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Bevezetés 

 A borkészítés az ember egyik ősi mezőgazdasági tevékenysége. 

 Speciális területet és éghajlatot igényel. Híres borvidékek 

alakultak ki az idők során, ahonnan híres borok származnak. 

 A márkás borok megjelenésével a borhamisítás is megszületett. 

 A bor bonyolult összetételű, folyamatosan változó anyag. 

 A bor legfőbb jellemzői: a borszőlő fajtája, termőhelye és 

évjárata.  



Célkitűzés 

 A vonatkozó szakirodalom áttekintése alapján ismertetni, a bor 

eredetvizsgálat napjainkban alkalmazásra kerülő módszereit és 

konkrét példákon bemutatni azok hatékonyságát.  



A bor kémiai összetétele I 

 Víz (70-85 v/v%) 

 Alkoholok (9-13 v/v%) – etanol, metanol, glicerin, stb.  

 Szénhidrátok – szőlőcukor, gyümölcscukor 

 Szerves savak – már a borszőlőben is jelen vannak: borkősav, 

 almasav, citromsav 

   – a borkészítés folyamán keletkezik: tejsav,    

 borostyánkősav, ecetsav, vajsav, hangyasav 

 Szénsav  

 Antocianinok (kék), karotinoidok (zöld), cserzőanyagok, 

csersav, tannin, önotannin – szín és íz 

 Peptidek, polipeptidek, amidok, vitaminok, enzimek és 

ásványi sók 



A bor kémiai összetétele II 

Kémiai elemek: 

 Makrokomponensek (10–1000  mg/L): Ca, K, Na és Mg 

 Mikroelemek (0,1–10  mg/L):  Al, Fe, Cu, Mn, Rb, Sr, és Zn 

 Nyomelemek (0,1–1000 µg/L): Ba, Cd, Co, Cr, Li, Ni, Pb, és V 

 

 

 

 



(a) A szőlőtermesztés és a borkészítés gyakorlata 

szerint változó koncentrációjú elemek 

 

(Hopfer és mtsai, 2015) 



(b) Kémiai elemek, amelyeket használtak már a 

borok geográfiai eredetének meghatározásához 

(Hopfer és mtsai, 2015) 



Eredetvizsgálat 

 Az összes szerves és szervetlen összetevő vizsgálata nem 

gazdaságos. Ki kell választani a paramétereknek azt a minimális 

halmazát, ami még elegendő a feladat megoldásához. 

 Capron et al. (2007), 4 ország (Magyarország, Románia, 

Csehország, Dél-Afrika) összesen 400 borát vizsgálták. 

 63 kémiai paramétert határoztak meg, mint makroelemek, 

nyomelemek, biogén aminok, izotóp arányok, klasszikus 

paraméterek. 

 A mért adatokat statisztikai feldolgozásnak vetették alá. 

 Már néhány paraméter, mint az izotóp arányok és a 

nyomelemek koncentrációjának meghatározása megfelelően 

hatékony módszer az eredetvizsgálathoz.  



Elemösszetétel 

 A bor elemösszetételét befolyásolják a szőlőtermesztés és 

borkészítés körülményei. 

 Természetes elemeket a talajból (anyakőzet) veszi fel a növény. 

 Emberi tevékenység révén „mesterséges” elemek kerülnek be a 

talajból (szőlészeti eljárások, műtrágya, öntözés, környezeti 

szennyezők) a borba. 

 A talaj elemösszetétele nem szükségképpen korrelál a szőlő 

vagy a bor elemösszetételével, a különböző elemek felvétele 

eltérő mértékű. 

 A borkészítési eljárás során is bekerülnek elemek a borba. (acél, 

sárgaréz, fa, műanyag eszközök, préselés, derítés, tárolás) 

 Egyes fémek kicsapódnak, leülepednek. 

(Hopfer és mtsai, 2015) 



Multielemes analízis 

 ICP-MS és ICP-AES 

 50-60 szimultán meghatározható elem 

 mátrixillesztéses technika, a kalibráló oldatsor etanol-tartalmú, 

Ir belső standard 

 statisztikai kiértékelés (főkomponens analízissel, variancia 

analízissel, és diszkriminancia analízissel) 

 



Izotóp arányok 

 (18O/16O), (D/1H), (13C/12C), (87Sr/86Sr) 

 A borban lévő víz 18O/16O és D/1H izotóp aránya függ: 

anyakőzet talajvíz kapcsolata, csapadék mennyisége, párolgás 

mértéke, öntözés. 

 A bor víztartalma, a szőlőszem víztartalmából ered. 

 Növényi pórusok nyílásának, záródásának rendje 

alkalmazkodik a légkör és talaj nedvességtartalmához. 

 A borban lévő etanol 13C/12C és 18O/16O izotóp arány értékei a 

fotoszintézis szerepét tükrözik, forrása a légköri CO2. 

 Az anyakőzet és a vörösbor kapcsolatát 87Sr/86Sr izotóp arány 

tükrözi. 



Izotóp arány meghatározás 

 SNIF-NMR, IRMS, TIMS 

 Az etanol, metil és metilén csoportjából és a must 

cukortartalmából D/1H izotóp arányt mértek. 

 A bor víztartalmából 18O/16O izotóp arányt mértek. 

 A bor etanol-tartalmából 13C/12C izotóp arányt mértek. 

 A borból, talajból, szőlőszemekből, mustból, élesztő gombából 

és bentonitból 87Sr/86Sr izotóp arányt mértek. 

 Izotóp arány értékeket befolyásolja:  

  – területre jellemző éves csapadék mértéke → éghajlat 

  – betakarítás időpontja → évjárat 

  – CO2-ból szén megkötés különbözősége → fajta 



Összefoglalás 

 Igazolható a borok eredete, fajta, évjárat és termőhely szerint. 

 Oltalom alatt álló eredet-megjelölésű borokat, meg lehet védeni 

a hamisítványoktól. 

 Szőlő  termesztés  körülményei  és  a  borászati  technológiák 

különbözőek, így nincs egységes nyomelem csoport, ami 

minden esetben használható. 

 D/1H és 18O/16O izotópok aránya függ a természetes víz 

körciklustól, tükrözi a szőlőtermesztés, és a borkészítés 

helyének jellegzetességeit. 


13C/12C izotópok arányát klímatényezők befolyásolják. 


87Sr/86Sr izotópok aránya a termőterületet jellegzetességeit 

tükrözi. 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 


