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Szaktanácsadó

 
szakmérnöki képzés


 

Szakmai kiadványok megjelentetése



ISTERVIN -
 

Természetvédelem a Duna menti 
területeken ökológiai szőlőművelési technológia 
bevezetésével 


 

A projekt időtartama: 2012. 09. 01. -
 

2014. 11. 30.


 

A hazai mintaterület 3 borvidéken ( pannonhalmi, 
neszmélyi, budai) találhatók, további 8 gazdaságban 
folynak vizsgálatok.


 

Hasonló
 

programot valósítottunk meg osztrák-magyar 
pályázat keretében (ECOWIN), 2010-2013-ban a 
pannonhalmi, soproni és zalai borvidéken, 6 
gazdaságban, melynek tapasztalatait is beleépítettük 
ebbe a munkába.



Projektpartnerek


 
Nyugat‐Magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság‐

 
és Élelmiszertudományi Kar

Szaktanácsadó
 

és Továbbképző
 

Intézet
Mosonmagyaróvár
HU‐projektvezető: Dr. Vér András


 

Vezető
 

partner: IPROVIN SLOVAKIA
Szőlészek‐borászok egyesülete (SK)

SK projektvezető: Dr. Ľubomíra KAKALÍKOVÁ


 

Szlovák Agrártudományi Egyetem 
Szőlőtermesztési Tanszék (SK) 
Prof. Ing. Ludovít Cagan, CSc.



ISTERVIN projekt  ‐
 

előzmények

Előzmények:
ECOWIN AT‐HU, 2009‐2014

 „Természetvédelem a szőlőtermesztés ökologizálásán keresztül”
 AT‐HU Európai Területi Együttműködési program

EKOVIN AT‐CZ, 2007‐2013
 Bioforschung Austria, 

 Svaz EKOVÍN o.s (CZ)

Környezetkímélő
 

szőlőtermesztési technológia a soproni 
 borvidéken, 2000

Magyarország‐Ausztria Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2000



Projektötlettől a megvalósításig

Ötlet:
 Előző
 

AT‐HU és AT‐CZ projektek alapján HU‐SK
 határon átnyúló

 
projekt kidolgozása a szőlőterületek ökológiai 

 művelésének népszerűsítése, tesztelése céljából

Partnerség kialakítása:
 Főpályázó

 
–

 
Iprovin Slovakia szőlész‐borász egyesület (SK)

Partnerek: 
 NYME MÉK Mosonmagyaróvár (HU)

 Nyitrai Egyetem (SK)



Projektötlettől a megvalósításig

Megvalósítás helyszínének kijelölése: magyar és szlovák 
 oldalon lehetséges kísérleti területek, partnerek 

 felkutatása; előzetes megállapodások partnerekkel

Forrásteremtés, pályázati lehetőségek keresése:
 HU‐SK Határon Átnyúló

 
Együttműködési Program 

 2007‐2013 – projekt céljainak megfelelő
 

pályázható
 összeg, konstrukció



Az ISTERVIN program célja
A projekt célja a szőlőművelés természetvédelem központú

 átalakítása, a szőlőtermesztő
 

területek multifunkcionalitásának 
tudatosítása:

Természetvédelmi célok:


 
A biodiverzitás növelése a szőlőültetvényben


 
Az ültetvény ökoszisztémájának stabilizálása


 
A környezet vegyszerterhelésének csökkentése, megszüntetése

Társadalmi célok:


 
Egészséges, biztonságos ültetvény környezet


 
Az értékes, természetes ökoszisztémák védelme


 
Szermaradék mentes szőlő, bor



Termelési célok:


 

Maximális 
(vegyszeressel

 egyenértékű)
 termésbiztonság


 

Optimális hozam


 

Maximális minőség


 

Marketing előny 



Tevékenységek


 

Monitoring vizsgálatok
pl. ragadozó

 
atka vizsgálatok, sorközi növény 

borítottság és fajösszetétel meghatározása, 
nappali lepke fajok megjelenésének elemzése, 
madártani és edaphon vizsgálatok


 

Új módszereket alkalmazunk
 (helyi meteorológiai mérésekre alapozott 

növényvédelmi előrejelzés, EUF talajvizsgálat 
stb.) melyek segítik a célok megvalósítását és az 
eredmények értékelését



Célcsoport



Kísérleti helyszínek Magyarországon



Szakmai rendezvények 2013-ban


 

2013.05.10 Neszmély: workshop (22 fő)


 

2013.05.24 Bábolna: szeminárium (44 fő)


 

2013.06.6-7. Béla: szeminárium (69 fő)


 

2013.07.24. Tök: szeminárium (24 fő)


 

2013.07.24. Tök: workshop (7 fő)


 

2013.05.22-25. Bábolnai Gazdanapok


 

2013.06.26. Tata: gyakorlati bemutató
 

(21 fő)


 

2013.07.24. Tök: gyakorlati bemutató
 

(20 fő)



Szakmai rendezvények 2014-ben


 

2014. 02.21. Nyitra (SK): szakmai konferencia (93 fő)


 
2014. 04. 01-02. Győrújbarát, 2014. 04. 08-09. Neszmély, 2014. 04. 
15-16. Tök, tanfolyamok


 
2014. 05. 21. Neszmély, szeminárium, gyakorlati bemutató

 
(19 fő)


 

2014.07.09. Neszmély, gyakorlati bemutató


 
2014. 07.15. Győrújbarát, gyakorlati bemutató

 
(43 fő)


 

2014. 08. 27-28. Tanulmányút Szlovákiába (43 fő)


 
2014. 09. Bábolnai Gazda Napok


 
2014. 09. 26. Mosonmagyaróvár, Kutatók éjszakája


 
2014. 10. 16. Győrújbarát, szeminárium


 
2014. 11. 04. Neszmély, szeminárium és gyakorlati bemutató

 
(76 fő)


 

2014. 11. 19. Neszmély, Hilltop záró
 

konferencia és sajtótájékoztató
 (100 fő)



ISTERVIN szakértők


 

Prof. Dr. Benedek Pál -
 

kabócamonitoring, edafon vizsgálat


 

Kovács Attiláné
 

-
 

ornitológiai megfigyelések


 

László
 

Gyula -
 

nappali lepke monitoring, biológiai növényvédelem


 

Dr. Mikulás József -
 

talajtakarás, gyomszabályozás


 

Dr. Németh Krisztina -
 

atkamonitoring, lisztharmat ökológiai vizsgálat


 

Dr. Szőke Lajos -
 

talajvizsgálat, patogén gombák elleni védekezés, 

növényvédelmi előrejelzés


 

Dr. Varga Jenő
 

-
 

magasabb rendű
 

növények monitoringja, 

gyomszabályozás



Prof. Dr. Benedek Pál

A földigiliszták szerepe az 
optimális talajélet kialakításában:


 

a szőlőültetvényekben előforduló
 földigiliszta fajok jellemzése


 

a földigiliszták mennyisége 
szőlőültetvényekben

Lumbricus terrestris



Új szőlőkárosítók megjelenésének 
veszélye Magyarországon:

Szőlő
 

aranyszínű
 sárgasága: "Flavescence 

dorée"

Szőlő
 

fekete vesszőjűség: "Bois noir"



Következtetések –
 

Prof. Dr. Benedek Pál


 

A vizsgált ültetvényekben különösen nagy fontosságú
 

a sorközök 
részleges ,,zöldítése", mert az így létesített, vegyes, sorközi 
növényzet igen jelentősen hozzájárulhatna a talajélet élénkítéséhez, 
ami javítaná

 
a szőlőtermés minőségét.


 

A vizsgálat során -
 

a rendkívül rövid, mindössze másfél éves időszak 
ellenére -

 
a földigiliszta létszámának fokozatos növekedését 

tapasztaltuk, ami bíztató
 

jelnek számít a sorközök ,,zöldítésének" a 
giliszta faunára gyakorolt kedvező

 
hatást illetően.



Kovács Attiláné
Gyakorlati madárvédelem az ökológiai növényvédelemben


 

A modern szőlőtermesztési rendszerek térhódításával a 
szőlőültetvények egyre kevésbé

 
nyújtanak optimális élőhelyet 

a madaraknak.


 
A szőlőültetvényben létesített odútelep hatékony módja lehet 
a madarak visszatelepítésének, ugyanakkor ez önmagában 
nem elegendő.

Az ISTERVIN projekt azért nagyon innovatív és előremutató, mert egy kimunkált koncepció

 
mentén kívánja visszaállítani a megfelelő

 

biodiverzitást a legtöbb esetben fajszegény, 
szinte ,,sterilnek" mondható

 

szőlőültetvényekben.



Következtetések, javaslatok –
 Kovács Attiláné


 

Megállapítható
 

volt, hogy a költési időszakban a madarak 
aktivitása erősebb volt, mint az áprilisi, májusi megfigyelések 
alkalmával.


 
A mintaterületeken végzett madármegfigyelések során azt 
tapasztalta, hogy a madarak rendszeresen járnak a 
szőlőültetvényekbe táplálkozni. Több esetben a madarak a 
sorközben lévő

 
zöld felületből zsákmányoltak. 

A sorköztakaró
 

növényzet 
alkalmazásával a madarak faj-és 
egyedszáma növekedést mutatott.

 A madárodúk rendszeres karbantartásával 
és ellenőrzésével tovább lehetne javítani 
az egyes fajok megtelepedésének helyét.



László
 

Gyula
Az ökológiai szőlőtermesztés növényvédelmi módszerei

A szőlő
 

kártevők elleni biológiai védelme: 
kártevő

 
atkák elleni módszerek, 

ökológiai szőlőtermesztésben engedélyezett permetszerek a 
fitofág atkák ellen
a szőlőmolyok elleni védekezés lehetőségei ökológiai 
szőlőtermesztésben

Typhlodromus pyri ragadozó
 atka kihelyezése posztócsíkban

 (fotó: László
 

Gyula)



A főbb gombabetegségek elleni védekezés 
lehetőségei ökológiai szőlőtermesztésben


 

a peronoszpóra elleni ökológiai módszerek


 
peronoszpóra megelőzés növénykondicionáló

 készítményekkel


 
lisztharmat elleni lehetőségek a botritisz megelőzése 
ökológiai szőlőtermesztésben

Súlyos, virágzás alatti 
peronoszpóra fertőzés 

(fotó: László
 

Gyula)

Súlyos lisztharmat 
fertőzés 

(fotó: László
 

Gyula)



Következtetések -
 

László
 

Gyula
Már a 2 éves vizsgálatsor is egyértelmű

 
különbséget 

mutatott a konvencionális művelésmód és a 
vegyszermentes termesztés nappali lepke faunára 
gyakorolt hatása között:

minden bio művelésű
 

területen növekedett a nappali lepke fajszám a 
vegyszeres műveléshez képest,
a nappali lepke fajszámok a fajgazdag vetőmagkeverékkel vetett 
sorközű

 
bio ültetvényekben nagyobb mértékben növekedtek.

Ritka csücskös 
boglárkalepke bioszőlő

 sorközében 
(fotó: László

 
Gyula)



A 2 éves projekt rávilágított az ökológiai szőlőművelés 
szerepére a természetvédelemben: 


 

az ültetvényekbe berepülő
 

ritka, védett lepkefajok a 
vegyszermentes művelés következtében nincsenek 
veszélyben,


 
minél fajgazdagabb az ültetvény sorköznövényzete, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy egyre több lepke képes 
megtelepedni és szaporodni az ültetvényben. 

A vegyszermentes, bio művelésű
 

ültetvény szomszédságában 
nem károsodnak a természetvédelmi és tájképi szempontból 

értékes természetes ökoszisztémák, melyek sok esetben ritka, 
veszélyeztetett fajoknak adnak otthont.



Dr. Mikulás József

A szőlőkárosítók természetes ellenségei
 

Gyomnövények természetes ellenségei, a rovar-
 

és 
gombaellenségek -

 
parlagfű

Albugo tragopogonis 
(fehér rozsda) 
parlagfüvön

Pirregő
 

tücsök parlagfüvön 
(Ambrosia artemisiifolia) 

Ascotis selenaria lárva 
parlagfüvön



Mezei acat

Puccinia suaveolens károsítása mezei acaton



Következtetések –
 

Dr. Mikulás József

Mikóczi István ültetvényében 
nagyon jól fejlődött és szaporodott 

a gumós perje

nemcsak hazánkban, hanem 
külföldön is érdeklődtek és kértek 

szaporítóanyagot
Poa bulbosa



Dr. Németh Krisztina
A ragadozó

 
atkák szerepe a szőlő

 
védelmében

 - Szőlőültetvényekben leggyakrabban előforduló
 ragadozó

 
atkafajok –

Természetes szabályozás lehetőségei: 

A szőlő
 

fitofág atkái elleni védekezés ragadozó
 

atkák 
betelepítésével
Az ökológiai kiegyenlítő

 
sáv szerepe

Az ökológia tényezők hatása a fitofágés zoofág atkák 
elterjedésére



Következtetések, javaslatok –
 Dr. Németh Krisztina


 

A vizsgálati évek alatt jelentősebb atkakártétel egyik ültetvényben 
sem volt.


 
Az ültetvényekben 5 atkafajt és 8 családot azonosított.


 
A zöldmunkák nem befolyásolják jelentősen a ragadozó

 
atkák 

egyedszámát, mivel a csonkázás után is a hajtások középső
 zónájában maradnak.


 

Az ültetvényekben előforduló
 

gyomnövények és a talajszint 
atkafaunáját fel kell térképezni, hogy a lehető

 
legjobb gyomirtási 

technológiát kidolgozhassuk.



Dr. Szőke Lajos -
 

Növényvédelmi előrejelzés

Meteorológiai műszer típusok:
 

A programban résztvevő
 

gazdaságokban különböző
 típusú

 
automata meteorológiai műszerekkel végzik a helyi 

adatgyűjtést:
 

Győrújbarát: Boreas (H) típus
 Tata: Lufft HP 100 (D) típus

 Kesztölc: Boreas (H) típus
 Budajenő: Boreas (H) típus
 

Minden ültetvény mellett működik a BASF mérőhálózat 
műszere is, melynek az adatait is feldolgozzuk.



Következtetések -
 

Dr. Szőke Lajos

Az előrejelző
 

program alkalmazásával csökkenthető
 

a 
permetezések száma és az egy permetezés során 
kijuttatott növényvédő

 
szerek mennyisége.

A meteorológiai mérő
 

műszerek működésében 
kockázatot jelentenek a darazsak, pókok, stb., melyek a 
műszerbe telepedve elsősorban a csapadékmérő

 érzékelőjét zavarják. Ezért a műszerek rendszeres 
karbantartása elengedhetetlen. 
A helyi meteorológiai mérésre alapozott növényvédelmi 
előrejelző

 
program  használata

 (GALATI VITIS) nagyban segíti a gazda munkáját, 
környezetvédelmi és gazdasági előnyei kiemelkedőek. 



A fenntartható
 

műtrágyázás 
irányelvei

A laboratóriumi eredmények felhasználása:


 
A talajvizsgálat eredmények felhasználása,


 
a növényvizsgálati eredmények felhasználása.


 

Nitrogén műtrágyázás


 
Foszfor műtrágyázás


 
Kálium műtrágyázás


 
Mezo-

 
és mikroelemtrágyázás



Következtetések –
 

Dr. Szőke Lajos

A sorközi takarónövény vetésével -
 

a talajvédelmi célok elérése mellett 
-

 
a tápelem felvételi problémákat is csökkenteni lehet, mert a gyökér 

elhelyezkedés átrendeződésével a kedvezőbb vízellátottságú
 

rétegben 
a kiegyenlített felvételi viszonyok a jellemzőek.

A gyökérfeltárások igazolják, hogy a már egy-két év alatt is a sorközi 
takarónövény vetése után a szőlő

 
felszín közeli gyökerei szinte 

függőlegesen haladnak a mélyebb rétegek felé.



Dr. Varga Jenő
 

- A szőlőültetvények jellemző
 gyomnövényei

Sorközök talajtakarása

Milyen célból alkalmazzuk a technológiát?


 

Véd az erózió
 

és defláció
 

ellen,


 
könnyebben elvégezhető

 
a kézi és gépi munka a területen,


 

a talajszerkezet és annak porozitása az intenzív gépesítés 
ellenére is megmarad, javul,


 
téli takarás esetén nincs vízelfolyás, 


 
a csapadék jobban beszivárog a talajba, 


 
csökken a talaj víztartalmának ingadozása.



Következtetések, javaslatok –
 Dr. Varga Jenő

A vetések eredményes fennmaradásához, hogy a kaszálást csak a 
legvégső

 
esetben szabad alkalmazni, inkább az állomány 

megroppantását, hengerezését kell választani, így válik lehetővé
 

a 
maghozás és az egyéves fajok megújulása.

Ha a vetett állomány gyomosodása felerősödik, abban az esetben el 
kell gondolkodni a magkeverék feltöréséről, cseréjéről.



Meghívott előadók


 

Tamasek Zoltán –
 

szakértő


 

Mészárosné
 

Pólya Diána -
 

növényvédelmi szaktanácsadó


 

Donkó
 

Ádám -
 

ÖMKI, kutatási szakreferens


 

Kőrös Tamás -
 

Biocont Kft, szaktanácsadó


 

Stefán Tibor –
 

szaktanácsadó


 

Huszár Jenő
 

-
 

Farm Center Kft, ügyvezető


 

Wille-Baumkauff Márta -
 

Vindependent és Pendits Kft.


 

Hangyál Balázs, Horváth Mihály, Orosz Gyula -
 

hegybírók



Kísérleti eredmények a NYME 
MÉK SZTI honlapján

www.mtk.nyme.hu/szti



ISTERVIN kiadványaink

Összes kiadvány letölthető
 

a weboldalról !
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