
Az Európai Unió  Lifelong Learning Programme –ja támogatásával. 
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez.  
A kiadvány (közlemény)  a szerző  nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető  
felelőssé az abban  foglaltak bárminemű felhasználásáért.  
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1 Növényvédelmi stratégiák ökológiai gazdaságban 

Az ökológiai gazdálkodóknak ugyanazokkal a károsítókkal kell megbirkózniuk, 
mint hagyományos vagy integrált gazdálkodást folytató kollégáiknak, ám az 
ökológiai gazdálkodásban csak viszonylag kevés számú növényvédő szer 
használata engedélyezett. A kártevők és kórokozók elleni védekezésben éppen 
ezért sokkal nagyobb szerepet kapnak a megelőzést szolgáló módszerek és 
konzekvens alkalmazásuk, amit a közvetlen növényvédelmi kezelések csak 
kiegészítenek. Az ökológiai növényvédelem első pillére a megelőző stratégiák 
alkalmazása, mint amilyen például a változatos vetésforgó (nem ültetvény 
kultúrákban), a talajminőség javítása speciális kultúrák telepítésével és 
beszántásával és/vagy talajjavító anyagok alkalmazásával, és a rezisztens fajták 
használata, melynek révén megelőzhető a járványok kitörése. A védekezés 
második pillére az élőhely menedzsment (pl. takaró-növények telepítése, 
sövények és virágzó szegélyek fenntartása, stb.), melynek célja a megfelelő 
életkörülmények megteremtése a kártevők természetes ellenségei számára. A 
harmadik és negyedik pillér az olyan közvetlen módszereket foglalja magába, 
mint a biológiai védekezés (hasznos élő szervezetek bevetése) és az 
engedélyezett gomba- és rovarölő szerek használata.  

A hagyományos és integrált termesztési rendszerekben a terméssel és a 
profittal kapcsolatos elvárások miatt a vetésforgó leegyszerűsödik, nagy 
mennyiségben használnak műtrágyákat és növényvédő szereket és gyakran 
előfordul, hogy előnyben részesítik a károsítókkal szemben fogékony, 
ugyanakkor nagy termőképességű fajtákat. A búza esetében például a 
termőképesség növelése a lombozat struktúrájának és a növény élettani 
tulajdonságainak megváltoztatásán keresztül érzékennyé teszi a fajtákat a 
különböző betegségekre. Az ökológiai gazdálkodásban a terméssel kapcsolatos 
elvárások általában elmaradnak az integrált gazdálkodásban tapasztalhatótól, 
ezért nagyobb tér nyílik az olyan módszerek alkalmazása számára, melyek csak 
az alacsony inputra támaszkodó rendszerek esetében működőképesek, így 
például a szántóföldi vetésforgó a talajból támadó betegségek és kártevők 
többsége ellen megfelelő védelmet nyújt.   Az ökológiai gazdálkodásban 
lehetőség szerint kerülik a fogékony fajták használatát, ezért általában 
kevesebb szükség van a közvetlen növényvédelmi beavatkozásokra. Arról sem 
szabad azonban megfeledkeznünk, hogy kevés olyan ellenálló, erős fajta van, 
amely a piacai követelményeknek is megfelel.  Magyarországon a 
szőlőnemesítés eredményei miatt nagy a rezisztens fajták választéka, mind bor 
és csemegeszőlő tekintetében. Ezek a fajták már a minőségi termelés 
feltételeinek is megfelelnek.  

Amennyiben sikerül illeszteni a vonatkozó szabályozási keretekbe, a károsítók 
elleni közvetlen védekezés egy-egy eszköze gyorsan elterjed az ökológiai 
gazdálkodásban. A rendszer előnyben részesíti a biológiai védekezést és a 
feromonok, (stb.) alkalmazását, ezeket azzal együtt is gyakrabban vetik be, 
hogy drágábbak és/vagy kevésbé hatékonyak lehetnek, mint az integrált 
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gazdálkodásban engedélyezett növényvédő szerek. Egyre több, biológiai 
gazdálkodásban engedélyezett készítmény kerül forgalomba, melyek 
természetes eredetűek, a környezetet nem veszélyeztetik és hatásuk eléri a 
kémiai hatóanyagokét (pl. Alginur, narancsolaj készítmény stb.). 

A biodiverzitást támogató eszközök kombinált használata és a fontosabb 
kártevők és kórokozók közvetlen szabályozása sok lehetőséget rejt magában az 
ökológiai és az integrált gazdálkodásban.  
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2 Bevezetés az organikus szőlőtermesztésbe  

Európában a szőlőtermesztés a történelem előtti korig nyúlik vissza. A 
növénykutatók szerint az európai termesztett szőlő a Kaspi - tenger térségéből 
származik. A magvak madarak, szél, és a víz által való terjesztése révén nyugati 
irányban terjedt el egészen a Földközi-tenger ázsiai partjáig.  

A szőlőtermesztés mára az egész világon folyik a melegebb területeken, különös 
tekintettel Nyugat-Európára, a Balkánra, Kaliforniára, Ausztráliára, Dél-Afrikára, 
Chilére, és Argentínára.  A szőlőt fogyasztják frissen szedve (étkezési szőlő) 
vagy szárított gyümölcsként (mazsola szőlő). De leginkább a borászati célból 
termesztik.   

Az ökológiai szőlőtermesztésben alapvető kérdés a termőhely megfelelő 
megválasztása. A jó minőségű, magas cukortartalmú, a komplex ízekhez 
nélkülözhetetlen másodlagos metabolitokat kiegyensúlyozott arányokban 
tartalmazó terméshez a szőlő megfelelő nappalhosszt és fényintenzitást 
igényel, valamint elégséges mennyiségű vizet és tápanyagot. Minőségi 
szőlőtermelés olyan talajon is végezhető, melyen más növény nem nagyon él 
meg, pl. a mediterrán területeken.  

Az ökológiai szőlőtermesztés legnagyobb akadálya az olyan éghajlat, amely 
kedvez a peronoszpóra-járványok kialakulásának. Azok a területek, ahol a 
csapadékos, nedves időszakok nagyon hosszúak (de pl. tavak, folyók környezete 
is) a szőlőtermesztés szempontjából kockázatosnak minősülnek. A termesztés 
különösen komplikált ott, ahol a gyakori és/vagy intenzív csapadék magas 
hőmérséklettel párosul, mert ezeken a területeken minden adott a járvány 
kitöréséhez, ráadásul a védő fungicidréteg hamar lemosódik a növényekről. 
Nedves klímájú területeken fontos gondoskodni arról, hogy a permetező 
felszereléssel a növényekhez férhessünk, és a szőlőt olyan kordonrendszerre 
kell rögzíteni, ami lehetővé teszi az optimális gombaölőszer kijuttatást. A zord 
telek és kései fagyok szintén határt szabnak a szőlőtermesztésnek.   
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3  A szőlő morfológiája  

A szőlő évelő növény , amely a Vitis félék  családjába tartozik. A szőlő fásszárú,  
virágos növény.  A szőlő kúszónövény, akár 35 m hosszúságú gyökérzetet is 
növeszthet, extrém helyzetben. A szőlőt régóta nemesítik borászati célokra  és 
a szőlőtőke kifejlődéséhez hosszú  időre van szükség.    

 

3.1 Levelek 

A levelek viszonylag nagyok, csipkézett levélkaréjú levelek  mindig a hajtások  
ellentétes oldalán jelennek meg. A legtöbb fajtán mindkét, illetve mindhárom 
egymást követő levéllel átellenben kacsok találhatók. 

 

3.2 Virágzat és a termés 

A viráguk kicsi és zöldszínű, fürtökben lógó. Előfordul, hogy csak hímnemű, 
illetve nőnemű virágok találhatók egy adott növényen.  A termesztett fajták 
többsége hímnős virágzatú, csak néhány nővirágú fajtát termesztünk (pl. 
Kéknyelű). 

A termés (szőlőszem) kis, gömb alakú, változatos színű, a zöldtől a sötétlila 
színárnylatig bogyótermések alkotta fürt. A szőlőszem három részből áll: héj, 
gyümölcshús és magok. A héj tartalmazza a szín- és aromaanyagok zömét. A 
gyümölcshús tartalmazza az erjedési folyamat során borrá alakuló 
cukormennyiség túlnyomó részét. A magok a gyümölcshúson belül találhatók a 
fajtától függően eltérő méretben, alakban és számban. Ezek tartalmazzák a 
tanninokat. Vannak magvatlan fajták is (csemegeszőlő). 
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