A következők technikailag nem tekintendők
tisztának:
• teljesen vagy részben kiszáradt szaporítóanyag, még abban az esetben is, ha kiszáradás után vízben áztatták
• károsult, csavarodott vagy sérült szaporítóanyag, különösen, ha a sérüléseket jégverés
vagy fagyás idézte elő, vagy azok nyomódottak, töröttek
• valamilyen tekintetben nem felel meg az
alábbi minőségikövetelményeknek:
- A vesszők kielégítő beéredést mutatnak.
- A fa-bél arány a fajtának megfelelő.
Gyökeres szőlődugványok
A legfelső hajtás alatti ízköz közepén mért átmérőnek legalább 5 mm-nek kell lennie.
A talpgyökerek kiindulásának legalsó pontja
és a legfelső hajtás alapja közötti minimális
hoszszúság magyarországi felhasználásra előállított gyökeres nemes dugványoknál 40 cm.
Minden növénynek legalább három jól kifejlett és körkörösen elhelyezkedő gyökere kell,
hogy legyen.
Gyökeres szőlőoltványok
A talpgyökerek kiindulásának legalsó pontja
és a legfelső hajtás alapja között minimális
hosszúság magyarországi felhasználásra előállított oltványok esetében 35 cm.
Minden növénynek legalább három, jól kifejlett és megfelelően elhelyezkedő gyökere kell,
hogy legyen. Az oltás helye körkörösen beforradt, az oltásforradás szilárd.

Termesztőedényes ültetési
anyagok

edényt jól szője át, hajtása víztelített , növekedésben levő legyen.
A nyugalmi állapotban lévő ültetési anyagoknak minden tekintetben meg kell felelniük a
gyökeres dugványok, gyökeres oltványok minőségi követelményeinek.

Tájékoztató

Mire figyeljünk gyökeres
szőlőszaporítóanyag vásárlása
során?
Ha nem rendelkezünk megfelelő szakismerettel, nagyobb mennyiség vásárlásakor vigyünk
magunkkal szakembert, aki meg tudja vizsgálni a megvásárlandó szaporítóanyagot.
Győződjünk meg róla, hogy a szaporítóanyag
rendelkezik-e hivatalos certifikációs címkével.
A szőlő gyökere rendkívül gyorsan képes vizet
veszíteni és a fás részeknél sokkal fagyérzékenyebb. Ezért feltétlenül a gyökerek elvágásával ellenőrizzük a gyökerek állapotát.
Az éves vesszők elvágásával ellenőrizzük érettségüket, a rügyek felmetszésével épségüket.
Árutermő ültetvényhez történő ültetési anyag
vásárlásakor ragaszkodjunk a származási igazolvány kiállításához a szaporítóanyag átvételekor. Kistételes vásárláskor kérjünk számlát
vagy őrizzük meg a blokkot.
Az áru átvételétől a telepítésig folyamatosan
fi gyeljünk a szaporítóanyag minőségromlásának megelőzésére – kiemelten a kiszáradás
vagy fagykár megelőzésére.
Az áru átvételét követően felismert minőségi
kifogással haladéktalanul keresse meg a szaporítóanyag forgalmazóját.
Amennyiben problémáját nem tudja rendezni, forduljon a NÉBIH-hez, s gondoskodni fogunk panasza kivizsgálásáról.

A vegetációban levő ültetési anyagoknak – a
vesszőérettség kivételével – meg kell felelniük
a fenti előírásoknak. A gyökérzet a termesztő-
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Akár árutermő szőlőültetvényt, akár a család
ellátását biztosító házikerti szőlőt telepítünk,
a hosszú távon megfelelő termést adó szőlőültetvény meghatározó feltétele a megfelelő típusú és minőségű szaporítóanyag felhasználása. Emiatt Magyarországon már 1929 óta csak
engedéllyel állítható elő szőlő szaporítóanyag.
A szakterületet szabályozó jelenleg hatályos
jog- szabály a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról
szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet. A szőlőiskolák és szőlő szaporítóanyag-forgalmazó
helyek engedélyének kiadását jelenleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
végzi. Az engedély feltétele a megfelelő szakképzettség és a termesztésre/forgalmazásra
megfelelő terület, tárgyi feltételek biztosítása.

Milyen fajtákat lehet szaporítani,
telepíteni?
Szőlő szaporítóanyagot előállítani a magyar
Nemzeti Fajtajegyzéken szereplő fajtákból és
az Európai Unió bármely tagállamának fajtajegyzékén szereplő valamennyi fajtából lehet.
A Nemzeti Fajtajegyzék a NÉBIH honlapján
megtalálható. Borszőlő telepítéshez kizárólag
a Magyarországon borkészítés céljára osztályba
sorolt fajtákat lehet felhasználni.
Az úgynevezett direkttermő fajtákat (pl. Othello, Noah, Izabella, stb.) szaporítani tilos.
Ha mégis ilyen fajták szaporítóanyagát árulnák,
az csak illegális, nem ellenőrzött forrásból származhat.

A minőség biztosítéka az
ellenőrzés rendszere!
A szaporítóanyag előállításának és forgalomba
hozatalának teljes folyamatát a megyei kormányhivataloknál dolgozó kertészeti szaporítóanyag felügyelők és növényvédelmi felügyelők, kiemelt esetekben a NÉBIH munkatársai

ellenőrzik. A szaporítóanyag előállítás az úgynevezett certifikációs (tanúsítási) rendszerben
történik. A vizsgálat szintje szerint az előállított szaporítóanyag kategóriája lehet „certifikált”, ami azt jelenti , hogy a szaporítóanyagot
az előállítás rendszerében alkalmazott laboratóriumi teszteléssel is a meghatározott vírusoktól mentesnek találták.
A „standard” szaporítóanyagok esetében a
károsítóktól való mentesség csak vizuális ellenőrzéssel történik.
A gyökeres szaporítóanyagot (ültetési anyagot) előállító engedélyes szőlőiskolák kizárólag szaporítóanyag előllítás céljára szolgáló
ellenőrzött (törzs)ültetvényekben előállított
nemes és alany szőlővesszőket használnak
fel alapanyagként. A szőlőiskolákat a vegetációs időszakban a hatósági feladatokat ellátó
felügyelők több alkalommal ellenőrzik a fajtaazonosság, fajtatisztaság és egészségi állapot
tekintetében. Az ellenőrzések során megfelelőnek talált szaporítóanyagokra a NÉBIH ad ki
tanúsító „certifikációs” címkét, ami növényútlevélként is szolgál. A címke színe vírustesztelt
certifikált kategóriájú szaporítóanyagoknál
kék, tünetmentes standard szaporítóanyagoknál sötétsárga. A certifikált kategóriájú szőlő
szaporítóanyagokat a szőlőiskola felszedése,
az osztályozás, kötegelés, címkézés elvégzése
után a kertészeti szaporítóanyag felügyelők
minősítik, a standard kategóriájú szaporítóanyagok minőségét szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

Hol vásárolhatunk gyökeres szőlő
szaporítóanyagokat?
Gyökeres szőlő szaporítóanyagok (ültetési
anyagok) forgalomba hozatalát szőlőiskolai
termelők, szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi, illetve kiskereskedelmi engedéllyel
rendelkezők végezhezők. Az eladott szaporítóanyagról a forgalmazónak – a kistételes
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eladástól eltekintve – a NÉBIH által rendszeresített szigorú számadású nyomtatványon
származási igazolványt kell kiállítani. A kiskereskedelmi engedélyesek származási igazolványt nem állíthatnak ki, de az általuk árusított ültetési anyagról származási igazolvánnyal
kell rendelkezzenek. A vásárlás biztonsága
természetesen közvetlenül az előállítótól vásárolt növények esetében a legnagyobb, de
a minden tekintetben megfelelő minőségért
valamennyi forgalmazó felelősséggel tartozik,
s a hivatalos címke, illetve a származási igazolvány alapján a nyomon követhetőség mindig
biztosított.

A szőlő ültetési anyagok típusai
A két alapvető típus a gyökeres dugvány és
a gyökeres oltvány. A gyökeres dugványt a nemes fajta vesszőjének gyökereztetésével állítják elő. A gyökeres oltvány a gyökeret biztosító
alanyvessző és nemes oltócsap kombinációja.
A szőlő ültetési anyagok túlnyomó része úgynevezett szabadgyökerű formában kerül forgalmazásra.
Ezek nagy előnye a könnyű szállíthatóság és a
gyökérzet minőségének vizsgálhatósága.
Hátránya a tárolási és szállítási körülményekre
való érzékenység és az ültetési időszak rövidsége.
A tenyészedényes (konténeres) ültetési anyagok többfélék lehetnek. Nagyobb méretű
(1-2 literes) tenyészedénybe többnyire hagyományosan előállított gyökeres szaporítóanyagot ültetnek, majd az újra gyökeresedés
után forgalmazzák. A kisméretű (2 dl-es tőzegcserép, papírpohár, stb.) tenyészedényben
tavasszal készített oltványt gyökeresítenek,
majd néhány hét után – mielőtt a növény
kinőné a kis edényt – értékesítenek. A nagykonténeres növények egész évben ültethetők,
de gyökérminőségüket nem látjuk, s nagyobb
mennyiségben nehézkes szállításuk.

A kiskonténeres ültetési anyagok forgalmazási
időszaka nyár eleje-közepe, de ekkor a várható
forróság, szárazság miatt a nem igazán erős,
fiatal növények ültetése kockázatos.

Milyen típusú ültetési anyagra
van szükségünk?
A gyökeres szaporítóanyag típusának megválasztása a telepítés helyének talajadottságaitól
függ. Az ország nagy részén, a szőlő gyökerén
élő, azt elpusztító filoxéra (gyökértetű) miatt
ellenálló alany felhasználásával készült oltványt kell telepíteni. Mivel a filoxéra a magas
(75-80 %) kvarctartalmú, úgynevezett immunis homoktalajokon nem károsítja a szőlőt, ilyen
talajtípusokon gyökeres dugványt is telepíthetünk. Oltvány telepítés esetén az alanyfajta
megválasztásánál fontos szempont kell legyen
a talaj aktív mésztartalma és vízmegtartó képessége, mivel az alanyfajták mésztűrő és szárazságtűrő képessége között jelentős különbségek vannak.
Az 1000 m2-nél nagyobb terület betelepítésénél kötelező telepítési engedély kiadásának
feltételét képező talajvédelmi terv kellő információt ad a telepítendő szaporítóanyag típusának (oltvány vagy dugvány), illetve a megfelelő alanyfajta megválasztásához. Házikerti
szőlő esetén, ha nincs helyi tapasztalat, célszerű a gyökeres dugvány helyett a drágább, de
biztos filoxéra ellenállóságot biztosító oltványokat telepíteni.

A gyökeres szőlő
szaporítóanyagok minőségi
követelményei
A szaporítóanyagnak fajtaazonosnak és fajtatisztának kell lennie, standard szaporítóanyag
forgalmazásakor 1%-os fajtakeveredés megengedett. A szaporítóanyag minimális technikai tisztasága legalább 96% kell legyen.

