
Az innovatív tudástranszfert és információcserét szolgáló 
nemzetközi hálózat létrehozása az európai bortermelő 

vidékek között

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs 
keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói 
szerződés alatt valósul meg.

Eszterházy Károly Főiskola
Élelmiszertudományi és Borászati 
Tudásközpont
3300 Eger, Leányka utca 6.

Tel: +36 36 520 400
E-mail: burghardt.natasa@ektf.hu
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Partnerek

A projektben résztvevő partnerek Európa 7 országát, a kontinens bortermelő 
vidékeinek csaknem egészét képviselik: Franciaország, Spanyolország, Portugália, 

Olaszország, Németország, Magyarország és Horvátország



Jövőbeni kutatási tervek
Innováció-orientált 

kutatási igények 
meghatározása

Egyéb mezőgazdasági 
szektorok

EU-s projektek

Támogatói szolgáltatók
Szőlő- és bortermelők

Elérhető, felhasználóbarát 
anyagok: 

videószemináriumok, 
szakmai cikkek, PowerPoint 

előadások, szórólapok, 
videók

Európai szintű egyeztetést 
követően a leghasznosabb 

gyakorlati tapasztalatok 
meghatározása

Hálózat létrehozása és koordinálása

Elméleti és gyakorlati tudás 

Tudásbázis

Disszemináció és hasznosítás

10 együttműködő technikai munkacsoport 2 európai tudományos kutatócsoport

Információ az FD és 
GTD elleni védekezés 

tapasztalatairól, innovatív 
gyakorlatok és kutatási 

eredmények összegyűjtése

10 európai borvidék szakembereinek részvételével

Ügyvivő szakértő (FA)

(FD és GTD)
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Gazdasági vonatkozás

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée) és a szőlő tőkepusztulása (GTD) 
jelenleg egész Európában terjedőben vannak. A szőlő tőkepusztulása három betegséget 
foglal  magában: Esca, Eutypa és Botrioszfériás elhalás. Ezek a betegségek a szőlő gyors 
vagy lassú hervadását követően a tőke elhalásához vezetnek. A Flavescence dorée negatív 
hatást gyakorol a terméshozamra és a szőlő elhalásához vezet. A betegség terjedésének 
megfékezésére a fertőzött, jellegzetes tüneteket mutató szőlő megsemmisítését 
írják elő. Mindez a borászati ágazat számára jelentős gazdasági veszteséget jelent.

A projekt 

A WINETWORK egy olyan európai együttműködésen alapuló projekt, melynek cél-
ja az európai bortermelő vidékek közti innovatív tudástranszfer és információcsere 
biztosítása, elősegítve a szektor termelékenységét és fenntarthatóságát. Európa 7 
országának 11 résztvevője 3 éven át cseréli ki tapasztalatait a szőlőültetvényeket és 
a bortermelést fenyegető két jelentős betegség, a szőlő tőkepusztulása (GTD) és a 
szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée) terén. A hálózat támogatja 
a kutatók és a gyakorlati szakemberek közötti kölcsönös együttműködést, melynek 
célja a tudás és a tapasztalatok összegyűjtése és megosztása Európa fő bortermelő 
régióinak szereplői között.
A WINETWORK projekt hozzávetőleg 180 embert von be a munkába, hogy az 
egész kontinensről összegyűjtse és összegezze a „jó gyakorlatokat” és a kutatási 
eredményeket, majd megossza azokat a közösség minden résztvevőjével.

Célkitűzések

Kifejleszteni a létrehozni kívánt tudásbázis 
közös megalkotására alkalmas, európai 

léptékű ökoszisztémát

Serkenteni az információáramlást és 
létrehozni a szőlő tőkepusztulásról (GTD) és a 
szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmáról (FD) 

szóló tudásbázist 

Emelni a szőlészeti és borászati ágazatban 
dolgozók szakértelemének szintjét és 

fejleszteni a rendelkezésükre álló oktatási 
anyagokat

A projekt leírása

Ügyvivő szakértő (FA)

Az ügyvivő szakértő a hiányzó láncszem 
az elmélet és a gyakorlat között. Elősegíti 
az információáramlást és a tudástranszfert 
a cégek, a kutatók és a szektor egyéb 
érintettjei között. Az FA a siker záloga, 
hiszen lehetővé teszi a résztvevők 
közötti folyamatos kapcsolattartást. Az 
FA gyűjti be a szükséges információkat 
(problémafelvetéseket, gyakorlati 
igényeket, legjobb gyakorlatokat, 
tudományos-technológiai ismereteket, 
projektötleteket, stb.). Egységbe foglalja, 
lefordítja és egyszerűsíti az információkat, 
létrehozva egy könnyen felhasználható és 
hozzáférhető tudasanyagot.
A hálózat 10 ügyvivő szakértőből épül 
fel, minden a pályázatban szereplő 
bortermelő régióból eggyel. 

Technikai munkacsoportok (TWG)

Gyakorlati szakemberek regionális szinten 
szerveződő csoportja, mely támogatja az 
FA-t és jóváhagyja az általa összegyűjtött 
információkat, továbbá teljes körű 
rálátást biztosít a régió jellegzetességeire. 
A technikai munkacsoport feladata a jó 
gyakorlatok kicserélése regionális, adott 
esetben Európai szinten. Régiónként egy, 
összesen 10 technikai munkacsoport 
működik.

Tudományos munkacsoportok (SWG)

Európai szintű kutatócsoport, melynek 
feladata a GTD-vel és az FD-vel 
kapcsolatos projektötletek, tudományos 
ismeretek összegyűjtése. A tudományos 
munkacsoportokat betegségenként 10 
szakértő alkotja.

Várható eredmények 
 » Fejlettebb információáramlás és 

tudástranszfer az elméleti és a gyakorlati 
szakemberek között

 » Fokozott információcsere az európai régiók 
között innovatív kérdésekben

 » Egy átfogó tudásbázis sikeres felépítése a 
rendelkezésre álló elméleti és gyakorlati 
ismeretekből

 » A végfelhasználók számára hozzáférhető és 
hosszútávon elérhető anyagok létrehozása

 » A „Mezőgazdasági termelékenységért 
és fenntarthatóságért” létrejött Európai 
Innovációs Partnerség (EIP) támogatása


