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Az OIV (Office International de la Vigne et du Vin 
– Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal) 
2010-ben megfogalmazott definíciója szerint: 

„A szőlészeti-borászati terroir fogalma olyan területre 
utal, amelyen kollektív tudás halmozódik fel a 

meghatározott fizikai és biológiai környezet és az 
alkalmazott szőlészeti és borászati gyakorlat 

egymásra hatásával, ezáltal egyedi karaktert adva az 
adott területről származó terméknek. A terroir 

magában foglalja a jellegzetes talajtani, domborzati, 
klimatikus és táji karaktert, valamint a biodiverzitás

sajátosságait.”
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“Terroir” ábra
Klíma
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A szőlő terroir tanulmányok 
multidiszciplináris megközelítést 
igényelnek

Geologia

Geomorfológia

Talajtan

Klíma vizsgálat

Szőlő fiziológia



A terroir tanulmányok célja

-Olyan területek lehatárolása, melyek 
sajátos karakterű, tipikus borok 
termelésére 

-A megművelés hatékonyságának 
növelése

-A térbeli heterogenitás megállapítása – a 
legmegfelelőbb fajta kiválasztásához

-Szőlőterületek zonációja
-a fenntartható szőlőtermesztés 

érdekében
-tájvédelem (urbanináció)



A vizsgálatok nagyságrendje 
(térképek, mintavételezések)

-Nagy területek lehatárolása

(1:100.000;  1:250.000)

-”crus” – dűlő – a minőségi különbség 
jól körülhatárolható

(1:25.000;  1:10.000)

-precíziós szőlőtermesztés (pl. GPS 
vezérelt szüretelő kombájn)

(1:500;  1:1.000)



I. Új technikák a talaj jellemzésére

1, Digitalis Magasság Modell (DMM)

tengerszint feletti magasság, dűlő meredekség, égtáji 
kitettség (pontosság: 25-50 m).

(komputer technológia, szenzorok

Kitettségi térképMagasság intervallum
térkép

Lejtő kategória
térkép



2, Geofizikai vizsgálatok a talajok jellemzésére 
(magas felbontású, valós idejű, nem-invasive - sekély talaj réteg 
jellemzésére

-GPR (Ground Penetrating Radar)   talajba hatoló radar

-EMI (Electromágneses indukció)

-Elektromos ellenállás mérése

Talajnedvességtartalom

Agyag, só tartalom, hőmérséklet

quad, tractor, 

over-the-row-tractor

Járműre felszerelt Önjáró



Talaj radar a 
víztartalom 

meghatározására



Dehlinger Winery Sonoma County, California
Talaj radar alkalmazása talajvíztartalom 

meghatározására



3, Az 1. és 2. pont nem 
helyettesíti az emberi 

felvételezést
(talaj fizikai és kémiai vizsgálatok, 

talajprofil)





4. Távérzékelés

egy adott tárgy távolból való vizsgálata
hullámhossz, hullámhossz arányok, visszavert 
hullámhosszok arányának mérése 

-művelő gépekre szerelve (közeli érzékelés-proxidetection)
-légi szenzorok(ballon, helikopter, repülő, szatellit)

lehet mérni vele színeket, tápanyaghiányt, hőnérsékletet

5. Geographical information system (GIS)
georeferált információk komputeres feldolgozása

-térképek publikálása - FÖMI
-adatbázisok térképekhez való rendelése
-térbelileg ábrázolt adatbázisok egymáshoz 
rendezése
(talajtípus, klimatikus övek, vidékek, magasság, 
meredekség, kitettség)





David Cowen, 1990



II. Új technológiák a klima leírására

Az időjárás időben és térben való változását 
vizsgálják

-szatellit képekkel

-autómata meteorológiai állomásokkal

-klíma modellekkel (globális klímaváltozás)

Számítások

-agroklimatikus indexek (Deák tanár úr)

-termés modellek



1, Automatic weather stations

-since the end of the 20th century

-via remote communication system (GSM)

-site and device maintenance

-erroneus data

WIND DIRECTION
WIND SPEED
AIR TEMPERATURE
AIR HUMIDITY
AIR TEMPERATURE/HUMIDITY
RAIN GAUGE

SOIL TEMPERATURE



2, távérzékelési adatok

-felület hőmérséklete–fagyveszély, evapotranszspiració
-megvilágítottság- felhő analízis

szatellitradar

Porvihar a vörös tengernél
15.07.2010.

légi fotó ballonról

vihargócok

http://www.met.hu/kepek/brod/index.php
http://www.met.hu/kepek/brod/index.php
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/?2010196-0715/RedSea.A2010196.1120.1km.jpg
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/?2010196-0715/RedSea.A2010196.1120.1km.jpg


3. Klíma modellek
Oceán-Vegetáció-Atmoszféra modelek

-főleg időjárás előrejelzésre
-most klíma előrejelzésre

.

Csapadék 
előrejelzé, USA

16 February 2006



Hőmérséklet előrejelzés Európára

Schär et al. (2004) Nature 427, 332-336



III. Új föld közeli mérési technológiák

1, Szőlő-talaj-klíma kölcsönhatása „ökofiziológia”

Nagyon időigényes, drága, egyszerre kkis területen lehet



2, Neves ökofiziológiai laboratóriumok 

 Geisenheim

 Bordeaux

 Montpellier

 Davis

 Adelaide

 Bologna

 Torino

 Stellenbosch



3, Új ökofiziológiai megközelítések
Nitrogén háztartás– must nitrogén tartalma (Yeast Available Nitrogen) 

éréskor

Spatialisation of the nitrogen status of the vines at the scale of the estate, based on the amount of ammoniacal nitrogen and primary alpha-amine in the grapes (2007 vintage; data: 
SOVIVINS, F33650 Martillac) 
C. van Leeuwen (2010): Methodology of soil-based zoning for viticultural terroirs. Bulletin of OIV. p.13-30. 



B, A szőlő növény vízellátottságának meghatározása
13C carbon isotop discrimination (13C/12C ratio) mustban 
szüretkor

Rubisco (Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase-oxygenase) 
megkülönbözteti a 2 izotópot.

Spatialisation of vine water status at the scale of the estate based on the measurement carbon isotope
discrimination (13C/12C ratio) on the grape sugars at ripeness (2007 vintage; data: SOVIVINS, F33650 Martillac)
C. van Leeuwen (2010): Methodology of soil-based zoning for viticultural terroirs. Bulletin of OIV. p.13-30. 



A szőlő növekedési erélyének vizsgálata
Normalised Differential Vegetation Index (NDVI) –

földi távérzékelés

The CropCircle™ senor
is mounted on the rear of a quad
bike at a sufficient height to scan
the biomass of the whole canopy.

Mission Estate – Mere Road vineyard on the Gimblett
Gravels was the first block to be NDVI mapped. To the
left of the red line is Merlot and to the right Syrah. The 
yellow and green areas are low vigour and the blue
high vigour (New Zeeland).



Légi távérzékelés

Infra sugarak mérése

http://www.terraspase.com/



Modell rendszert kidolgozni 
M.o. számára:

hogyan segítheti a GIS technika 

→a különböző terroirok
jellemzését, 

→ a bor eredetvédelmi 
rendszer kidolgozását, 

→ a precíziós szőlőtermesztés 
lehetőségét.

Terroir vizsgálataink 
célja:
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Anyag és módszer
1. Agrotopo térképekre épülő digitális térképek 

létrehozása (Vingis)
Földmérési és Távérzékelési Intézettel
ArcGIS 9.3 térinformatikai program

2. Ortophoto (geo-referált fotó) és NDVI (növekedési 
erély) térképek

3. Kilenc termőhely kiválasztása Vitis vinifera L. 
Kékfrankos bio-klimatikus indexek (Huglin, 
Winkler, Cool night index) 

talaj fizikai, kémiai tulajdonságai
fenológiai stádiumok
termés mennyiség, minőség
boranalitika, organoleptikus vizsgálatok



KT NEF

NEA

NDVI térképek
(Normalized Differential Vegetation Index)

Erős 

növekedés

Igen gyenge 

növekedés

Gyenge 

növekedés


