
A szőlő állományklímája



A makro-, mezo- és 
mikroklíma fogalma

Makroklíma 

Több 10-100 km2-nyi területnek a tágabb 
környezettől különböző, jellegzetes éghajlata

(domborzat, tavaktól, óceánoktól való távolság)

Mezoklíma

néhány négyzetkilométerre kiterjedő terület 
elkülönülő éghajlat (lejtés, magasság, kitettség)

pl. Mosel vidéke-N.o. – marginális termőhely- déli 
lejtők

New York állam – tóparti ültetvények  - téli fagy

Barossa völgy, Napa - magasabb fekvés-hűvösebb



Mikroklíma 
A talajszint közvetlen közelében, adott kisebb 

régiókban (lombozatban) sajátos állapotok 
kialakulásával jellemezhető. Alapvetően egy mikrotér 
éghajlata. A makroklímával összehasonlítva nagy 
eltérések mutatkoznak a hőmérséklet, relatív 
nedvességtartalom és egyéb területeken.



Az optimális minőségű és 
mennyiségű termés előállításának 

feltétele: a tőke 
termőegyensúlyának fenntartása

 fajta/alany

 sor- és tőtávolság

 támrendszer

 művelésmód

Ennek alapjai:

Fitotechnikai 
műveletek



A fitotechnikai műveletek célja

Elegendő, de nem túlságosan nagy lombfelület kialakítása a 

kívánt mennyiségű és érési fokú termés kineveléséhez



A fitotechnikai műveletek célja

Elegendő, de nem túlságosan nagy lombfelület kialakítása a 

kívánt mennyiségű és érési fokú termés kineveléséhez



Egészségi állapot

Minőség



Alapszabályok

 y/n (termés/vessző) arány: 3-5

 levélfelületi index (levél m2/talaj m2): 2,5

 levélfelület/termés (levél m2/termés kg): 1,5

 levél/fürt: 10-20

 felső fürt felett 8-10 levél

 hajtás szám/kar folyóméter: 15

 levélrétegszám fürtzónában: 1-1,5

 belső levelek aránya: 10 %

 belső fürtök aránya: max. 40 %

 lombfolytonosság hiánya: 20-40 %

 levél méretének 50 %-ánál önellátó, 
80%-nál exportál
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Napsugárzás (400-700 ηm) µEm-2s-1(Smart és Robinson, 1991)



Négyzethálós felvételezés 
(Smart szerint)

(Smart és Robinson, 1991)



A szőlőtőke keresztmetszete 
sorirányban

Happ, 1992



Egyéb lomb felvételezési 
módszerek

fénymérés a lombozatban levél fotoszintézis mérés

légi felvételek
(szatellit, repülőgép)
vörös/közeli infravörös

vegetációs index

Johnson et al. 2003, ASAE



A termőegyensúly 
felborulásának okai

 túl erős kompetíció a szőlő és a takarónövény/gyom között,
 szárazságstressz,
 túlterhelés,
 növényegészségügyi gondok (gyökérbetegség, Agrobacterium, 

Eutypa, Esca, Fitoplazma),
 tápanyaghiány (UTA)

Gyenge növekedési erély

óvatos 
terhelés

Túl erős növekedési erély

 sok csapadék, „túl-öntözés”,
 túl sok N műtrágya,
 sor és tőtávolság nem megfelelő (erős növ. alany/termékeny 

talaj)

takaró-
növény



Fitotechnikai műveletek

 törzstisztítás, hajtásválogatás (kb. 30 
cm-es hossznál, hajtások távolsága 
min. 8-10 cm)

alapművelet !!!



 csonkázás

Fotó: Némethy

Túl korai csonkázás hatására 
megerősödnek a hónaljhajtások.

A hónalj hajtások nem paraziták!

A hónaljhajtások levelei, mivel 
fiatalabbak, a nyár 2. felében 
aktívabban asszimilálnak.                                                                                    

Cél: a vegetációs időszak végéig 
aktív lombfelület kialakítása. 

Virágzás előtti csonkázás 
javíthatja a kötődést.



 lelevelezés - a fürtök mikroklímája 
szellősebb, jobb a megvilágításuk

-zöldborsó állapotban 
korai: biztosítható a levelek és fürtök 
egyöntetű megvilágítottsága, fény-stressz 
elkerülése,
késői: aug. vége – szept. már nincs 
jelentős minőségjavító hatása,

-hónaljhajtások 
teljes eltávolítása esetén nem marad aktív 
asszimiláló felület az érési időszakra 
(csak fürtzónából távolítsuk el !).

-kötődéskor 
belső helyzetű levelek eltávolítása –
kevesebb asszimiláta – lazább fürtök,



Tapasztalatok néhány 
szőlőfajta zöldmunkája során

Sauvignon blanc
-önárnyékolt fürtök: hagymahéj, erős mexikói paprika illat,

- megvilágított fürtök: citrus, füge, őszibarack illat,

Rajnai rizling, Viognier
- túl erős hő és fény hatására csökkenhet a finom illatszerkezet,

Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet franc
-a fürtök közvetlen magvilágítása: csökkenti a zöld „fű” illatot              

(methoxypyrazin)
a bogyóhéjban fotoreaktív vegyületek,

Pinot noir
-igényes fajta, de a fürtnek kevesebb közvetlen megvilágításra van 

szüksége, mert csökkenhet a színanyag- és aromatartalma,



Fürtritkítás

Fürtritkítás 

ideje

Fürtök 

száma

Szüreti 

időpont

Termés

menny.

t/ha

Mustfok Alkohol-

tart. 

V/V%

Titr. sav

g/l

Kontroll 15 10.28 11,0 19,4 13,08 7,6

Fürtzáródáskor

(júl.28.)

7 10.28 6,8 23,0 15,72 7,6

Zsendüléskor

(aug.15.)

7 10.28 6,5 21,2 14,78 6,9

-Kékfrankos Kt.1. (2005, FVM SZBKI, Eger)                                                                                     

Célja: levél/fürt arány változatása

minőségjavítás

-Nebbiolo (É. Olaszo.):-nőtt az antocianin tart.: cianidin-3-glucoside, 
peonidin-3-glucoside, 

-nem nőtt : malvidin-3-glucoside, acilezett antocianinok

Tapasztalatok:

-nagy fürtű fajták (korai ritkítás) – kompenzál a növény

-Blauburger (2003, FVM SZBKI, Eger): színanyag kevésbé változott, 
de érzékszervi bírálatnál jobb (zöldborsó állapotban ritk.)



Speciális fitotechnikai 
eljárások

DMR (double maturation raisonnée): FVM SZBKI, Badacsony, Eger, Pécs; Corvinus E.

tervezett szürethez képest 1 héttel elvágni a szálvessző alját

(Olaszrizling, Szürkebarát, Kéknyelű, Hárslevelű, Leányka, Kékmedoc)

Fotó: Györffyné Janhke Gizella

kedvezőtlenebb évjáratokban 
is pozitív hatása van a must 

és bor minőségére



Speciális fitotechnikai 
eljárások

Minimális 
metszés

(Ausztrália, 
Németország)

Jó: Rajnai rizling

Chardonnay

Pinot blanc, gris, noir

Merlot

Nem jó (túl nagy termés):

Zöld szilváni

Cabernet franc

Virágzáskor gibberellin sav 

(fürt helyett kacs)



Biodinamikus szőlő és 
bortermelés

Nem alkalmaznak szintetikus trágyaanyagokat és növényvédő szereket

Gyógynövények és állati maradványok felhasználásával

-komposztáló preparátumok

-permetező preparátumok Baden (Németo.)

Burgundia (Franciao.)



Precíziós szőlőtermesztés

http://www.terraspase.com/

infravörös, radar és hő 
fényképezés



Precíziós 

szőlőtermesztés



A zöldmunka és a termőhelyi adottságok

 Kőlyuktető termőhelyről származó Kékfrankos bor 

profil analízise (2004)

Színintenzitás

Színárnyalat

Illatintenzitás

Gyümölcsillatok

Tanninos illat

Íz-,zamatintenzitás

Savak finomsága

Tannin menny.,min.

Ízteltség

Ízkoncentráltság

Gyümölcsjelleg

Ízhosszúság

Érettség, érleltség

Összhang, harmónia

Nagyeged-felső termőhelyről származó Kékfrankos bor 

profil analízise (2004)

Színintenzitás

Színárnyalat

Illatintenzitás

Gyümölcsillatok

Tanninos illat

Íz-,zamatintenzitás

Savak finomsága

Tannin menny.,min.

Ízteltség

Ízkoncentráltság

Gyümölcsjelleg

Ízhosszúság

Érettség, érleltség

Összhang, harmónia

A talajfelszín hőmérséklete

 (Egri Borvidék, 2004, Boreas)
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A talaj  hőmérséklete  50 cm mélységben 

(Egri borvidék, 2004, Boreas)
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A léghőmérséklet napi menete 2 termőhelyen 

(2005. júl. 29.)
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John Winthrop Haeger 
North American Pinot Noir

2004 szeptember, 455 oldal
$34.95

Jamie Goode 
The Science of Wine
From Vine to Glass

2006 márciustól, 216 oldal 
$34.95


