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1. BEVEZETÉS
Az ampelográfia a szılészet egyik alappillére. Egyes szakemberek
elsıdlegesnek tekintik a fajtát a termés mennyiségét és minıségét
meghatározó objektív tényezık sorában.
A szılıfajták nagy száma miatt kiemelten fontos azok csoportosítása,
rendszerezése. A morfológiai megfigyelések mellett napjainkban már
matematikai és molekuláris markerezési módszerek is rendelkezése
állnak a fajtaazonosítás és -határozás területén, illetve a fajtarendszer
továbbfejlesztésében, kiigazításában.
A fajtakutatás a szılészet fontos ága. Az ültetvényszerkezeti
átalakulások, a termesztéstechnológiai változások, valamint egyes
abiotikus és biotikus (károsítók) stressztényezık fellépése is módosítja
a fajtákkal szemben támasztott követelményeket; ezáltal befolyásolja
egyes fajták keresettségét.
Az ıshonos, régi fajták szelekció és természetes keresztezıdés útján
jöttek létre. Fellelhetıségük és esetleges elterjedtségük is
alkalmazkodóképességük és termesztési értékük bizonyítéka. A
fajtamegválasztást egyébként is jelentısen befolyásolja a hagyomány.
A fajtavizsgálatok egyik feladata a régi helyi fajták tanulmányozása,
értékelése a kor színvonalának megfelelıen.
A tokaji borkülönlegességek hagyományosan több fajta termésébıl
készültek. A XVI. és XIX. század közötti tokaj-hegyaljai
fajtaválaszték alakulását a hasonnevek nagy száma és a vegyes
ültetvények miatt nehéz értékelni. Elmondható, hogy a sokfajtájúságot
– elsısorban a nagy mennyiséget, de gyengébb minıséget adó
egyedek miatt – már a XIX. században is hátrányosnak tartották. A
Furmintra, Hárslevelőre és Sárga muskotályra alapozott fajtaszerkezet
a filoxéravész után rögzült, számos régi tokaj-hegyaljai fajta ma már
csak szórványban lelhetı fel a borvidéken. Az utóbbi években kissé
bıvült az ajánlott és engedélyezett fajták köre. Napjainkban a minıség
javításának egyik eszköze lehet a borvidék fajtaválasztékának
bıvítése.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER
Doktori értekezésemben tíz régi tokaj-hegyaljai fajta (Balafánt,
Budai gohér, Juhfark, Kövérszılı, Purcsin, Sárga ortlibi, Török gohér,
valamint Fehér, Piros és Változó furmint) termesztési értékét és
rokonsági viszonyait értékelem. A Balafánt egyes szerzık véleménye
szerint tokaj-hegyaljai származású (MOLNÁR, 1897), neve már a
XVIII. századi borvidéki fajtajegyzékekben fellelhetı (BALASSA,
1991). A Budai gohérról, mint önálló fajtáról nincs részletes leírás a
fellelhetı ampelográfiai munkákban. KELETI (1875) a Juhfark,
NÉMETH (1970) ezenkívül a Fehér gohér és Demjén hasonneveként
említi. A Juhfark nevével már a XVIII. század óta találkozhatunk a
borvidéki feljegyzésekben, minıségi megítélése azonban változó,
többnyire kedvezıtlen. A Kövérszılı BALASSA (1991) szerint
megegyezik a tokaj-hegyaljai fajtajegyzékekben gyakran szereplı
„Fejérszılıvel”. A kékbogyójú Purcsint egyes ampelográfusok régi
magyar fajtának (CSEPREGI-ZILAI, 1955), illetve „tokajból
valónak” (GÖRÖG, 1829; LÉGRÁDY, 1844) tartják. A Sárga ortlibi
Elzászból származik (MOLNÁR, 1897), Tokaj-Hegyaljára
valószínőleg aszúsodásra való hajlama miatt került. A kísérleti
ültetvényben Török gohér néven szereplı fajta a Fehér gohérral
azonos. Legrégebben termesztett szılıfajtáink egyike, erre utal
hasonneveinek nagy száma is (HEGEDÜS et al., 1966). A Furmint
conculta (fajtacsoport) fehér bogyójú tagja ma is Tokaj-Hegyalja fı
fajtája, piros és változó bogyószínő rokona azonban már csak
győjteményes jelentıségő.
Kísérleteimet a borvidék egyik elsıosztályú termıhelyén, a
Mandolás-dőlıben, a Tokaj-Oremus Kft. területén végeztem 2004 és
2006 között. A vizsgálatra rendelkezésre álló fajtánként 100-100 tıke
egy 1997-ben telepített, Royat-kordon mőveléső üzemi ültetvényben
található.
A fajták vegetatív és generatív teljesítménye mellett értékeltem a
vizsgált tıkék mikrovinifikációs fajtaborait is. 2005-2006-ban
elvégeztem a megfigyelt egyedek OIV-elvek szerinti leírását, külön
rögzítettem a magvak mérhetı jellemzıit. SSR-analízissel is
jellemeztem a fajtákat. Az adatokat többféle matematikai próbával
elemeztem elkülönítés, azonosítás, illetve hasonlósági, rokonsági
viszonyok felderítése céljából.

3. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
3.1. A vizsgált fajták leírása az O.I.V. elvei szerint
A 91 felvételezett morfológiai bélyegbıl 16 tulajdonságban minden
fajta megegyezett. A Furmint conculta vizsgált egyedei mindössze 47
jellemzıben egyeztek. A Budai gohér és a Török gohér vizsgált tıkéi
között 25 tulajdonságban találtam különbséget. Morfológiai
sajátosságaik alapján elmondható, hogy a Budai gohér nem tagja a
Gohér concultának. A vizsgált fajta megegyezik a pécsi
fajtagyőjteményben található Demjénnel.
2005-2006-ban a vizsgált fajták fakadási idejében 6-10 nap
különbséget észleltem. Teljes virágzásuk és zsendülésük ideje, illetve
hajtásuk beérésének kezdete ennél jobban egybeesett. A teljes érettség
idıpontjában 27, illetve 38 napos különbséget tapasztaltam a két
évjáratban. A Furmint conculta tagjainál szinte minden fenológiai
fázis alig 1-2 napos eltéréssel zajlott. A két Gohér nevő fajta
vegetációs fázisai is közel egyidıben zajlottak.
2006-ban kocsánybénulás károsította a Török gohér és a Juhfark
fürtjeit. A legkisebb termésveszteséget a Budai gohér és Furmint
conculta esetében tapasztaltam.
A vizsgált években a Balafánt, a Sárga ortlibi és a Piros furmint
növekedése gyenge; a Fehér és a Változó furmint közepes erısségő;
míg a Budai gohér, a Török gohér, a Kövérszılı és a Purcsin
hónaljhajtásképzése erıs volt.
3.2. A fajták vegetatív és generatív teljesítménye
A fitotechnikai mutatók értékét az évjáratok és a felvételezéseket
megelızı hajtásválogatás is befolyásolták. A két Gohér között számos
érték segítségével (például: ATE, illetve a különbözı rügyek
termékenysége) sikerült különbséget kimutatni., A Balafánt és a Budai
gohér értékei megegyeztek az összes hajtás, fürt és termıhajtás
kivételével; míg a Kövérszılı a legtöbb esetben a vizsgált nyugati
fajtákhoz (Purcsin, Sárga ortlibi) hasonló eredményeket adott. A
fitotechnikai mutatókat tekintve a Furmint concultán belül elsısorban
a változó bogyójú fajta különült el. NÉMETH (1967) jellemzése

szerint a keleti változatcsoportba tartozó fajták kevesebb hajtást és
fürtöt nevelnek. A Juhfark esetében ezt vizsgálataim nem igazolták.
A hajtások 2005-2006-os növekedési erélye alapján a Budai gohér,
a Kövérszılı, a Purcsin, a Fehér és a Változó furmint az erısebb
növekedéső fajták közé sorolható. A két év eredményei alapján a
Balafánt, a Juhfark, a Sárga ortlibi, a Török gohér, valamint a Piros
furmint gyengébb növekedésőnek tekinthetı.
Morfológiai megfigyeléseim szerint az általam tanulmányozott
fajták többsége felálló hajtásrendszerő. A Balafánt és a Juhfark
hajtásai félig felállóak. Ezen fajták tehát a vizsgálati ültetvény
tıkemővelésmódjára, a Royat-kordon mővelésre kiválóan alkalmasak.
Felvételezéseim szerint mindössze a Kövérszılı hajtásai elterülı,
henye állásúak. Az intenzív hajtásnövekedés idıszakában ez igen
megnöveli a fajta zöldmunkaigényét.
A három évjárat eredményei alapján elmondható, hogy a vizsgált
fajták közül a Balafánt, a Fehér és Változó furmint termıképessége a
legnagyobb; míg a Juhfark, a Kövérszılı és a Sárga ortlibi hozama a
legalacsonyabb.
A vizsgálati években a Juhfark érett be a legmagasabb, míg a Piros
furmint legalacsonyabb mustfokkal. Elıbbi fajta titrálható savtartalma
a szüretek során kiegyenlítetten magas volt.
2004-ben volt a legkisebb az ép bogyók aránya, többé-kevésbé
minden fajta rothadásnak indult. A Budai gohér, a Juhfark, a Sárga
ortlibi, a Török gohér és a Fehér furmint esetében ez jelentıs mértékő
aszúsodással is társult. 2005-ben a Purcsin, a Török gohér és a Piros
furmint bogyónak többsége ép maradt, jelentıs (> 20 %) rothadást
csak a Balafánt, a Fehér és a Változó furmint esetében tapasztaltam.
Emellett a Juhfark, a Kövérszılı, a Sárga ortlibi és az utóbbi két
Furmint nagymértékben aszúsodott. Az ép bogyók aránya 2006-ban
volt a legmagasabb. A rothadás egyetlen fajtánál sem haladta meg a
20%-ot, a Juhfark, a Sárga ortlibi és a Változó furmint valamelyest
még ebben az évjáratban is aszúsodott.
2004-2005-ben öt fajta esetében elvégeztem a különbözı
termékenyülésbıl származó bogyók beltartalmi jellemzıinek
egyszempontos összehasonlítását, illetve a bogyóeloszlás és a
beltartalmi mutatók korrelációszámítását. Eredményeim alapján
elmondható, hogy a bogyó mérete és annak beltartalmi jellemzıi
között nincs statisztikailag igazolható kapcsolat.

3.3. A borok minıségének alakulása
A borok átlagos alkoholtartalma 2004-ben volt a legmagasabb. A
Budai gohér, a Juhfark és a Sárga ortlibi értékei a 14 V/V%-ot is
meghaladták, a Purcsin és a Piros furmint értéke viszont 11 alatt
maradt. A Balafánt és a Juhfark borában jelentıs mennyiségő cukor
maradt, míg a többi fajta mustja jól kierjedt. 2005-ben a Juhfark
alkoholtartalma a 15 V/V%-ot is meghaladta, míg a Piros furmint
értéke 10 V/V% alatt maradt. Jelentıs mennyiségő (> 5 g/l)
maradékcukrot egyik tételben sem mértem. 2006-ban a Budai gohér és
a Juhfark alkoholtartalma meghaladta a 13 V/V%-ot, a Balafánt értéke
viszont 11 alatt maradt. Jelentıs mennyiségő (> 20 g/l) cukor maradt
több mintában (Juhfark, Kövérszılı, Török gohér, Fehér és Változó
furmint).
3.4. A fajták rokonsági viszonyainak vizsgálata
A számszerősített morfológiai jellemzık matematikai analízise
alkalmas fajtarendszertani megfigyelésekre. A vizsgált fajták és a
bıvített fajtalista bélyegeinek diszkriminanciaanalízise is igazolta a
természetes rendszer szerinti besorolás helyességét. A vizsgált fajták
OIV (1997) elvek szerinti leírásának, illetve a bıvített fajtalista
számkulcsainak klaszteranalízise alkalmas volt faj alatti rendszertani
egységek (subspecifikus taxonok) elkülönítésére. Az OIV (1997)
elvek szerinti leírás klaszteranalízise során a vizsgált pontuszi fajták
(Balafánt, Budai gohér és a Furmint conculta) hasonlósági csoportot
képeztek. A változatcsoport másik alváltozatcsoportjába tartozó
Kövérszılı jól elkülönült tılük. Az occidentalis (Purcsin és Sárga
ortlibi) és az orientalis convarietas (Juhfark) képviselıi egy „fürtöt”
alkottak. A bıvített fajtalista klaszteranalízise segítségével jól
elhatárolható, külön fürtöt alkotott a keleti és pontuszi változatcsoport.
A convarietas occidentalis tagjai azonban mindkét klaszterbe
bekapcsolódtak.
A szılıfajták magjain mért jellemzık számos értékelésre adnak
lehetıséget. Fajták elkülönítése az alapadatok varianciaanalízisével,
illetve a mért jellemzık leíró módszerek szerinti kategorizálásával is
lehetséges.
Fajtarendszertani
következtetésekre,
rokonsági

kapcsolatok vizsgálatára alkalmas a mért átlagok klaszter- és
diszkriminancia-analízise.
Mikroszatelittes vizsgálataim alapján kizárható a Pinot noir és a
Sárga ortlibi közötti szülı-utód kapcsolat. Elıbbi fajta és a
Chardonnay közötti szoros rokonságot viszont eredményeim is
alátámasztják. A Furmint conculta (fajtacsoport) egyedeit a
vizsgálatba vont primerekkel nem sikerült elkülöníteni. A „vakon
begyőjtött” „lazafürtő” minta is mindössze a VrZag62 lókuszon
mutatott homozigozitásával tért el a csoporttól. A két Gohér
fragmenshosszainak eltérése kizárja a két fajta szoros rokonságát.
A mikroszatellit vizsgálatok eredményeit kettıs számrendszerbe
alakítva az adatok klaszteranalízise az elfogadott fajtarendszertani
elveknek megfelelı dendrogramot adott.

4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. A morfológiai és molekuláris vizsgálatok, illetve azok
eredményeinek matematikai értékelése is bizonyította, hogy a
vizsgálati ültetvényben található Budai gohér fajta nem tagja a
Gohér concultának. A „Gohér” jelen esetben csak régi tokajhegyaljai, nıvirágú fajták győjtıneve. A Budai gohér és a Török
gohér vegetatív és generatív teljesítménye is eltérı volt. A fajták
egyes fitotechnikai mutatói (összes hajtás száma, termıhajtások
aránya, egy- és kétfürtös hajtások száma, abszolút termékenységi
együttható, világos, alapi és sárrügyek termékenysége);
kocsánybénulási hajlama (2006); növekedési erélye; bogyóik
méret szerinti eloszlása igazolhatóan különbözött.
2. Az általam Budai gohér néven vizsgált fajta morfológiai és
molekuláris módszerekkel is elkülönült a tarcali fajtagyőjtemény
Demjén egyedeitıl, a pécsi fajtagyőjtemény Demjén tıkéivel
viszont megegyezett.
3. A Furmint fajtacsoport tagjainak vizsgált tıkéi a NÉMETH
(1967) által kiemelt tulajdonságokon túl egyéb morfológia és
termesztési értéket meghatározó tulajdonságokban is eltérnek.
91 morfológiai bélyegbıl a három fajta mindössze 47
tulajdonságban egyezett. A Piros furmint kisebb növekedési
erélyével, alacsonyabb beérési mustfokával és titrálható
savtartalmával, valamint aszúsodási hajlamának hiányával; tehát
gyengébb vegetatív és generatív teljesítményével különült el a
másik két concultatagtól.
4. A különbözı termékenyülésbıl származó, eltérı mérető bogyók
beltartalmi jellemzıi között (cukortartalom, titrálható
savtartalom, pH) nincs egyértelmő, statisztikailag igazolható
különbség. Öt fajta esetében elvégeztem a különbözı
termékenyülésbıl származó bogyók beltartalmi jellemzıinek
egyszempontos összehasonlítását, illetve a bogyóeloszlás és a
beltartalmi mutatók korrelációszámítását. Eredményeim alapján
elmondható, hogy a bogyó mérete és annak beltartalmi jellemzıi
között nincs statisztikailag igazolható kapcsolat.
5. A számszerősített morfológiai jellemzık matematikai analízise
alkalmas fajtarendszertani megfigyelésekre. A vizsgált fajták és
a bıvített fajtalista bélyegeinek diszkriminanciaanalízise is
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vizsgált fajták OIV (1997) elvek szerinti leírásának, illetve a
bıvített fajtalista számkulcsainak klaszteranalízise alkalmas volt
faj alatti rendszertani egységek (subspecifikus taxonok)
elkülönítésére. Az OIV (1997) elvek szerinti leírás
klaszteranalízise során a vizsgált pontuszi fajták (Balafánt,
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occidentalis (Purcsin és Sárga ortlibi) és az orientalis convarietas
(Juhfark) képviselıi egy „fürtöt” alkottak. A bıvített fajtalista
klaszteranalízise segítségével jól elhatárolható, külön fürtöt
alkotott a keleti és pontuszi változatcsoport. A convarietas
occidentalis tagjai azonban mindkét klaszterbe bekapcsolódtak.
6. A szılıfajták magjain mért jellemzık számos értékelésre adnak
lehetıséget.
Fajták
elkülönítése
az
alapadatok
varianciaanalízisével, illetve a mért jellemzık leíró módszerek
szerinti kategorizálásával is lehetséges. Fajtarendszertani
következtetésekre, rokonsági kapcsolatok vizsgálatára alkalmas
a mért átlagok klaszter- és diszkriminancia-analízise.
7. Mikroszatellites vizsgálataim eredményei, vagyis a VvS2,
VVMD5 és VrZag79 primerpárok fragmenshosszai alapján
kizárható a Pinot noir és a Sárga ortlibi közötti szülı-utód
kapcsolat. A Pinot noir és a Chardonnay közötti szoros
rokonságot viszont eredményeim is alátámasztják.
8. A molekuláris genetikai vizsgálatok eredményeinek matematikai
értékelése megmutatta, hogy a fragmenshosszok kettes
számrendszerbe alakított adatainak klaszteranalízise adja a
fajtarendszertanilag legelfogadhatóbb dendrogramot. Az
analízis jól tájékoztat a vizsgált fajták genotípusának
hasonlóságáról.
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