jesítettek, míg őket megelőzve legjobban a T.508, P.137, 
T.8/7575, P.133 klónok tűrték a szárazságot (9. ábra). A 
T.8/7575-ös furmint klón azért érdekes, mert intézetünk 
ezen klón állami elismertetését kezdeményezte. 
 
Értékelés. A következő évtizedekben az előrejelzések 
szerint egyre gyakrabban fordulnak elő olyan szélsőséges 
időjárási elemek, mint az aszály, vagy éppen tartósan 
csapadékos idő. A szőlőültetvényeknek meg kell küzde-
nie ezekkel az időszakokkal, így a szárazságtűrő alanyok 
és klónok használata egyre inkább előtérbe kerül, de 
ugyanakkor elvárás az, hogy a csapadékos időben táma-
dó gombás fertőzésekkel szemben is növekedjen a hasz-
nálatban lévő klónok ellenálló képessége. A szárazságtű-
rés élettani mechanizmusa igen összetett, a folyamatok 
egy része még ma sem ismert, valamint gyakorlati szem-
pontból külön vizsgálatot igényel az adott alany/nemes 
kombináció viselkedése vízhiány szempontjából. Hazánk 
egyik legfontosabb szőlőfajtája, a furmint, az átlagosnál 
gyengébb szárazságtűréssel jellemezhető (Teszlák 2014). 
Intézetünkben az eddigi „hagyományos” alanyok vizsgá-
latával nem találtunk olyan kiemelkedő alanyfajtát, amit 
ajánlhatnánk az elkövetkező évtizedekre, de új kísérlete-
ket állítottunk be a mediterrán országokban már bizonyí-
tott alanyfajtákkal, melyek az elkövetkező években ke-
rülnek vizsgálat alá. Mind a szárazságtűrés, mind a 
rothadékonyság szempontjából kiemelkedően teljesített a 
T.8/7575-ös furmint klón. Más vizsgálatokból tudjuk, 

hogy ez ráadásul korábban érik, és cukorgyűjtése korlá-
tozott. Ezekért a tulajdonságaiért javasolja intézetünk a 
jövőben ezt a klónt száraz furmint készítésére, és mint a 
klimatikus változásokra jól válaszoló klónt adjuk be ál-
lami elismertetésre. 
 
Köszönetnyilvánítás. A kutatás az OTKA K13255 szá-
mú támogatásával valósulhatott meg. 
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1. táblázat: A szárazságtünetek százalékos előfordulása ka-
tegóriánként és alanyok szerint 

 1 2 3 4 5 
Teleki 5C 11,6 60,6 14,25 13,1 0,5 
Fercal 7,3 68,9 14 9,8 0 
Ruggeri 140 9,8 58,6 22,5 9,1 0 


