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Bevezetés 

• 1995-ben jelent meg az első közlemény [Zimmerli 1995], mely 

arról számolt be, hogy borokban is kimutattak egy mikotoxint, 

ochratoxin A-t (OTA) 

→ különböző származású és minőségű borok vizsgálata 

világszerte  

• A különböző földrészeken, országokban eltérő  mértékű a 

borminták szennyezettsége. 

• Európa bizonyos térségeiben jelentős OTA-koncentráció 

értékeket mértek a borokban, ami a fogyasztó egészségét is 

veszélyeztetheti 

 

 

 

 

*Zimmerli, B., Dick, R., 1995, Determination of ochratoxin A at the ppt level in human blood, 

serum, milk and some foodstuffs by high-performance liquid chromatography with enhanced 

fluorescence detection and immunoaffinity column cleanup" methodology and Swiss data, 

Journal of Chromatography B 666, p.85 



Célkitűzés 

 A vonatkozó szakirodalom áttekintésével megvizsgálni, hogy 

mitől függ és hogyan alakult az utóbbi évtizedekben a borok 
mikotoxin-koncentrációja, elsősorban Európa különböző 
térségeiben. 



Mikotoxinok – Ochratoxin-A 

• Előfordul gabonafélékben, péktermékekben, szárított 
gyümölcsben, kávéban, kakaóban, gyümölcslevekben, 
fűszerekben, disznóhúsban, baromfiban, tejtermékekben, sörben 
és borban.  

• Főleg az Aspergillus carbonarius és Penicillium verrucosum 

  gombák termelik.  

• Az OTA lehetséges emberi rákkeltő, teratogén, immunotoxikus, 
neurotoxikus, citotoxikus a májsejtekre,  vesekárosító hatású, 
vérszegénységet okozhat.  

• A megengedhető heti bevitel (Tolerable Weekly Intake , TWI): 
120 ng/kg (European Food Safety Authority (EFSA)) 

•  Megengedett maximális  OTA-koncentráció 2 µg/kg (EC).  

• A legjelentősebb mikotoxin a borban 
(kb. 100 közlemény címében) 



Aflatoxinok – Aflatoxin B2 

• Az aflatoxinok közül a borokban  

eddig aflatoxin B2-t mutattak ki  

• Előfordul mogyoróban, mandulában,  

olajos magvakban, pisztáciában, gabona félékben, rizsben, 

kukoricában, szárított gyümölcsökben és fűszerekben 

• A szervezetbe bejutva májban metabolizálódik, rákkeltő  

• A borok aflatoxin B2 koncentrációja nincs szabályozva.  

• Csak elvétve lehet találkozni olyan közleménnyel, ami 

aflatoxin B2 meghatározásáról számol be borokban. 

 



•Pérez-Ortega és munkatársai különböző spanyol térségekből vett 

vörösbor minták aflatoxin B2 koncentrációját határozták meg. 

•24 vizsgált spanyol vörösbor 

87,5%-ában mutatták ki  

•Az évenkénti átlag értéke  
nem mutat szignifikáns 
eltérést. 
Több tényező befolyásolhatja: 
adott időjárási viszonyok  
borkészítés módszere 

Aflatoxin B2- koncentrációk 

Pérez-Ortega, P., Gilbert-López B., García-Reyes, J.F., Ramos-Martos, N., Molina-Díaz, A., 2012, Generic 

sample treatment method for simultaneous determination of multiclass pesticides and mycotoxins in wines by 

liquid chromatography–mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1249, p. 32  
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Termelési év 

Aflatoxin B2 átlag koncentráció 
vörösborokban (Spanyolország) 



Ochratoxin-A-t termelő gombafajok  

     Aspergillus carbonarious 

•Az egyik legfőbb ochratoxin-A-t termelő penészgombafaj  

•Növekedés 15°C és 45°C-on, optimális hőmérséklet 35°C körüli.  

•A legnagyobb vízaktivitási skálát mégis 25°C-on mutatta (0,93-
0,99 ).  

•Agresszív terjedésre képes.   

Penicillium verrucosum 

•A gomba növekedési optimuma 0,98-0,99-es vízaktivitáson 10-

25°C hőmérséklet között van. 

0,85-ös értéknél még termelődik OTA, 15-20°C-on.  

gátlás lép fel 0,80-0,83 vízaktivitáson 

•Már a növényeken is megjelenik, de főleg a  

betakarítás utáni időszakban termel OTA-t 

 



Penészgomba növekedést befolyásoló környezeti 
tényezők 

• A környezeti stresszhatások → penészgomba és OTA képződés 

 a sok csapadék 

  magas nedvességtartalom 

  az évszakra nem jellemző hőmérsékletek 

  aszály 

 változékony időjárás → a gombanövekedés számára változó 

körülményeket teremt 

• A magasabb OTA-szintet okozó Aspergillus a melegebb 
területekre jellemző → feltételezhetően a klímaváltozás az 
Aspergillus elterjedésének kedvez.  

• Legnagyobb penészgomba-fertőzöttségi szint a mediterrán 
vidékeken - meleg és száraz nyár, majd csapadékosabb ősz.  

 



Az időjárás hatása kritikus bogyónövekedési 
periódus során  

• 21 °C alatt a gomba növekedése és az OTA termelése nem 
elegendő ahhoz, hogy az OTA-koncentráció jelentős legyen a 
termelt borban  

• a kritikus bogyónövekedési periódus 20 nappal a betakarítás 
előtt kezdődik 

• ha ebben a fontos időszakban nedves a levegő és nagy a 
sérült bogyók száma, és a hőmérséklet elősegíti a 
gombaképződést és OTA-termelést, akkor a borban jelentős 
OTA-koncentráció figyelhető meg.  

• a sérült bogyók száma és a cukortartalom ismeretében előre 
jósolható az OTA-tartalom a meterológiai paraméterek 
felhasználásával.  (Clouvel és mtsai, 2008)* 

*Clouvel, P., Bonvarlet.L., Martinez A., Lagouarde, P., Dieng I., Martin, P.; 2008; Wine contamination 

by ochratoxin A in relation to vine environment; International Journal of Food Microbiology 123; p.74  

 

 



Miraglia, M., Brera, C., 2002, Reports on tasks for scientific cooperation, Assessment of dietary intake 

of Ochratoxin A by the population of EU Member States, p.11 

OTA koncentráció 
átlag értékek  

vörösborokban 
(2002) 

[μg/kg] 

Átlagok: 

Európa:  0, 357 μg/kg 

É-Európa: 0, 181  μg/kg 

D-Európa: 0,636 μg/kg 

Magyarország < DL 



Miraglia, M., Brera, C., 2002, Reports on tasks for scientific cooperation, Assessment of 

dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU Member States, p.11 

 

Olasz borfajták átlagos koncentrációja  

2002-ben 
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Borfajta 

Borfajták OTA-koncentrációja 2002 



Borok OTA-koncentrációja Olaszországban 

• Brera [2005]: olasz vörösbor OTA-tartalma Szicíliában 
jelentősen kisebb, mint az Apulia-ban termelt boré, ahol a 
maximális OTA-koncentráció 4,0 μg/l volt. 
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Év 

Olaszországi borok [2000-2002] 

Szicília 

Apulia 

Brera, C.; Soriano, J.M.; Debegnach, F.; Miraglia, M.; 2005; Exposure assessment to 

ochratoxin A from the consumption of Italian and Hungarian wines; Microchemical Journal 

79; p.109  



Különbségek  Olaszország északi és déli részében 
mért OTA koncentráció között 

•Spadaro és munkatársai, a 2000-2007-es időszakban termelt 
borok mikotoxin-koncentrációját vizsgálták az Észak-
Olaszországban fekvő Piedmont-ban.  

•Összevetve az előbbi ábrával, a 2000 - 2002 időszakban az északi 
fekvésű Piedmont-ban mindig kisebb volt az OTA-koncentráció, 
mint Apuliaban, és áltlagosan kisebb, mint Szicíliában. 

Spadaro,D., Loré, A., Garibaldi, A., Gullino, M.L.; 2010; Occurrence of ochratoxin A before bottling in DOC and 

DOCG wines produced in Piedmont (Northern Italy); Food Control 21;p. 1294  
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Termelés éve 

OTA maximális 
koncentráció borban 

Olaszország , 
Piedmont 



OTA-koncentráció csökkentésének módszerei a 
borban 

• A kialakulás megelőzése 

 Szőlő termesztés módszere 

 Peszticidek (rovarirtó, gombaölő szerek)  

 Válogatás 

 

• Csökkentési módszerek 

 Kisebb préselési nyomás 

 Deritőszerek  

Mikroorganizmusok   

 



Összefoglalás I. 
• A borokban a mikotoxinok közül az Ochratoxin-A  

(OTA) előfordulása a leggyakoribb 

• Aspergillus carbonarius és Penicillium verrucosum termeli  

• Adott termőhelyen az OTA-koncentráció a vörösborokra a 
legnagyobb és a fehérborokra a legkisebb 

• Európa különböző térségeiben nagyon eltérő OTA-

koncentráció értékeket mértek a borokban 

• A hazai borok OTA-koncentrációja nem kifogásolható 

• Az olasz borokra mérik a legnagyobb OTA-értékeket,  

 az ország déli részén jóval nagyobbakat, mint északon. 

 magyarázat lehet Olaszország speciális földrajzi fekvése  

  nagyobb a páratartalom  

magasabb az átlaghőmérséklet szüret idején 

 



Összefoglalás II. 

• OTA-szennyezés mértéke befolyásolható a borszőlő 
termesztés, a szüret és a gyártás során alkalmazott 
technológiával 

• A borászati technológiák folyamatos fejlesztésével az 
OTA-koncentráció csökkentése érhető el, míg a 
változékony időjárás feltehetően ellentétes irányú 
változást jelent.  

• Ugyanakkor a minőségellenőrzés megakadályozza, hogy 
kikerüljenek a 2 µg/L-nél nagyobb OTA-koncentrációjú 
borok.   

• Az analitikai kémiai módszerek fejlődésével újabb 
mikotoxinok kimutatása nem zárható ki 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 


