
 ZÖLDSÉGTERMESZTÉS 

  

A zöldségtermesztés fogalma, felosztása : 

A zöldségfélék lágyszárú, intenzív művelést kívánó, nyersen vagy feldolgozva emberi 

táplálékul szolgáló, nagy biológiai értékű (sok vitamint, ásványi sót, íz- és zamatanyagot 

tartalmazó) növények. A zöldségtermesztésen belül négy alágazatot különítenek el: a 

szabadföldi zöldségtermesztést, a zöldséghajtatást, a zöldségvetőmag termesztést és a 

gombatermesztést.  

 

A zöldségfélék élelmezési jelentősége  

Hazánkban az egy főre jutó átlagos zöldségfogyasztás évi 90-100 kg. Ebből a mennyiségből a 

feldolgozott termékek 40-45%-kal részesednek. A fogyasztás csökkenő mértékű, de még 

mindig jelentős szezonalitást mutat. A zöldségfélék fontos vitamin- (pl. Cvitamin - paprika, 

fejes káposzta; karotinoid - paradicsom, sárgarépa; D-vitamin - gombafélék) és ásványi anyag 

(levélzöldségfélék) források. Jelentős a zöldborsó, a zöldbab és a gombafélék fehérjetartalma. 

Rosttartalmuknál fogva fontos szerepet játszanak a megfelelő emésztésben. Kevés kivételtől 

eltekintve energiatartalmuk nem jelentős. Egyes zöldségek (pl. fokhagyma, paprika, brokkoli, 

sütőtök) biológiailag aktív anyagait a gyógyszeripar is felhasználja. Ugyanakkor elsősorban a 

levélzöldségfélék jelentősebb mennyiségben halmozhatnak fel az emberi szervezetre káros 

anyagokat, például nitrátot, oxálsavat.  

A zöldségnövények ökológiai igényei  

 Fényigény  

A növények életfolyamataihoz a fény, pontosabban a fotoszintetikusan aktív sugárzás, 

szolgáltatja az energiát. Ezáltal intenzitása alapvetően meghatározza a növény fejlődésének 

sebességét. Az egyes zöldségnövények fényigénye között természetesen lényegi különbségek 

vannak, az uborka és a zöldbab kivételével kifejezetten fényigényesek a trópusi-szubtrópusi 

származású zöldségfajaink, míg a mérsékelt öviek kevésbé azok.  

Hőigény  

A hőmérséklet nagymértékben befolyásolja a növényi életfolyamatok sebességét. Optimum 

hőmérsékletnek nevezzük azt a legmagasabb hőmérsékletet, ahol növekedés még konstans 

marad. A zöldségnövényeket hőoptimumuk (T) alapján az úgynevezett Markov-Haev 

beosztás szerint öt csoportba sorolhatjuk:  

• 25°C - paprika, uborka, görögdinnye, sárgadinnye, spárgatök  

• 22°C – paradicsom, tojásgyümölcs, sütőtök, zöldbab, csemegekukorica  

• 19°C – zeller, cékla, vörös-, fok- és póréhagyma, spárga  

• 16°C – zöldborsó, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, fejes saláta, spenót, sóska 

 • 13°C – káposztafélék, retek, torma  



A hőmérséklet vonatkozásában még említést kell tennünk a vernalizáció jelenségéről. Ez a 

kifejezés azt a növényélettani jelenséget írja le, hogy bizonyos fejlettségi stádium elérése 

után, amennyiben a hőmérséklet adott ideig egy adott hőmérséklet alá esik, akkor az a 

generatív szervek kifejlődését indukálja egyes növényekben. Erre különösen a káposztafélék, 

egyes gyökérzöldségek és a vöröshagyma termesztése során kell figyelemmel lennünk.  

Vízigény 

 A növények vízigényét legjobban az úgynevezett transzspirációs és vízfogyasztási 

együtthatókkal lehet jellemezni. E mutatók alapján kifejezetten vízigényes zöldségnövény 

például a paprika, az uborka, míg csekély vízigényű például a sárgarépa, a vöröshagyma és a 

csemegekukorica. Amennyiben öntözünk, azt célszerű az úgynevezett kritikus fenofázisokban 

megtenni. Ilyen fenofázisok például a csírázás, az intenzív vegetatív növekedés kezdete és az 

intenzív termésnövekedés időszaka.  

Talaj- és tápanyagigény 

A jó vízmegtartó képességű, nem cserepesedő, középkötött, magas szervesanyag tartalmú és 

tápanyagban gazdag talajok a legmegfelelőbbek a zöldségtermesztésre. (Korai célú 

termesztésre a homokosabb, míg tárolási célú termesztésre a kötöttebb talajok optimálisabbak, 

mint a középkötött talajok.) A talaj pHtartalma 5,8 és 7,5 között, míg a mésztartalom 1 és 2% 

között megfelelő. A 0,05% alatti sótartalom ideális, a 0,3% feletti sótartalmú talajok már 

alkalmatlanok a zöldségtermesztésre. Egyes zöldségfélék kifejezetten szervestrágya igényesek 

(burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, csemegekukorica), míg mások (levélzöldségfélék, 

hagymafélék, gyökérzöldségfélék) közvetlenül nem igényelnek szervestrágyázást. A nitrogén 

elsősorban a vegetatív növekedésért felelős tápelem, de a termésméret és a termésátlag 

kialakításában is kulcsszerepe van. A túl kevés nitrogén elégtelen növekedést, és így kisebb 

méretű terméseket és alacsonyabb termésátlagot eredményez. A túlzott nitrogénellátás 

rosszabb beltartalmat és tárolhatóságot, fokozott betegség és kártevő érzékenységet 

eredményez. A foszfor a gyökérképződésben és a generatív folyamatokban játszik döntő 

szerepet. Hiánya termésképzési zavarokat okoz. A kálium nagy szerepet játszik a jó 

beltartalom és szín, valamint a tárolhatóság, a hidegtűrés és a betegség ellenállóság 

kialakításában. Hiánya minőségromlást okoz. A zöldségnövények más növényekhez képest 

viszonylag sok magnéziumot vesznek fel, ezért egyes zöldségnövényeknél (pl. uborka, 

paprika, paradicsom) gyakori hiánytünetének kialakulása. A kalcium hiánya tenyészőcsúcs 

elhalást és általában alapvető minőségromlást okoz. 1. 

Termesztő berendezések 

 A zöldséghajtatást és a palántanevelést fóliával, esetleg üveggel borított zárt 

létesítményekben, úgynevezett termesztő berendezésekben végzik. Alkalmazásukkal egyrészt 

meg tudjuk védeni a növényeket egyes környezeti hatásoktól, másrészt az általuk körül 

határolt zárt térben szabályozni tudjuk a hőmérsékletet és a páratartalmat, vagy akár a fényt és 

a széndioxid koncentrációt is. Hazánkban a zöldséghajtatást elsősorban fóliaborítású 

létesítményekben végzik, az üvegházak területi részaránya csak pár százalék. Jelenleg a 

termesztő berendezések mintegy 20%-át fűtik, jellemzően gázzal vagy termálvízzel. Az 

üvegházak üveggel borított berendezések. Ma már csak blokkosított formában készülnek. Az 

üvegházzal szembeni elvárás, hogy egész évben lehessen benne melegigényes fajokat is 

termeszteni, így fűtési szintjük (a belső és a külső hőmérséklet között elérhető maximális 

különbség) 30-35°C-os. Klímaszabályozásuk általában automatizált. Az üvegházak a 

legdrágább termesztő berendezések, de egyben a leghosszabb élettartamúak is. A műanyag 

borítású növényházak a legkorszerűbb műanyag burkolatú termesztő berendezések. 



Jellemzőjük a beton alapokban álló vázszerkezet, a nagy vápamagasság, az automatizált 

klímaszabályozás és a kétrétegű fóliatakarás, amihez általában hosszabb élettartamú fóliákat 

használnak fel. Viszonylag nagy bekerülési költségük miatt fűtés alkalmazásával célszerű az 

egész éves kihasználást biztosítani. Az üvegházakhoz hasonlóan blokkos elrendezésben 

készülnek, vagyis több hajó van egy légtérben. Az egyhajós termesztő berendezésekhez 

képest a blokkrendszernek előnye a nagyobb egybefüggő légtér, a kisebb energia- és 

fóliaigény; hátránya a bonyolultabb vázszerkezet. A fóliasátrak a magyar 

zöldségtermesztésben leggyakrabban alkalmazott termesztő berendezések. Hátrányuk a 

viszonylag rövidebb élettartam és az általában nem megfelelő klímaszabályozás. Előnyük az 

olcsóságuk, amit fokoz az, hogy zömében házilagos kivitelezésben készülnek. Emiatt 

rendkívül sokféle megoldás és típus létezik, a legelterjedtebb a 7,5 méter széles, 3 méter 

magas, egy rétegű polietilén fóliatakarással rendelkező sátor. Megkülönböztetünk úgynevezett 

nagy- és kislégterű típusokat. Azt a berendezést nevezzük nagylégterűnek, ahol az egy alap 

négyzetméterre eső légköbméter meghaladja a kettőt, blokkrendszerű létesítményekben ez a 

határ három légköbméter. A fóliaágyak 2-3 méter széles 70-80 cm magas kislégterű 

berendezések. Ezekbe már nem lehet bemenni, így a munkavégzés meglehetősen nehézkes. 

Napjainkra sokat vesztettek korábbi jelentőségükből. A fóliaalagutak a fóliaágyaknál is 

kisebb, csak káposzta- és salátafélék teljes idejű hajtatására alkalmas létesítmények. Gyakran 

használják viszont nagy egyedi értékű zöldségnövények (görögdinnye, uborka, paprika) 

időleges takarására a koraiság fokozása érdekében.  

 Termesztéstechnikai munkák  

 Területválasztás, vetésforgó 

 A legfontosabb mérlegelési szempont a terület időjárási, domborzati és talajtani 

adottságainak figyelembe vétele. Ezt követi a piaci igények felmérése, a piacok (frisspiac, 

feldolgozóipari üzemek) távolságának figyelembe vétele, a kézimunkaerő ellátottság és az 

üzem gépesítettségi fokának mérlegelése. A zöldségtermesztés gyakorlatában klasszikus 

vetésforgót leginkább csak a nagy felületen, elsősorban feldolgozóipari célra termesztett 

zöldségkultúrák esetében alkalmaznak. E növényeket (pl. csemegekukorica, zöldbab, 

zöldborsó, vöröshagyma, sárgarépa) szántóföldi növényekkel kombinált vetésforgókban 

termesztik. E vetésforgókban a zöldségnövény a főnövény, az kerül a legjobb értékű 

elővetemény után és annak az öntözése élvez prioritást.  A gyakorlati zöldségtermesztésben 

számos tényező munkál a klasszikus vetésforgó megvalósíthatósága ellen. Mindenekelőtt 

kicsi az átlagos üzemméret, sokszor még egy-két növény gazdaságos termesztésére is alig 

elegendő a rendelkezésre álló terület. A zöldséghajtatásban és a szabadföldi támrendszeres 

termesztésben monokultúrás termesztés folyik, hiszen ezek helyhez kötött berendezések és a 

felhasználásukkal gazdaságosan termeszthető fajok köre rendkívül szűk. A specializálódott 

termesztő körzetek és a rendkívül drága célgépek is a monokultúrás jellegű termesztésre 

ösztönzik a termesztőket. Ezen kívül a zöldségfélék piaca kvóták és intervenciós árak 

hiányában sokkal kiszámíthatatlanabb, mint a szántóföldi növényeké, így jóval nehezebb 

hosszú távra tervezni. A vetésforgó fő lényegének, az elővetemény elméletnek (ami szerint 

minden növény hatással van az adott területen utána következő növényre) a részleteit a 

zöldségtermesztőknek is ismerniük és alkalmazniuk kell.  

 Talajművelés  

A talajművelés célja a talaj  víz-, levegő- és tápanyagforgalmának befolyásolása, valamint a 

gyomok irtása. A talajművelési eljárásokat három nagy csoportba oszthatjuk. Az alap 

talajművelés célja termékeny, gyomban szegény talajréteg kialakítása és fenntartása. Ide a 

tarlóhántás (eszköze a tárcsa), a tarlóhántás ápolása (tárcsa, kultivátor), a tarlóhántás lezárása 



(henger, fogas) és a szántás (eke) tartozik. A zöldségtermesztésben az alap talajművelést 

általában ősszel  végzik, de egyes esetekben kora tavasszal, illetve kettős termesztés vagy 

áttelelő termesztés esetén akár a nyár folyamán is történhet. A vetés előtti talaj előkészítés 

célja a jó vetőágy kialakítása. Ez aprómorzsás, ülepedett, sima és gyommentes terület 

létrehozását jelenti. Eszközei a tárcsa és a borona vagy a kultivátor, valamint apró magvú 

növények esetében a henger. E művelet elvégzése a szabadföldi zöldségtermesztésben fajtól 

és termesztéstechnológiától függően február végétől a nyár végéig bármikor előfordulhat. 

Ehhez a műveletcsoporthoz sorolható a bakhátak és ágyások kialakítása is. A növényápoló 

talajművelés célja a megfelelő talajállapot fenntartása a vegetáció során, a növényállomány 

mechanikai gyomírtásával, a talajfelszín porhanyításával, esetenként tömörítésével. Eszközei 

jellemzően a kultivátor és a fogasborona.   

Tápanyag utánpótlás 

A tápanyag utánpótlási, trágyázási rendszer négy eleme a következő: az alkalmazott trágya 

típusa, az alkalmazott trágyaadag nagysága, a kijuttatás ideje és a kijuttatás módja. A trágya 

típusa szerint sokféleképpen csoportosíthatjuk a trágyaszereket. Eredetük szerint 

megkülönböztetünk szerves és szervetlen (zömében műtrágyák) trágyákat. A 

zöldségtermesztésben kiemelt jelentősége van a szervestrágyának, szabadföldön 3-4 évente, 

hajtatásban évente alkalmazzák. Halmazállapotuk szerint a trágyák lehetnek szilárdak, 

folyékonyak és légneműek (CO2). Összetételük szerint elkülönítjük az egy vegyületet 

tartalmazó mono, a csak makroelemeket tartalmazó összetett és a teljes tápelemsort 

tartalmazó komplex trágyákat. Oldhatóságuk szerint vannak vízben maradék nélkül oldódó, 

úgynevezett öntöző trágyák és maradékkal oldódó műtrágyák, amelyeket csak a talajba 

juttatva célszerű alkalmazni. A trágya mennyisége szerint elkülöníthetünk feltöltő, tartalékoló, 

visszapótló és talajzsaroló trágyaadagot. A feltöltő adag alkalmazása gyakorlatilag luxus 

ellátás megvalósítását eredményezi, ezért elsősorban intenzív technológiákban alkalmazzuk a 

minél nagyobb termésátlag elérése érdekében. Tartalékoló adagot a foszfor és a kálium 

esetében alkalmazhatunk, amikor egy alkalommal több egymást követő kultúra számára 

elegendő mennyiséget juttatunk ki. A kevésbé intenzív szabadföldi zöldségtermesztésben a 

mérlegmódszer alkalmazásával kiszámolt visszapótló adagokat használnak, annyi tápanyagot 

juttatva a talajba, amennyit a termesztés során feltételezhetően majd kivonunk belőle. A 

talajzsaroló adag alkalmazása a kivontnál kisebb mennyiségek kiadását jelenti.  A kijuttatás 

módja is sokféle lehet. A leggyakoribb eljárás, hogy a trágyát kiszórjuk a talaj felszínére és 

azt talajművelő eszközökkel, vagy esetleg öntözés alkalmazásával a kívánt mélységben a 

talajba juttatjuk. Az öntöző műtrágyákat az öntözővízzel tudjuk kijuttatni. Ez a módszer a 

tápoldatozás, ami az utóbbi években a zöldséghajtatásban és az intenzív szabadföldi 

termesztésben szinte kizárólagossá vált. E módszerrel a kijuttatás ideje, a kijuttatott 

tápanyagok mennyisége és aránya a növény pillanatnyi igényeihez igazítható. Egyes 

műtrágyákat vízben feloldva és szigorúan meghatározott töménységben alkalmazva a 

növények lombjára is kijuttathatjuk. Ez a lombtrágyázásnak nevezett eljárás inkább csak 

átmeneti tápanyaghiányok megszüntetésére alkalmas, hosszabb távú táplálásra nem. A 

zöldséghajtatásban a CO2 trágyázás során a CO2-ot a levegőbe juttatjuk ki. A kijuttatás ideje 

alapján alap-, indító- és fejtrágyázást különítünk el. Az alaptrágyázást a tenyészidőszakon 

kívül, általában ősszel végezzük. Célja egy tápanyagtartalék képzése a hosszabb ideig ható 

trágyaféleségek beforgatásával a művelt talajréteg teljes mélységébe. Az indító trágyázást 

közvetlenül a vetés, illetve a kiültetés előtt végezzük, a tápanyagokat gyorsan felvehető 

formában tartalmazó trágyák felhasználásával. Célja a kezdeti fejlődés segítése. A 

fejtrágyázást a vegetációs időben végezzük gyorsan ható trágyaszerekkel. Célja a 

tápanyagigény folyamatos és egyenletes kielégítése az egész tenyészidő folyamán. A 

kijuttatás talajba munkálással, tápoldatozással és lombtrágyázással is történhet. A 



zöldségnövények kifejezetten tápanyagigényes, ugyanakkor zömében sóérzékeny növények, 

ezért a zöldségtermesztésben kiemelt jelentősége van a fejtrágyázásnak.  

Szaporítás  

A zöldségnövények döntő többségét a termesztési gyakorlatban ivaros módon, tehát 

vetőmaggal szaporítjuk. Ivartalan szaporítást elsősorban akkor alkalmazunk, ha az adott 

zöldségnövény nem hoz csíraképes magvakat (pl. fokhagymát sarjhagymával, tormát 

gyökérdugvánnyal), vagy ha magról szaporítva a fajtatulajdonságok nem őrződnek meg 

biztonsággal (pl. rebarbarát tőosztással). A termesztett gombákat is ivartalan módon, 

micéliumaikkal szaporítjuk. Mikroszaporítással előállított szaporítóanyag alkalmazására ma 

még kevés példa akad leginkább a spárga esetében fordul elő. A vetőmagvak fémzárolását és 

minősítését az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet illetve EU-s társintézményei végzik 

a legfontosabb értékmérő tulajdonságok (faj- és fajtatisztaság, tisztasági százalék, idegenmag 

tartalom, csírázási százalék, nedvességtartalom, egészségi állapot) alapján. A minősítési 

folyamat során nem vizsgált, de a gyakorlat számára jelentőséggel bíró értékmérő 

tulajdonságok a csírázási erély, a használati érték, az ezermagtömeg és az osztályozottság. A 

vetőmagokat különböző kezelési eljárásokban részesíthetik a biztonságosabb és gyorsabb 

csírázás, az egyenletesebb vetés és kelés, valamint a jobb kezdeti fejlődés biztosítása 

érdekében. A leggyakoribb eljárások a következők: csávázás, inkrusztálás, drazsírozás, méret 

szerinti osztályozás, előcsíráztatás, koptatás. A gyakorlat szempontjából az ivaros szaporítási 

eljárások két nagy csoportra különíthetők el, állandó helyre vetésre és palántázásra. 

Zöldséghajtatásban a gyökérzöldségek kivételével minden esetben palántázást alkalmazunk, 

míg szabadföldön mindkét módszer széleskörűen alkalmazott. Az állandó helyre vetés előnye, 

hogy olcsóbb és egyszerűbb eljárás, valamint alkalmazásával a gyökérzet mélyebbre hatoló 

lesz javítva ezzel az állomány szárazságtűrését. Hátránya, hogy kevésbé kiszámítható, 

bizonytalanabb eredményű eljárás, így nagyobb a területegységre eső vetőmagigénye. Ezen 

kívül kiegyenlítetlenebb állományokat és hosszabb tenyészidőt eredményez. A helyrevetés fő 

paraméterei a vetési idő, a vetési mélység, a vetés módja és a felhasznált vetőmag 

mennyisége. A vetési időt az adott növény hőigénye, a rendelkezésre álló terület időjárási és 

talajviszonyai, a piaci igények és az adott fajta tenyészideje határozzák meg. A vetési mélység 

leginkább a vetőmag méretétől függ, de megállapításánál figyelembe kell venni a csírázás 

időtartamát, valamint a talaj szerkezetét és nedvességtartalmát is. A vetés 7 módját illetően 

üzemi szintű termesztésben szinte kivétel nélkül géppel, soros elrendezésben vetjük a 

magokat. A vetőmag mennyiségét az elvetendő csíraszám, valamint az adott vetőmag 

ezermagtömegének és használati értékének az ismeretében számolják ki. A palántázás fő 

előnye, hogy biztonságosabb termesztést és kiegyenlítettebb növényállományt eredményez. 

Ezen túl rövidebb tenyészidőt, korábbi szedéskezdetet és nagyobb termésátlagot biztosíthat. 

Hátránya a helyrevetésénél jóval nagyobb költsége, valamint hogy a növényvédelmi 

problémák fokozottabban jelentkezhetnek. A palántanevelési technológia legfontosabb 

részelemei a magvetés időpontja, módja, helye és sűrűsége, valamint a palántanevelés módja 

és a kiültetés időpontja. A magvetés idejét a kiültetési idő és a palántanevelés várható 

időtartama alapján határozzák meg. A magvetés végezhető kézzel és géppel is, történhet a 

termesztő létesítmény talajába (szálas palánták előállításakor), szaporító tálcába (tűzdeléses 

palántanevelésnél), palántanevelő tálcákba (tálcás palántanevelés), illetve tápkockába vagy 

cserépbe. Sűrűsége alapján elkülöníthetünk ritka (100-700 db/m2 ), közepes sűrűségű (700-

1500 db/m2 ) és sűrű vetést (1500-5000 db/m2 ). A palántanevelés módja alapján 

megkülönböztetünk szálas (a legegyszerűbb és legolcsóbb eljárás, a szabadföldi 

tömegtermesztésben alkalmazzák), tálcás (a lyukmérettől függően tömeg-, vagy korai 

termesztés céljára, vagy akár hajtatásban is.), valamint tápkockás illetve cserepes (elsősorban 

a hajtatásban és a korai szabadföldi termesztésben használt, a legköltségesebb, ugyanakkor a 



legfejlettebb palánták elállítására alkalmas) palántanevelést. A tápkockás és a cserepes 

palántanevelés történhet tűzdeléssel, illetve tűzdelés nélkül is. Tűzdelést alkalmazva 

palántanevelő hely és fűtőanyag takarítható meg, ugyanakkor megnöveli a palántanevelés 

időtartamát és kézimunka igényét.  

 Öntözés 

 A növények megfelelő vízellátása alapvető feltétele az optimális fejlődésnek. A termesztő 

berendezésekben természetszerűleg csak öntözéssel biztosítható a növények vízellátása, de 

hazánk klimatikus adottságai miatt a korszerű, tervezhető szabadföldi zöldségtermesztésnek is 

alapfeltétele az öntözés. Szinte minden zöldségnövényünkre igaz, hogy öntözve 

biztonságosabban és gazdaságosabban termeszthető, de egyes zöldségnövények (pl. étkezési 

paprika, uborka, csemegekukorica) üzemszerű termesztését öntözési lehetőség biztosítása 

nélkül elkezdeni sem szabad. Az öntözési rendszer legfontosabb elemei az öntözési cél, az 

öntözési mód, az öntözési norma és az öntözési forduló. Az öntözési célok közül 

nyilvánvalóan a vízpótlás a legnagyobb jelentőségű. De ezen kívül öntözhetünk a termesztés 

előtt nedvességtároló, talajművelést elősegítő és talajátmosó; közvetlenül a vetés, illetve az 

ültetés után kelesztő és beiszapoló, illetve a termesztés során trágyázó, párásító és frissítő 

céllal. Az öntözési módok közül az esőztető öntözés a legelterjedtebb. Nagy előnye, hogy a 

fent említett öntözési célok mindegyikének megvalósítására alkalmas. Hátránya, hogy 

viszonylag vízpazarló, és hogy alkalmazása talaj- és növényromboló hatású lehet. Különösen 

az intenzív termesztési módokban terjed a csepegtető öntözési mód alkalmazása, amely 

jelentős beruházási igényű, de igen víztakarékos módszer. Tulajdonképpen csak vízpótlási és 

tápanyag kijuttatás cél megvalósítására alkalmas. A felületi öntözési módok (árasztásos, 

barázdás) és az altalaj öntözés alkalmazása csökkenő jelentőségű. Öntözési norma alatt az egy 

alkalommal kijuttatott vízmennyiséget értjük. Konkrét értéke természetesen nagymértékben 

függ az öntözési céltól, valamint vízpótló öntözés esetén az adott kultúrára jellemző 

gyökerezési mélységtől. Akkora vízadagot célszerű kiadni, hogy a fő gyökérzónánál pár 

centiméterrel mélyebben nedvesedjen át a talaj, átlagos talajviszonyok mellett 1 mm 

öntözővíz 1 cm mélyen nedvesíti át a talajt. Az adott kultúra termesztése során összesen 

felhasznált öntözővíz mennyiséget idénynormának nevezzük. Öntözési forduló alatt a két 

egymást követő öntözés között eltelt időtartamot értjük, tehát az öntözés gyakoriságát fejezi 

ki. Mértéke elsősorban az öntözőberendezés kapacitásától 8 és típusától függ, de 

gazdaságossági és növényélettani tényezőket is figyelembe kell venni megállapításakor.  

 Fitotechnika  

A fitotechnikai ápolási munka nagy kézimunka igényű tevékenység, tehát komoly 

költségtényező. Ezért fitotechnikai műveleteket üzemi szintű termesztésben általában csak a 

nagy termelési értéket eredményező kultúrák esetében alkalmaznak. A zöldségtermesztésben 

a fitotechnika körébe soroljuk az egyes növényi részek eltávolítását a növényi részek 

rögzítését, az oltást, a halványítást, valamint a termékenyülés és az érés szabályozását. A 

növényi részek eltávolítása számos zöldségnövény esetében alkalmazott technológiai elem. 

Ilyen művelet például a paprika, a paradicsom, az uborka és a sárgadinnye metszése, 

kacsozása; a hajtatott paradicsom lelevelezése; az elsősorban egyes kabakosok és 

burgonyafélék esetében végzett termésritkítás; a torma hajtásválogatása és oldalgyökerezése, 

valamint a csemegekukorica fattyazása. E műveletek fő célja, hogy a meghagyott növényi 

részek intenzívebben fejlődjenek és jobb minőségű terméket eredményezzenek. E 

műveleteket akkor érdemes alkalmazni, ha a piac megfelelő ártöbblettel honorálja az így elért 

nagyobb méretet és jobb minőséget. A hajtások rögzítése a támrendszert alkalmazó 

termesztési módok elengedhetetlen fitotechnikai művelete. Az oltás egyre nagyobb 



jelentőségre tesz szert a paradicsom, az uborka, a tojásgyümölcs és a paprika hajtatásában, 

valamint a görögdinnye szabadföldi termesztésben. Az oltást eredetileg a talajlakó korokozók 

és kártevők elleni védekezésül vezették be. A termesztendő fajtákat az egyes károsítókkal 

szemben ellenálló gyökerű növényekre oltják, így még fertőzött talajban is sikeresen lehet 

termeszteni. Az oltott növények azonban további előnyökkel is rendelkeznek. A gyökérzet 

erőteljesebb, mélyebbre hatoló, hidegtűrőbb, jobban hasznosítja a vizet és a tápanyagokat. 

Emiatt nagyobb lesz a növekedési erély, javul a stressztűrés, a termések nagyobbak, 

kiegyenlítettebbek és jobb minőségűek lesznek. A halványítás, illetve etiolálás során egyes 

növényi részeket részben, vagy teljes egészében elzárunk a fénytől. Ezt a műveletet a 

póréhagyma, a spárga, a halványító zeller és egyes salátafélék termesztése során alkalmazzák 

legelterjedtebben. A termékenyülés elősegítése leginkább a téli hajtatási időszakban 

alkalmazott művelet. Történhet a virágok rázogatásával, hormonkészítmények 

permetezésével, illetve újabban leginkább poszméhek alkalmazásával. A vegyszeres 

érésszabályozás az ipari paradicsomtermesztésben alkalmazott eljárás, melynek során etilén 

tartalmú szerek permetezésével érik el a termések minél nagyobb fokú együttérését.  

Növényvédelem  

A hazánkban termeszthető zöldségfélék közé nagyon sok faj tartozik és mindegyik fajnak, 

fajtának megvan a saját növényvédelmi specialitása. A zöldségfélék növényvédelmét még 

színezi az is, hogy nagyon sok zöldségfajt termesztünk szabadföldön kívül zárt termesztő 

berendezésekben is. Ezekben a berendezésekben viszont nem csak a hazai, hanem a nálunk 

egyébként szabadban nem áttelelő károsítókkal is meg kell küzdenünk. Ezért nehéz a dolga 

annak, akinek általában a zöldségfélék növényvédelméről kell írnia egy oldalnyi 

terjedelemben. A különböző zöldségféléket számtalan olyan tényező károsíthatja, amelyeket a 

növényvédelem mint szakterület hivatott orvosolni. Ezek a tényezők lehetnek élettani 

elváltozások, különböző kórokozók, kártevők és gyomok okozta károsítások. Az élettani 

elváltozásoknál (levélszél barnulás, csúcsfoltosság, repedés, növekedési rendellenesség) 

mindig meg kell keresnünk, illetve előre ki kell küszöbölnünk a kiváltó okokat. Ezek az okok 

lehetnek a faj (fajta) számára nem megfelelő környezeti tényezők által kiváltottak, de a 

tápanyagzavar által kialakultak is gyakoriak. Az élettani elváltozások sajátossága, hogy ha a 

tünetük már megjelent, akkor az orvoslásukkal rendszerint elkéstünk.  A tünet súlyosbodását 

vagy nagyobb arányú terjedését azonban a kiváltó ok megszüntetésével meg tudjuk 

akadályozni. A leghatékonyabb az, ha az adott faj (fajta) ilyen jellegű érzékenységével 

(igényeivel) tisztában vagyunk. Erről a fajtát forgalmazó cégek és a szaktanácsadók tudnak 

felvilágosítást adni. A kórokozók közé soroljuk a vírusos, a fitoplazmák okozta, a 

baktériumos és a gombás megbetegedéseket. Mindegyikük közös jellemzője, hogy ellenük 

hatékonyan védekezni csak a megelőzéssel lehet. A védekezés alapja a szigorú 

növényvédelmi higiénia betartása, a fertőzési források megszüntetése, a fertőzésmentes 

szaporítóanyag használata, a betegség terjedésének megakadályozása, a kórokozó számára 

kedvezőtlen életfeltételek biztosítása, stb.. A vírusok ellen az előbb megnevezett megelőzési 

módok kiegészítéseként leghatékonyabban csak rezisztenciával rendelkező fajták 

használatával tudunk. A baktériumos és gombás megbetegedések ellen számos hatóanyag áll 

a termelő rendelkezésére. A kártevők közé rengeteg olyan szervezet tartozik, melyeknek 

felsorolása is már kimerítené ezt az egy oldalnyi terjedelmet. A teljesség igénye nélkül a 

zöldségféléket károsíthatják a kártevők következő nagy osztályai: fonálférgek, csigák, 

rovarok, atkák, madarak, emlősök. Ezek a rendszertani osztályok több száz kártevőt foglalnak 

magukba. Van amelyik az egyik zöldségfajt „szereti” van amelyik a másikat. Vannak olyanok 

(polifág) amelyek csaknem mindegyiket. A kártevők elleni védekezés alapja biológiájuk 

(áttelelésük, fejlődésmenetük, rajzásmenetük, nemzedékszámuk, stb.) és környezeti igényeik 

ismerete. A korszerű növényvédelmet alkalmazó termelő, ezt a tudást kiegészítve különböző 



módszerekkel figyeli a kártevők megjelenését, és ehhez igazítja a védekezés módszerét és 

idejét. A védekezésre a lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre, a termelő szakmai 

felkészültségén sok múlik, hogy ezeket a lehetőségeket mennyire hatékonyan tudja 

kihasználni. Gyomok okozta károsításról akkor beszélünk, ha egyes növényfajok egy 

csoportja zavarja az ember termelő tevékenységét. Ellenük mechanikai vagy herbicidek 

alkalmazásával védekezhetünk. Jelenleg legkorszerűbbnek az úgynevezett Integrált 

növényvédelem mondható, melynek lényege, hogy egy olyan növénykezelési rendszer, amely 

egészség- és környezetkímélő módon a károsító fajok ellen a lehető legeredményesebb módon 

használ fel minden alkalmas technikát és módszert, hogy azok egyedszámát a gazdaságilag 

elfogadható veszteségszint alatt tartsa.  

Betakarítás 

 A zöldségnövények esetében a betakarítás jóval nagyobb odafigyelést és gondosságot 

igényel, mint a szántóföldi növényeknél. A zöldségtermesztésben a betakarítás nagy 

kézimunka-, illetve gépigényű művelet, meghatározó költségtényező. A betakarítási 

technológia legfontosabb jellemzői a betakarítás módja, ideje és gyakorisága. A kézi 

betakarítás a zöldségtermesztésben mind a mai napig nagy szerepet játszik. Ennek egyik oka, 

hogy egyes zöldségfélék gépi betakarítása technikailag még nem kellően megoldott. Egy 

másik ok, hogy a kézi betakarítás jobb minőségű árut eredményez, mint a gépi betakarítás, 

ezért frisspiaci célra még azon fajokat is kézzel szedik, amelyeket a feldolgozóipar számára 

géppel takarítanak be. Egy további ok a viszonylag kis átlagos üzemméret, hiszen a gépi 

betakarítás csak nagy felületek esetén gazdaságos. A gépi betakarítás a feldolgozóipari illetve 

a tárolási célú zöldségtermesztésben általánosan alkalmazott gyakorlat. Ennek fő oka, hogy 

nagy felületen alkalmazva a gépi szedés olcsóbb, mint a kézi. A szakszerű betakarítás talán 

legfontosabb eleme a megfelelő időpontban történő szedés, a túl korai vagy túl késői 

betakarítás komoly gazdasági károkat eredményezhet. Így tehát a betakarítás legmegfelelőbb 

idejének pontos megállapítása a sikeres termesztés egyik kulcsmomentuma. A termesztői 

gyakorlatban a szedési idő megállapítására általában 10 tapasztalaton alapuló, úgynevezett 

szubjektív módszereket alkalmaznak. Feldolgozóipari célú termesztésben egyes fajoknál 

konkrét mérési eredményeken alapuló, úgynevezett objektív módszereket is használnak. A 

megfelelő érettségi állapot fajonként, sőt felhasználási célonként változhat. A gazdasági (vagy 

más szavakkal felhasználási, szedési, technológiai) érettség azt jelenti, hogy az adott termény 

elérte azt az állapotot, amelyet a fogyasztó vagy a feldolgozó igényel. Biológiai érettségről 

akkor beszélünk, amikor a növény magja már beérett, továbbszaporításra alkalmas. Egyes 

zöldségfajoknál a gazdasági érettség egybeesik a biológiai érettséggel (pl. paradicsom, 

fűszerpaprika, görögdinnye), de többségük esetében megelőzi azt. A betakarítás végezhető 

egyszerre, egyetlen szedéssel vagy ismételve, többszöri szedéssel. A gépi betakarítás 

természetszerűleg egyszeri szedést eredményez. Egyes fajokat kézi szedés esetén is egyszerre 

takarítunk be (pl. gyökérzöldségek, hagymafélék), míg más zöldségféléket sok alkalommal, 

gyakorlatilag folyamatosan szedünk. A gyakoriság meghatározásához a piaci igényeket és a 

termény minőségét kell figyelembe venni.  

Tárolás  

A zöldségfélék betakarítása és felhasználása között rövidebb-hosszabb idő telhet el. Ezen 

időtartam hossza a termény eltarthatóságától és a felhasználási lehetőségektől függ. Az 

átmeneti tárolás (maximum 1 hónap) célja hogy alkalmazásával minél egyenletesebbé tegyük 

a piac ellátását. A hosszú távú tárolás fő célja hogy egyes zöldségnövények akár egész éves 

folyamatos és viszonylag olcsó ellátását biztosítsa a főszezonban betakarított és betárolt 

terményekből. A tárolás eredményességét meghatározó tényezők közül talán a legalapvetőbb 



a faj és a fajta. A hosszú ideig tárolható zöldségfajoknál (pl. vöröshagyma, gyökérzöldségek, 

fejes káposzta) a hosszú tenyészidejű fajták tárolhatósága általában jobb, mint a rövid 

tenyészidejűeké. A betárolt termény állapota alatt leginkább annak egészségi állapotát, 

sérülésmentességét és nem utolsó sorban szárazanyagtartalmát értjük. E tulajdonságokra 

alapvető befolyással vannak a környezeti tényezők (csapadék, talajtípus), az alkalmazott 

termesztéstechnológia (tápanyag utánpótlás, öntözés, növényvédelem, betakarítás) és a fajta 

is. A tárolási körülmények is alapvetően meghatározzák a tárolás sikerességét. A 

melegkedvelő zöldségek ideális tárolási hőmérséklete 10°C körüli, a hidegtűrőké 0-4°C. 

Mindkét csoport tárolása számára a 90-95%-os páratartalom a legkedvezőbb. Tárolási mód 

alatt azt értjük, hogy a terményt szabadföldön vagy valamilyen tároló létesítményben, illetve 

ez utóbbiakban a környezeti tényezőket szabályozva, vagy e nélkül végezzük a tárolást. A 

szabadföldi tárolási módok közé tartozik például a barázdás, a prizmás és a gúlás tárolás. 

Ezek nagy előnye olcsóságuk, hátrányuk a külső környezeti tényezőktől való nagymértékű 

függőségük. Az egyszerű tároló létesítmények közé sorolhatók a vermek, pincék, padlások, 

eredetileg más célra épült raktárak. E tárolókban már kisebb mértékű a külső hőmérséklet 

hatása, de hőmérsékletük és főleg páratartalmuk alig szabályozható. A korszerű tárolók már 

szellőztető, fűtő, hűtő, párásító és esetleg a levegő oxigén- és széndioxid tartalmát szabályozó 

berendezésekkel is fel vannak szerelve.  

  



Áruvá készítés  

A zöldségfélékre is vonatkozik az az általános megállapítás, hogy az árut nem elegendő 

megtermelni, azt el is kell tudni adni. A termény az áruvá készítés során válik igazi áruvá. A 

jól előkészített áru kelendőbb, értékesebb, hosszabb ideig szállítható és használható fel, 

valamint könnyebb a szállítása. Ezért is sajnálatos, hogy a zöldségtermesztés egészét tekintve, 

talán az áruvá készítésben vagyunk leginkább lemaradva a nemzetközi élvonaltól. 

Feldolgozóipari célú értékesítés esetén az áruval szemben támasztott követelményeket 

általában a termelő és a feldolgozó szerződésben rögzíti. A frisspiaci értékesítésre kerülő áruk 

esetében pedig elsősorban az Európai Unió rendeletei a mérvadóak. 11 Az áruvá készítés egy 

összetett munkafolyamat, amely magába foglalja a tisztítást, a válogatást és osztályozást, 

illetve a csomagolást. Ezeket a műveleteket néha egymástól elkülönítve végzik, de gyakoribb, 

hogy egy menetben, gépek alkalmazásával hajtják végre. A tisztítás során az adott termény 

esetében az áruhoz nem hozzátartozó felesleges növényi részeket, illetve a külső 

szennyeződéseket távolítjuk el. A tisztítást a válogatás és az osztályozás követi, melyeket 

általában egy műveletben végzünk el. A válogatás (vagy selejtezés) célja, hogy az adott 

tételből kivegyük a még a minimumkövetelményeknek sem eleget tévő (pl. beteg, sérült) 

terményeket. Az osztályozás során pedig az így átválogatott tétel terményeiből a szabvány 

előírásainak megfelelően egyöntetű csoportokat képezünk. Az osztályozás alapja a minőség, 

és a méret. Az áruvá készítés záró művelete a csomagolás, amely több célt is szolgál. Védi az 

áru minőségét, épségét, akadályozza a párologtatást és egyes esetekben fagyvédelmet is 

nyújthat, valamint könnyíti az áru szállítását és elosztását. Ezenkívül a csomagolás 

figyelemfelkeltő és vásárlásra késztető is lehet és nem utolsósorban a kötelezően feltüntetendő 

információkat is a csomagoláson helyezik el. 

  



 SZŐLŐTERMESZTÉS  

A szőlőtermesztés története  

A szőlő az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye. Termesztésbe vonására a neolitikumban 

(6-8000 évvel ezelőtt) került sor. Az ezt követő évezredekben a szőlő és termesztése elterjed 

az egész ázsiai és európai kontinensen. A nagy birodalmak (görög, római) térhódításával a 

szőlőtermesztés is rohamosan terjed Európában. A Kárpát-medencei szőlőtermesztésnek már 

időszámításunk előttről vannak bizonyítékai. A ie. 450-100 között kelták által lakott 

települések körül már folyt szőlőtermesztés, amit a hódító rómaiak tovább folytatnak. Krisztus 

után 8-ban a rómaiak a mai Dunántúl területén Pannónia néven provinciát szerveznek és 

ültetvényeket telepítenek. Ezáltal a Dunántúlon mindenfelé elterjed a szőlőkultúra, ahol 

jelenleg is termesztik a szőlőt (Pl.: Szerémség - Sirmium, Pécs - Sopiane, Sopron - Scarbantia, 

Szekszárd - Alisca, Szombathely - Savaria, Esztergom - Salva, Óbuda - Aqincum). A 

népvándorlások kora nem kedvez a szőlőtermesztésnek és emiatt egész Európában 

hanyatlásnak indul a szőlőkultúra. A magyarság vándorlásai során a környezetében élő 

népektől megtanulja a szőlőtermesztést és borkészítést. A honfoglaláskor a Kárpát 

medencében zömmel szlovák népek éltek, amelyek szőlőt termesztettek. A honfoglaló 

magyarok a meglévő szőlőterületeket igen értékesnek ítélték. A kereszténység felvételével és 

a feudális államrend kialakításával I. István után az Európai kolostorok és főúri kertekhez 

hasonlóan hazánkban is fellendül a szőlőtermesztés, és már a legkorszerűbb ismereteik 

alapján művelik a szőlőt. Nő a szőlővel hasznosított területek nagysága. A feudális államok 

létrejöttével Európa a szőlő- és bortermelésben átveszi a vezető szerepet Ázsiától (Bényei et 

al., 1999). Magyarországon a tatárjárás (1241-1242) jelentősen megtizedeli mind a szőlőtermő 

területeket, mind az ezzel foglalkozó lakosságot. IV. Béla a dúlás után külföldi 

szőlőtermesztéshez is értő földműveseket (vallonok) telepít az országba. Hazánkban a XIV. 

századra általánossá válik a borfogyasztás, melyet az is előtérbe helyez, hogy a rossz ivóvíz és 

a járványok miatt a bor a kor kedvenc itala. Mátyás király uralkodása idején Magyarországot 

Európa egyik vezető bor nagyhatalmaként tartják számon. Mária Terézia a Duna-Tisza közötti 

futóhomok megkötésére az alföld egyes területein engedélyezi a szőlő telepítését. Európában 

a XVII. század végére a szőlő és bortermelés a csúcspontjához ér, melyet az észak-amerikai 

kontinensről bekerülő károsítók (lisztharmat – 1845, filoxera – 1862, peronoszpóra – 1878) 

jelentősen korlátoznak. 1875 a magyar pezsgőgyártás kezdete. Pozsony után sorra létesülnek 

pezsgőgyárak Pesten, Budán, Budafokon és Pécsen. Ebben az évben a filoxera hazákban is 

megjelenik. A hegyvidéki területek szőlőültetvényeinek nagy részét kipusztítja. A trianoni 

békeszerződés után a szőlő- és borfogyasztó népesség ⅓-a, míg a termőterületek ⅔-a marad 

Magyarországon, a bor eladása nagy nehézségekbe ütközik. 1929-ben megtiltják a direkt 

termő fajták telepítését (Bényei et al., 1999). A II. világháború után jelentősen átalakul a 

magyar szőlő- és borgazdaság, melynek végeredménye a nagyüzemi magas művelésű 

szőlőtermesztés általánossá válása és az elsősorban szovjet exportorientáció miatti alacsony 

borminőség. A rendszerváltás után a kertészeti ágazatok közül a szőlőtermesztés és borászat 

fejlődött a leglátványosabban, melynek eredménye a széles borválaszték és a polcokon 

megjelenő magas minőség.  

 A szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai  

A szőlő származása és rendszertana A szőlőfélék legősibb képviselői, a Cissites nemzetség 

fajai a földtörténeti krétaidőszakban, mintegy 100 millió éve jelentek meg a földön. A Cissites 

nemzetség ugyan kipusztult, de belőlük származtatják a ma is élő 10 szőlőnemzetséget. 

Magyarország területén több szőlőfaj élt a jégkorszakig (V. hungarica ANDR., V. tokajensis 

STUR.). A harmadidőszak melegebb éghajlatán egészen Alaszka, Grönland és Izland 



területéig megtalálhatók voltak a szőlőfajok, sőt a mai amerikai szőlőfajok ősei előfordultak 

Európában is. A fajok csoportjainak szétválásában nagy szerepe volt a kontinensek 

vándorlásának. A szőlőfajok közül egy vagy több játszott szerepet a ma élő eurázsiai ligeti 

szőlő (Vitis silvestris) kialakulásában, mely fajból a 2-3 ezer éves termesztés hatására létrejött 

a kerti szőlő, vagy más néven bort termő szőlő (Vitis vinifera). A Vitis silvestris a vad, a Vitis 

vinifera pedig a kultúrfajok csoportjába tartozik (Bényei et al., 1999).  

A szőlő életszakaszai és évi biológiai ciklusa  

A szőlő életszakasza négy nagyobb részre bontható: a tőke kialakításának szakasza, a 

fokozódó termőképesség szakasza, a teljes vagy kiegyenlített termések szakasza, valamint az 

öregkori szakasz. Vitaceae család Vitis nemzetség Muscadinia alnemzetség (3 faj) Euvitis 

alnemzetség (kb. 70 faj) Észak-amerikai fajok (30 faj) Kelet-ázsiai fajok (kb. 40 faj) Európai-

eurázsiai fajok (2 faj) Vitis silvestris Mérsékelt égöv Vitis vinifera alatt fajok Trópusokon élő 

fajok (3 faj) Keleti csoport (4 faj) Középső csoport (8 faj) Nyugati csoport (2 faj) Hidegtűrő 

fajok (3 faj) Egyéb fajok (7 faj) Trópusokon élő fajok (2 faj) 33 2.2. ábra A szőlő évi biológiai 

ciklusa (Internet, 2006)  

A szőlőnövény (Vitis vinifera L.) morfológiai sajátosságai 

 A szőlő, évelő, kacsokkal kapaszkodó kúszónövény (lián). Erős növekedésű hajtásai mindig a 

fény felé törnek, miközben kacsokkal valamilyen támasztékhoz és egymáshoz kapaszkodnak. 

A termesztett szőlőnél a könnyebb kezelhetőség céljából ezt a növekedési sajátosságot 

korlátok közé szorítjuk és az ilyen állandó helyre ültetett, mesterségesen, metszéssel alakított 

szőlő növényt pedig szőlőtőkének nevezzük. A szőlőtőkéket általában támasz mellett 

neveljük, amely egyrészt megtartja a növényt, biztosítja a lombozat minél kevesebb 

önárnyékolását, másrészt megkönnyíti a növénnyel és környezetével kapcsolatos 

munkálatokat. A szőlő kétivarú, egylaki szélporozta növény.  

A szőlőtőke részei  

Gyökérrendszer feladata a növény rögzítése, tápanyaggal és vízzel való ellátása. Eredetileg a 

szőlőnek (mivel kétszikű növény) főgyökérrendszere lenne, de a vegetatív szaporítás miatt 

járulékos gyökérrendszer alakul ki. A hajtás az adott tenyészidőszakban képződött, zöld, 

leveles szár, amely nóduszokra és internódiumokra tagolódik. A nódusz a szárat tagoló 

duzzadt szerv, melyen a szár oldalképletei (levél, rügy, fürt, kacs) elhelyezkednek. Az 

internódium, pedig a szár két nódusz közötti szakasza. Normális esetben nem ágazik el, nincs 

rajta oldalképlet. A hajtás fiatal felső részét, mely pásztorbotszerűen begörbül (nutál) 

vitorlának nevezzük. A levelek a hajtás mentén egysíkban, nóduszonként felváltva a szembe 

lévő oldalakon erednek. A rügy egy rövidszártagú hajtáskezdemény. A hajtás nóduszain 

mindig két rügy van egymás mellett. Az egyik az úgynevezett téli rügy , a másik pedig a nyári 

rügy. A hónaljhajtás (másod-, harmadrendű hajtás) egy hajtás valamely nyári rügyéből 

ugyanabban a tenyészidőszakban keletkező hajtás. A kacs kapaszkodásra módosult, vékony, 

csavarodó hajtásrész. A fürt kocsányzatból és bogyókból áll. A vessző egy tenyészidőszakot 

már megélt, lombját vesztett, fásodott szár. A hajtásból alakul ki, annak lombjának 

lehullásakor. A cser két tenyészidőszakot már megélt, fásodott szár. A vesszőből alakul ki 

lombhulláskor. Rajta csak vessző, rejtett rügy ill. annak kihajtása esetén fattyúhajtás található. 

A tőke csernél idősebb részein csak rejtett rügy vagy az abból fejlődött fattyúhajtás - 

lombhullás után fattyúvessző -, esetleg járulékos gyökér található. Karnak nevezzük a kordon- 

és a lugasművelésű tőkék ágait. Leggyakrabban vízszintes, de lehet függőleges is (vertikó). 

Rajta termőalapok találhatók. Termőalapnak nevezzük a lugas vagy kordon karjain egymástól 

bizonyos távolságban kinevelt csernél idősebb elágazások, melyen az évenkénti metszést 



folytatjuk. A tőkealapot a tőke csernél idősebb részei alkotják. Ezek térbeli és egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedése jelenti a tőke művelésmódját. Tőkefej (fej) a rendszeres metszés 

hatására bunkószerűen megvastagodott szárrész. Nem elágazó tökeművelésmódoknál fordul 

elő. (pl.: fej, esetleg ernyő). Tőkenyak a tőke törzsének alsó, föld felszíne fölötti része. 

Tőketörzs (törzs) a tőkenyak feletti függőleges vagy ferde, idősebb szárrész, amely lehet 

elágazás nélküli, és lehet elágazó is. Rajta fej, kar vagy egyetlen termőalap található (Guyot). 

A szőlő rügyeit keletkezésüktől, elhelyezkedésüktől, felépítésüktől, kihajtásuktól, az 

évszaktól függően nevezik el. A nyári rügy csak a hajtáson fordul elő. Levél hónaljában a háti 

oldal felé helyezkedik el. Ha a tenyészidőszak alatt kihajt, akkor hónaljhajtás fejlődik belőle, 

egyébként elpusztul, lepereg. A téli rügy normális esetben csak a következő 

tenyészidőszakban hajt majd ki. Elsőrendű hajtás fejlődik belőle. A téli rügy a hajtáson 

található. A lombhullás után a hajtás télirügyét világosrügynek hívjuk. A világosrügy  a 

vessző nóduszán helyezkedik el, amely határozott internódiummal különül el az alatta levő 

nódusztól. Az alapi rügy az a rügy mely alatt nincs határozott internódium. Ezek a rügyek a 

vesszők alapi részénél találhatóak. Fejlettségben jelentősen elmaradnak a világosrügytől. Az 

alapi rügyek közül a legfejlettebb rügyet sárszemnek nevezzük. A rejtett rügy szabad szemmel 

nem látható, kéreggel benőtt rügy. Úgy képződik, hogy a ki nem hajtott (alva maradt) rügyet 

(alapi- vagy világosrügyet) a kéreg szép lassan benövi.  

A szőlőtermesztés ökológiai tényezői  

 Edafikus tényezők  

A talaj hatása kettős, direkt és indirekt. Direkt módon hat a növényre, hiszen a gyökérzet a 

talajból veszi fel a vizet és a benne oldott anyagokat. Indirekt hatása pedig a talaj felett 

kialakuló klíma befolyásolásával, és/vagy immunitásával nyilvánul meg. Immunis talajnak 

hívjuk a 75-80% -nál nagyobb kvarctartalmú homoktalajokat. Ebben a közegben a filoxéra 

(Viteus vitifolii) nem él meg. A talaj típusának nagy befolyása van a rajta termő szőlőből 

készült bor ízvilágára, néhány példát felsorolunk ennek szemléltetésére:  

• A palás, dioritos, porfir anyakőzetű talajok testes, színben gazdag, finom, eleinte kevésbé 

kellemes, de később igen szép, lágy vagy közepes savtartalmú borokat adnak.  

• A gránit eredetű talajokon lágy vagy közepesen savas, gyorsan fejlődő, testes borokat adó 

termést kapunk.  

• A homokkő eredetű talajok viszonylag lágy, testes, zamatos, tüzes, olykor különleges föld- 

(mandula) ízű, gyorsan fejlődő minőségi bort adnak.  

• A vulkanikus kőzetmálladékkal keveredett, s különösen a tufából képződött talajok nehéz, 

testes, savas, tüzes, különleges zamatú, kiváló minőségű, lassú fejlődésű, lassan öregedő 

borokat adnak. Ezek a legerősebb borjellegképző talajok. 

 • A meszes talajokon általában savban gazdagabb termést kapunk, mint a mészben 

szegényebb talajokon. Közepes mésztartalmú, de tápanyagban gazdag talajokon kemény, de 

emellett testes, zamatos, tüzes, jelleges, gyorsan tisztuló, tartós bort kaphatunk. Nagy 

mésztartalmú talajokon savas, kevés alkoholt tartalmazó, jellegtelen, de jól tisztuló, könnyen 

kezelhető borok ("meszes borok") nyerhetők, melyek pezsgőkészítésre kiválóak. (Oka 

valószínűleg az lehet, hogy a mész akadályozza a minőségre kedvezően ható kálium 

felvételét.)  

• A mészköves, dolomitos talajok borának jellege erősebb, mint ugyanazon borvidék meszes, 

de magnéziumszegény talajainak boraié. 



 • A lösztalajokon színben gazdag, közepes extrakttartalmú, illatos, zamatos, alkoholban 

gazdag borokat kapunk. Mind a fehér-, mind a vörösborszőlő-fajták termesztésére kiválóan 

alkalmas, azonban hazánkban a löszön termesztett vörösborok minőségben felülmúlják a 

fehérborokat. (pl.: Szekszárd, Villány)  

• A homoktalajú ültetvények bora többnyire lágy, extraktban szegény, jellegtelen, gyorsan 

fejlődő, gyorsan elöregedő, de alkoholban gazdag lehet. A humuszos, lösszel kevert homok 

igen jó szőlőtalaj, ezeken jellegzetesebb, testesebb, színanyagban viszonylag gazdagabb, 

állóképesebb borokat kapunk, mint a gyenge homoktalajokon.  

• A melegebb, jobb hőgazdálkodású talajokon (meszes, sötét színű, lejtőtörmelékes, kavicsos, 

nem túl száraz jellegű) általában jellegzetesebb, jobb minőségű bor nyerhető, mint a hideg 

talajokon.  

• A humuszban gazdagabb talajok borainak cser és színanyag tartalma gazdagabb, mint a 

humuszban szegény talajoké.  

• A talajoknak a termés és a bor jellegére és minőségére gyakorolt hatása nem azonos 

mértékben nyilvánul meg minden fajtánál 

Klimatikus tényezők 

 Földrajzi helyzet, fekvés A földrajzi helyzet meghatározza az alapvető makroklimatikus 

adottságokat: maximális lehetséges besugárzást, s ez által a léghőmérsékletet is. Az 

egyenlítőtől távolodva mindkettő paraméter egyre kisebb lesz. A földrajzi helyzet hatását a 

tengerszint feletti magasság módosítja. Magasabb fekvés hasonlóan hat, mintha az 

egyenlítőtől távolabbra lenne az adott hely. A Vitis vinifera mezoterm növény, azaz a meleg 

mérsékelt égöv növénye. A sikeres szőlőtermesztésnek kedvező földrajzi helyek határait a 

következő izotermák közé teszik: a legmelegebb hónap (északi féltekén a júliusi, déli féltekén 

a januári középhőmérséklete alapján: 20 - 28 °C  évi átlaghőmérséklet alapján: 9 - 21 °C  

 A szőlő termeszthetőségének határai a világon  

 Magyarország ez alapján a sikeres szőlőtermesztés északi határánál fekszik. Ebből 

következik, hogy klímánk aránylag hűvös, a tenyészidőszak rövid. A domborzat is jelentős 

módosító hatású lehet. A szőlő számára legkedvezőbbek a D, DK és a DNy-lejtők. A legtöbb 

szőlőfajta fagyérzékeny, ezért a mélyfekvésű, fagyzugos területek kevésbé alkalmasak 

szőlőtermesztésre. Légköri paraméterek Fény Hazánkba túl sok fény nem éri a szőlőt. Inkább 

a magas hőmérséklet okozhat problémát. Az árnyékos viszonyokhoz is jól alkalmazkodik az 

egyébként fényigényes szőlő. A lombozat fényviszonyait a hajtások megfelelő térbeli 

elhelyezésével (zöldmunkákkal) tudjuk a legkönnyebben befolyásolni. Hazánkban, a túl sűrű 

lombozat esetén a fürtökben a gyümölcsre emlékeztető aromák képződése gyenge, és még 

növényvédelmi problémák is felléphetnek. Hőmérséklet A szőlő biológiai 0 foka (a látható 

élettevékenységhez szükséges) 10 °C. Ez a rügyfakadáshoz szükséges hőmérséklet is. A 

tenyészidőszak ez alapján a 10 °C-nál nagyobb átlaghőmérsékletű napokat jelenti. Ez 

hazánkban évről évre és területenként is változik, átlagosan 180-190 nap. Az alacsony 

hőmérséklet fagykárként jelentkezik a leggyakrabban. Az időpontja alapján három fő fagyot 

különböztetünk meg:  

• Késő tavaszi - általában utolsó előfordulása május 25. (Szent Orbán napja). Ekkor a frissen 

kihajtott kis hajtások károsodnak. A fajták tűrése között jelentős különbség nincs.  



• Kora őszi - az esetleg a tőkén levő termést károsítja. Főleg Németországban, Ausztriában a 

természetesen fagyott termésből borkülönlegességet - "jégbort" - készítenek. A lombozat 

lehullását az első fagy szokta okozni. Ez ekkor már nem jelent kártételt. A fajták tűrése között 

jelentős különbség nincs.  

• Téli - a leghidegebb fagyok ekkor következnek be. A szőlőfajták téli fagytűrése között 

jelentős különbség van. A Vitis vinefera fajták a -15 °C -nál hidegebbet tartósan nem képesek 

elviselni károsodás nélkül. A Vitis amurensis és a V. labrusca leszármazottjai jobb 

fagytűréssel rendelkeznek. A tiszta Vitis vinifera fajták között a Rajnai rizling a legjobb 

fagytűrő. A szőlőfajták a téli mélynyugalomban kisebb, míg a kényszernyugalomban nagyobb 

hideget képesek elviselni. Ez az interkonverzió jelensége, amikor a keményítőből cukor  

képződik a hideg hatására, ezáltal a sejtnedv töményebb lesz, fagyáspontja lecsökken, tehát 

nagyobb hideget is elvisel a növény. A magas hőmérséklet káros hatása a leggyakrabban 

indirekt: a levegő páratelítetlenség növekedésével relatív vízhiányt, vízstresszt okoz a szőlő 

leveleiben. Csapadék A csapadék mennyiségének megítélése csak a talaj szerkezetével, 

vízállapotával, és vízkapacitásával együtt lehetséges. A csapadék mennyisége a levegő 

páratartalmát is befolyásolja. A csapadék formája is lehet káros hatású. Itt elsősorban a jégeső 

károsítását kell kiemelni. Kevés csapadék esetén a talaj vízkészlete lecsökken, így a szőlő is 

kevesebb vizet tud elpárologtatni. Egy határon túl stresszállapotot okoz, minek során a levél 

gázcsere-nyílásai bezáródnak, így a fotoszintézis is lelassul. Túl sok csapadék elsősorban 

erózió, talajlevegőtlenség de a levegő magas páratartalma útján lehet károsító hatású. 

Páratartalom Az alacsony páratartalom a növény párologtatását fokozza. Ha a talajban elég 

víz van, akkor is előfordulhat, hogy a párologtatás (transzspiráció) nagyobb lesz, mint amit a 

gyökérrendszer el tud látni. Ez a légköri aszály. Eredménye hasonló a normál vízhiányéhoz, 

de éjszaka a hiány pótlódik, tehát kevésbé káros. A magas páratartalom a kórokozó 

gombáknak (pl.: Peronospora, Botrytis) teremtenek kedvező viszonyokat. Szél A széllel 

kapcsolatosan ki kell emelnünk, hogy a szőlő szélporozta növény. Ha a virágzáskor szélcsend 

van, akkor ez szintén gátolja a megporzást, de az ültetvényben magas páratartalom is 

kialakulhat, ami a gombás betegségek elterjedésének kedvezhet. Általában szélkárral nem 

számolunk a szőlőtermesztésben. Káros hatása a párolgás fokozásában nyilvánul meg a 

leggyakrabban. A virágzáskor a bibe gyors kiszáradását okozhatja, így a megporzást 

gátolhatja. A légmozgás a páratartalmat csökkentheti, így a gombás betegségeknek számára 

kedvezőtlenebb viszonyok alakulhatnak ki.  

A szőlő klimatikus tényezőinek tárgyalásakor nem tekinthetünk el néhány alapfogalom 

tisztázásától: Idő: Az adott időpontban jelentkező légköri viszonyok összessége. 

 Időjárás: Az adott időszakban (néhány nap) jelentkező légköri viszonyok összessége. 

 Klíma: Az adott területen hosszabb időszakon (több tíz év) keresztül kialakuló időjárás-

sorozatok összessége. 

 Állományklíma: A növényállományban kialakuló légköri viszonyok, melyek jelentősen 

eltérhetnek a terület mikroklímájától. Kialakulását segíti a sűrűbb, zártabb lombozat, 

szélcsendes, meleg napos időjárás.  

Évjárat: A termés kialakulásának idejében (rügydifferenciálódástól szüretig) tartó időszak 

időjárásainak összessége. Értékelése a termés minőségére és mennyiségére gyakorolt hatása 

alapján történik. Két évjáratot hasonlítsunk össze a termés sav- és cukortartalmának alakulása 

alapján. Klimatikus indexek Hőösszeg: Az adott időszak napi átlaghőmérsékleteinek összege 

naponta. 



 Hatásos hőösszeg: Az adott időszak 10°C feletti napi átlaghőmérsékleteinek összege naponta. 

Tehát, ha a napi átlaghőmérséklet 11°C, akkor 1°C kerül csak összegbe. Klasszikus esetben, 

ha a napi átlaghőmérséklet kisebb mint 10°C, akkor az adott nap nem szerepel az 

összesítésben.  

 A tenyészidőszak hossza: A biológiai 0° (10°C) feletti átlaghőmérsékletű napok száma. 

Kezdetének és a végének számítása a havi átlaghőmérsékletekből történik interpolációval. 

Ezáltal a napi ingadozások kisimulnak és a számítás egyszerűbb lesz. 

. A szőlőtermesztés technológiája  

 Ültetvény létesítése 

 Szőlőültetvény létesítésének:  

• hatósági, 

 • szakmai,  

• ökonómiai feltételei vannak. Magyarországon – hasonlóan az EU gyakorlatához – 

szőlőültetvény létesítéséhez és megszüntetéséhez több hatóság együttes engedélye szükséges.  

Szőlőültevény telepítése a NÉBIH felé bejelentés köteles, talajmintavétel kötelező. A termőre 

fordulást i be kell jelenteni. 

Fitotechnikai műveletek  

A szőlőtermesztésben fitotechnikai műveleteknek nevezzük a szőlőtőke föld feletti részén 

végzett beavatkozásokat (Csepregi, 1982).  

• Egyes szervek végleges, vagy részleges, vegetációs időn kívül vagy belül történő 

eltávolítását. • Egyes növényrészek térbeli elhelyezését, melyek célja a fotoszintézis 

feltételeinek javítása, a növényvédelem hatékonyságának növelése. 

 • Az egész szőlőtőke egyes szerveinek, vagy az egészének – nem növényvédelmi célú – 

kezelése (kötődés fokozás, beérés szabályozás).  

A szőlőtermesztésben alkalmazott fitotechnikai műveleteket:  

• fásmetszésnek, 

 • zöldmunkáknak,  

• szálvessző lekötésnek,  

• kémiai szerekkel történő kezelésnek nevezzük.  

Egyes szakírók a gyökérmetszést (és a gyökérifjítást) is a fitotechnikai műveletek közé 

sorolják, mert hatására a növény teljesítőképessége, az ökológiai potenciál hasznosítása 

növekszik (Csepregi, 1982). Fásmetszés (metszés)  

A szőlőnövény természetes alakképződése a termesztéstechnológia számára célszerűtlen. 

Sűrű, rendezetlen hajtásnövekedés esetén a vegetatív túlsúly válik jellemzővé, a fürtök lazák, 

cukorban szegények, savban gazdagok lesznek. Évszázadok során a szőlőtermesztő ember azt 

tapasztalta, hogy a csökkentett rügyszámú, rövidre visszametszett vesszőkön nagyobb fürt, 

cukorban gazdag, savban szegényebb, ízletesebb bogyó fejlődik. A filoxéravész után, 



különösen a gépesítés általánossá válásával új szempontok kerültek előtérbe. A gépesített 

termesztéstechnológia a XX. század során az egysíkú, sorok irányában kiképzett tőkeforma, 

szálvesszős metszés térhódításához vezetett.  

A szőlő metszésének három célja:  

• a fiatal tőke kialakítása,  

• a termés mennyiségének és minőségének szabályozása,  

• a csúcsdominancia (polaritás) hatásának csökkentése.  

A szőlőtőke kialakítása (alakító metszése) az ültetés utáni első 4 évben történik. Ez alatt az 

idő alatt alakul ki a tőke, vagyis a szőlőnövény szárrendszere, törzse, karja, vagy karjai, 

továbbá a termőalapok. A szőlőtőke végleges kialakításában nagy jelentősége van a metszés 

mellett a hajtások kötözésének, alakításának is. A tőke kialakításában, a termőegyensúly 

fenntartásában meghatározó szerepe van a szőlő rügyeinek (összetett, vegyes rügy), melyek 

tőkénként, fajtánként, termőhelyenként eltérőek. A fajtára, termőhelyre, a tőke kondíciójára 

jellemző rügytermékenységi együttható a metszéskor a tőkén meghagyott világos részekre 

számított átlagos fürtszámot fejezi ki. A nyereségorientált szőlőtermesztésben a rügyek 

termékenységének ismerete alapvető fontosságú, mert csak a rügytermékenység ismeretében 

lehet a területegységre eső fürttermést megtervezni. A rügyek termékenységét hajtatással és 

mikroszkóp alatt történő boncolással állapítják meg. A rügyboncolás a rügyben telelő atkákról 

és a rügyben áttelelő szőlőlisztharmatról is tájékoztatást ad. A szőlőtőke vesszőit eltérő 

hosszúságúra metszik: kopaszra, csapra, vagy szálvesszőre. A kopaszra metszéskor a 

vesszőket tőben, vagy 1 rügyes csonkra metszik. Az alanyfajták tőkéit kopaszra metszik. 

Csapos metszéskor a vesszőt 2-4 világos rügy felett vágják el. Feladata alapján a csap lehet 

biztosító csap, ugarcsap és termőcsap . Biztosítócsapot azért hagynak a tőke alsó részén, hogy 

a tőke, ill. a tőke egy része – fagy, vagy valamilyen káreset után – újra nevelhető legyen. 

Ugarcsap a következő évi metszési alapokat neveli. A termőcsapok (termővessző) feladata a 

metszés évében a termés kineveléséhez szükséges hajtások biztosítása. Metszés ideje 

lombhullástól rügyfakadásig terjed. A metszés hagyományos eszköze a metszőolló. A gépipar 

elektromos és pneumatikus működtetésű ollókat kínál az üzemek számára. A teljesítmény 15-

20%-kal növekszik és a munka is sokkal könnyebb ezeknek az eszközöknek a használatával. 

–5ºC alatt a metszés nem ajánlott, mert a dolgozók teljesítménye rohamosan csökken.  A 

lemetszett vesszőtömeg általában a fürttermés harmada, negyede, vagyis 10 t/ha fürttermés 

esetén 2,5-3,0%. Az integrált termesztéstechnológiában a feldarabolt venyigét bedolgozzák a 

szőlőültetvény talajába.  

  



 A szőlő zöldmunkái  

A szőlőültetvényben végzett zöldmunkák célja a szőlőmetszés kiegészítése, a lombfelület 

fotoszintetikus teljesítőképességének az optimalizálása, a hatékony növényvédelem 

elősegítése. A zöldmunkák mennyisége és minősége meghatározza a lombfal mikroklímáját, 

ezzel a gombabetegségek fellépésének előfeltételét. 

 A laza, szellős lombfal eső után gyorsabban felszárad. Üzemi szőlőtermesztésben a 

következő zöldmunkákat rendszeresen elvégzik:  

• hajtásválogatás,  

• hajtásbefűzés (hajtásigazítás a lombtartó huzal közé),  

• fürtzóna lelevelezése.  

Hajtásválogatás az alapi és rejtett rügyekből, mellékrügyekből előtörő, a metszéskor nem 

tervezett, termést ritkán hozó hajtások eltávolítását jelenti. A hajtásokat kézzel, azok 5- 10 cm 

fejlettségi állapotában távolítjuk el. A hajtások elrendezése, beigazítása a lombtartó huzalok 

közé tőkeművelésmódonként eltérő, de a cél mindig azonos: fotoszintetikus aktivitás javítása, 

növényvédelem hatékonyságának növelése. Az 1 méternél hosszabb tőketörzs lehetővé teszi a 

lomb egyharmadának huzalok közé igazítását, a fennmaradó kétharmad részének a sorközbe 

történő elhelyezését. A huzalos támberendezésnél a folyóméterenkénti hajtásszám ne legyen 

több 15-18-nál. Ennél több hajtás növeli a levelek önárnyékolását, gombabetegségek 

felszaporodásának veszélyét. A fürtzóna lelevelezése Magyarországon a minőségi 

vörösbortermelésben az elmúlt 20 évben általánossá vált. A bogyó közvetlen 

megvilágítottsága érdekében a fürtöket takaró leveleket el kell távolítani, minek hatására nő a 

bogyóhús hőmérséklete, javul a növényvédelem hatékonysága. A bogyóhús hőmérsékletének 

növekedése az íz- és aromaanyagok növekedését, az almasav bomlás intenzitását vonja maga 

után.   

Tőkeformák a szőlőtermesztésben  

A tőke művelésmód a tőke föld feletti idősebb fás részeinek alakját, nagyságát, térbeli 

elhelyezkedését jelenti, amit metszéssel és zöldmunkákkal alakítanak ki. A metszésmód az 

egyéves fás részek (vesszők) visszavágásának módja, művelete. A tőke művelésmód 

kialakítása szoros összefüggésben van a támrendszerrel és a tenyészterülettel. A 

szőlőtermesztésen a tőkeforma megválasztásában hosszú ideig kizárólagosan biológiai 

szempontok játszottak szerepet. A filoxéravész után, de különösen a II. világháború után – a 

kiváló osztrák szőlész-borász tudós Dr. Lenz Moser eredményeit alapul véve – a 

termesztéstechnológia gépesíthetősége vált elsődleges szemponttá. A XX. század utolsó 

negyedétől kezdődően az olcsóbb borok szőlőtermesztési technológiáját a szüretelőkombájn 

határozza meg. Ez vonatkozik a tőkeforma kialakítására is. A gépi technológia minden eleme 

– a gyomirtástól a szüretig – a hosszú (magas) törzsű tőkeformákat igényelte. A talajerő 

gazdálkodás új rendszere (készlettrágyázás, fenntartó trágyázás) lehetővé tette az egyedi 

tőketerhelések növelését, melyet a gyakorlat a szálvesszős metszéssel valósított meg. A 

szálvesszős terhelés is a magas törzsű tőkeformákon volt megoldható. A XX. század végén – 

a túltermelés, a minőség iránti igény növekedése – ismét a kisebb egyedi tőketerhelést, illetve 

az ilyen megoldást nyújtó tőkék felé fordította a szakemberek egy részének figyelmét. A piac 

az úgynevezett manufakturális szőlőtermelés és borászat különleges termékeit magas 

borárakkal ismerte el. A tőke művelésmódokat többféleképpen csoportosítják. 

 Általánosan elterjedt a támaszrendszerek alapján történő csoportosítás a következők szerint.  



• Támasz nélküli tőkeformák, mint a fej- és bakművelés.  

• Karós támasszal művelt tőkeformák, ahol a fej- és bakművelés mellett már combművelést is 

lehet választani.  

• Egy és kétsíkú huzalos támaszok, melyek lehetnek alacsonyak (60 cm-ig) és magasak (90 

cm felett). A korszerű, gépesített, nyereségorientált szőlőtermesztés a tudomány és technika 

XXI. század eleji állapotában csak egy, vagy kétsíkú támasz mellett nevelt tőkeformában 

valósítható meg (Smart-Robinson, 2005). Egysíkú, alacsony tőkeművelésmódok közül 

legismertebb a Guyot művelés. Magyarországon a legelterjedtebb egysíkú magas 

tőkeművelésmód a Moser-kordon, az ernyő és az egyesfüggöny tőkeművelésmód 

A szőlő növényvédelem alapjai  

A gazdaságos szőlőtermesztést számos betegség és kártevő veszélyezteti. A Vitis viniferához 

tartozó fajták csak rendszeres növényvédelem mellett termeszthetők eredményesen. A 

jelenlegi helyzet a XIX. század második felétől alakult ki, amikor ÉszakAmerikából 

behurcolták Európába a szőlőlisztharmatot (1845, Uncinula necator), a szőlőperonoszpórát 

(1878) és egy rendkívül veszélyes kártevőt a szőlőgyökértetűt (1858) (Lehoczky-Reichart, 

1968).  

Magyarországon az üzemi szőlőtermesztésben minden évben rendszeresen védekezni kell a 

következő betegségek és kártevők ellen. Gombás betegségek: szőlőperonoszpóra Plasmopara 

viticola szőlőlisztharmat Uncinula necator szürkepenész Botrytis cinerea 

 Kártevők: tarka szőlőmoly Lobesia botrana nyerges szőlőmoly Eupoecilia ambiguella szőlő 

gyökértetű Phylloxera vastatrix szőlő levélatka Epitrimeus vitis  

Baktériumok közül az Agrobakterium tumefaciens ellen védekeznek rendszeresen. A 

szőlőperonoszpóra: a lehullott levelekben oospora alakban áttelelő belső élősködő. A szőlő 

minden zöld részét megtámadja. A fertőzés létrejöttéhez párás, meleg időjárás és vízcsepp 

szükséges. A vízcsepp úgy az elsődleges, mint a másodlagos fertőzés létrejöttéhez 

nélkülözhetetlen. A fertőzés pillanatától az első látható tünet megjelenéséig eltelt idő 

(lappangási idő) hossza függ a hőmérséklettől. A szőlőlisztharmat a szőlő minden zöld 

növényi részét megtámadó, felületi élősködő. A fertőzés kialakulásához száraz, meleg 

időjárás és hajnali harmatképződés szükséges. A fiatal, éppen kötődött fürtökön a 

szőlőlisztharmat és a szőlőperonoszpóra azonos tüneteket mutat. A döntő eltérés abban van, 

hogy a lisztharmattal fertőzött fürt dohoz, „gombaszagú”. A szőlőlisztharmat ellen 

alkalmazott növényvédőszerek közül a legrégebben a kéntartalmú készítményeket 

alkalmazzák. A szürkepenész – ellentétben az előző két betegséggel – nemcsak a szőlőt, 

hanem számtalan kultúrnövényt megbetegít. A szőlő minden zöld részét, sőt a vegetációs 

periódus  után lévő rügyeket is megtámadja. A fertőzés létrejöttéhez a szőlőperonoszpóra 

számára kedvező időjárási viszonyok szükségesek. A legnagyobb kárt az érő bogyókban 

okozza. Érdekes kivételt képez a Tokaji borvidéken az aszúképződésben játszott szerepe. 

Védekezés speciális botrytis elleni növényvédőszerekkel lehetséges. Minden gombabetegség 

elleni védekezés alapja a szakszerű zöldmunka. Laza, szellős lombfalban ritkábban történik 

megbetegedés, hatásosabb a kémiai védekezés is.  

Rovarkártevők  

Magyarországon két szőlőmolyfaj fordul elő, amelyek a szőlőtermesztésben kárt okozhatnak: 

a nyerges szőlőmoly és a tarka szőlőmoly. Mindkét faj esetén a hernyó kártevő, ami először a 

virágzatot, majd a fürtöt károsítja. A nyerges szőlőmolynak évente 2, a tarka szőlőmolynak 



évente 3 nemzedéke van. A globális felmelegedés hatására a 3 nemzedékes tarka szőlőmoly 

kártételének gyakorisága meghaladja a nyerges szőlőmolyét. A szőlőmolyok elleni 

védekezésre számtalan rovarölőszer áll rendelkezésre, a védekezés időpontját sexferomon 

csapdákkal állapítják meg. A szőlő levélatka a fiatal leveleket szívogatja, minek 

következtében a levelek rosszul fejlődnek, deformálódnak. Az atka a tőkerészek kérge alatt, 

vagy a rügypikkelyek alatt telel át. Védekezésre speciális atkaölőszerek állnak rendelkezésre, 

de az integrált termesztésben a ragadozó atkákkal történő védekezés vált általánossá. A 

szőlőgyökértetű a XIX. század második felében óriási pusztítást végzett az európai 

szőlőtermesztésben. A rendkívül bonyolult életmódot és számtalan fejlődési alakot produkáló 

kártevő kártétele másképp jelentkezik az alanyfajtákon és másképp a nemes fajtákon. A 

nemes fajtákon elsősorban a gyökérlakó alak károsít, míg az alanyfajtákon a levéllakó alak. A 

levéllakó alak az alanyfajták levelén a fonák felé növő rücskös felületű gubacsokat képez. A 

XX. század végén megjelent a levéllakó alak több nemes fajta és az interspecifikus fajták 

levelén is. A filoxéra vész elleni, több mint 100 éve eredményes biológiai védekezés folyik, 

vagyis a nemes fajtákat filoxératűrő alanyfajtákra oltják 

Talajművelés és talajerőgazdálkodás a szőlőültetvényekben 

 A talajművelés és talajerőgazdálkodás jelentőségét az öt növényi élettényezővel kapcsolatos 

szoros együtthatásuk mutatja. A tápelemek, a víz, a hő, a levegő és a fény közül az első kettő 

majdnem kizárólag a talajból kerül a szőlőbe (és általában a növényekbe). A talaj 

hőmérséklete, a talaj levegőtartalma döntő módon meghatározza a talajélet intenzitását, a 

tápelemek felvehetőségét. A világűrből érkező napfény a talajfelszínen alakul át a levegőt 

felmelegítő hőmérsékletté. Ezen ismeretek birtokában egyértelmű, hogy minden talajjal 

kapcsolatos emberi tevékenység komplex módon hat a növényekre, így a szőlőre is. A 

talajművelés és talajerőgazdálkodás gyakorlati teendőinek tárgyalása előtt tisztázni szükséges 

a talajtermékenység és talaj termőképesség szakkifejezések pontos jelentését. A talaj 

termékenysége hosszú évezredek alatt kialakult természetes talajtulajdonság, aminek 

kialakulásában a talajképző kőzetek és talajt hosszú ideje borító természetes növénytakarónak 

volt meghatározó. A talaj termőképessége a termesztő ember által trágyaféleséggel, talajjavító 

anyagokkal kialakított, rövid ideig fennálló, gyorsan változó talajtulajdonság. Üzemi 

szőlőültetvényt Magyarországon – az érvényes rendeletek értelmében – akkrediált 

laboratóriumban végzett talajvizsgálatot felhasználó talajalkalmassági és készlettrágyázási 

szakvélemény alapján lehet. A telepítés évét megelőző július, augusztusban a talajfelszínre 

juttatott istállótrágyát (szerves anyagot), ipari trágyát, talajjavító anyagot 10-15 cm-re a 

talajba kell szántani (tárcsázni), majd 80-90 cm mélyen dolgozó előhántós rigolekével 

gyökérzónába kell forgatni. A mélyen megforgatott talaj télen átfagy és tavaszra porhanyóssá 

válik. A forgatott talaj téli átfagyása hatásos talajfertőtlenítést is jelent. A termő 

ültetvényekben évente végzett fenntartó trágyázás alapja az öt évente kötelező talajvizsgálat 

és az évenként kétszer (szőlő virágzáskor, zsendüléskor) elvégzendő levélanalízis. A kapott 

eredményeket a tervezett terméssel összevetve szakemberek megállapítják a szükséges 

hatóanyag mennyiségét. Diófási (1985) megállapítása szerint a tőkék termőegyensúlya 

intenzív talajerőgazdálkodással, rendszeres, nagy termések esetén is fenntartható. A szőlőben 

végzett talajmunkákat 3 csoportba sorolják:  

• mechanikai talajművelés,  

• kémiai talajművelés,  

• biológiai talajművelés.  



A mechanikai talajművelés a gyomok irtását, a trágyaszerek, talajjavító anyagok, lezúzott 

venyige talajba dolgozását és legfőképpen a talaj természetes párologtatásának (evaporatio) 

csökkentését szolgálja. Hátránya ennek az eljárásnak, hogy rombolja a talajszerkezetet. A 

kémiai talajművelés (gyomirtás) kizárólag a gyomok irtására irányul és majdnem kizárólag a 

sorok alatti területre korlátozódik. A gyomirtás a szőlőben és általában az állókultúrákban 

állandó vita tárgya, mert számos környezetvédelmi problémát von maga után. A biológiai 

talajművelés a talaj természetes állapotához hasonló viszonyok fenntartását jelent. Nem 

rombolja a talajszerkezetet, nem csökkenti a talaj szervesanyag tartalmát, viszont gátolja az 

eróziót. A talajfelszínt fedő növénytakaró lehet tartós, évekig helyben maradó, vagy ősszel 

vetett és tavasszal lezúzott növényzet. Ez utóbbi célra a gabonafélék, vagy repce felel meg a 

legjobban. A tartós növénytakaró céljára magkeverékeket lehet vásárolni, vagy a természetes 

gyomflórát hagyják felszaporodni.  

Fajtahasználat alapjai  

A szőlő az egyik legrégebben termesztett kultúrnövény. Egyes vélemények szerint ma a 

világon több ezer fajta, vagy változat van, melyek vagy spontán mutációval, vagy céltudatos 

nemesítői munka eredményeként jöttek létre (André, 2004; Ambrosi et.al. 1994). A 

nagyszámú fajtából és változatból legfeljebb 5% foglal el említésre méltó területet a 

köztermesztésben. Több kékbogyójú fajta van, mint fehér bogyójú.  

A fajtaválasztást a törvényi szabályozáson túl több tényező befolyásolja:  

• termőhely,  

• divat,  

• értékesítési lehetőség.  

 Az EU-ban szigorú az egyes borvidékeken telepíthető fajták szabályozása. A 

fajtahasználatban nagyon fontos a tradíció, ugyanakkor egyazon fajta számtalan klónját 

termesztik.  

 A nagyszámú szőlőfajtát számtalan módon csoportosítják  

Felhasználás szerint  

• borszőlő,  

• csemegeszőlő,  

• mazsolaszőlő.  

Szín szerint  

• fehér bogyójú,  

• kékbogyójú,  

• piros bogyójú.  

Érési idő szerint  

• korai érésű,  



• középérésű,  

• kései érésű.  

Érzékenység szerint  

• betegségérzékeny fajta,  

• rezisztens. 

 A fajták számtalan termesztési tulajdonsága mellett fontos a fajták borának keresettsége, a 

fajták elterjedtsége.  

A szüret szervezése  

A borszőlő (fürttermés) minősége a legfontosabb tényező a bor minősége szempontjából. 

Közismert tény, hogy piacképes, keresett bort csak ép, egészséges, érett szőlőből lehet 

előállítani .  A borszőlő minőségét számtalan tényező együttes hatása alakítja ki: termőhely 

ökológiai viszonyai, a szőlőtermesztés technológiája szőlőfajta tulajdonságai, a szőlő 

egészsége, érettségi állapota, a szüretelés, szőlőszállítás módja. Magyarországon nagyon 

fontos tényező az évjárat időjárási körülménye.  

A szőlő érettségének három fokozatát különböztetjük meg:  

1. zsendülés,  

2. teljes érés,  

3. túlérés.  

A zsendülés az érés kezdete, amikor a bogyó elveszti sötétzöld színét, a fajtára jellemzően 

színesedni kezd. A bogyó puhul, rugalmas lesz, felületén viaszréteg képződik. A zsendülés 

időszakában a cukorbeáramlás üteme lelassul, majd megáll, a savcsökkenés tovább 

folytatódik. A teljes érés akkor következik be, amikor a levelekből származóan több cukor 

nem áramlik a bogyókba. A fürt és a bogyókocsány elfásodik. A túlérés a cukorbeáramlás 

megszűnésével kezdődik, a bogyók töppednek, a bogyók levének cukortartalma, sav- és 

ásványi anyag tartalma a vízveszteség következtében nő. A technológiai érettség a készítendő 

bor előállítására legalkalmasabb érettségi állapotot jelenti, ami az esetek többségében a teljes 

érettség állapotával esik egybe. A pezsgő alapbor technológiai érettsége a teljes érés előtt, az 

aszúborok technológiai érettsége a teljes érés után következik be. A technológiai érettség 

megállapítása próbaszüretek sorozatával történik 

A szőlő szaporítása, szaporítóanyag termelés  

A szőlőt évezredes termesztése során majdnem kizárólag vegetatív módon szaporították, mert 

a szőlőmag nem örökíti megbízhatóan a fajtatulajdonságokat. Ugyanabból a fürtből származó 

magokból eltérő tulajdonságú utódok jönnek létre. A maggal történő szaporítást a 

szőlőnemesítők alkalmazzák. A szőlő vegetatív szaporításának számtalan módja van. A 

filoxéravész előtt a bujtás és a dugványozás (a nemes vessző gyökereztetése) volt az 

általánosan alkalmazott eljárás. A filoxéravész óta – az immunis talajok kivételével – a szőlőt 

az alanyfajta és a nemesfajta összeoltásából keletkező oltványszőlővel szaporítják. Valószínű 

ez a legrégebb óta üzemi méretekben alkalmazott biológiai növényvédelem. A szőlőoltvány 

előállításához alanyvesszőre és nemes szőlőcsapra van szükség. Az alanyvesszőt speciális 

támberendezés mellett (alanytelepeken állítják elő).  Az alanytelepen a legfontosabb munka a 



hajtások kötözése és a hónaljazása, vagyis a hónaljhajtások rendszeres eltávolítása. Az 

oltványkészítés első lépése az alanyvessző és a nemesvessző begyűjtése és téli tárolása. A 

nemes csapvesszőt decemberben, esetleg januárban a keményebb téli fagyok előtt meg kell 

szedni, mert ha a nemes rügy fagykárt szenved, az oltványkészítés sikertelen lesz. Az 

alanyfajták kevésbé fagyérzékenyek, másrészt a rügyre nemhogy nincs szükség, hanem el is 

kell távolítani, ellenkező esetben az alanyvessző kihajt és a nemes részt „lerúgja”. 

 Az oltványkészítés munkafázisai a következők:  

• oltás,  

• előhajtatás,  

• iskolázás.  

A rügyektől megszabadított alanyt és az egyrügyes nemest kézi, vagy gépi oltás útján lehet 

összeilleszteni. A kézi oltások közül az angolnyelves párosítás, a gépi oltások közül az 

úgynevezett omega oltás a leggyakoribb. Az oltással összepárosított alanyt és nemest az 

összeforradásának elősegítése érdekében kb. 2 hetes hajtatásnak vetik alá. A gyors 

kalluszképződéshez kezdetben 28-30ºCra és magas páratartalomra van szükség. 5-6 nap után 

a hajtatási hőmérsékletet 25ºC-ra, majd újabb 5-6 nap múlva 20ºC-ra csökkentik. A 

körkörösen forradt oltványt szabadföldbe történő kiültetés előtt (iskolázás) a napfényhez és 

hűvösebb levegőhöz kell szoktatni, amit edzésnek hívnak. A szőlőiskola hagyományos 

módján azt értik, hogy az előhajtatott oltványokat egymástól 5-10 cm-re a korábban készített 

árokba, vagy talajrésbe helyezik. Az oltványokat talajjal takarják, melyet az iskolázás során 

folyamatosan lebontanak. Ellenkező esetben a hajtások töve etiolálódik, vagyis selejtes 

oltvány készül. A szőlőiskolázás korszerűbb módját fóliatakarásos szőlőiskolának nevezik. Az 

előhajtatott oltványok felső 25-30 cm-es részét meleg paraffinba mártják, majd 80-100 cm 

széles 0,05 mm vastag fekete fóliával letakart talajba dugják, egymástól 8-10 cm távolságra. 

A szőlőiskola ápolása öntözésből, gyommentesen tartásból és intenzív növényvédelemből áll. 

A talajfelszínhez közel lévő óriási lombtömeget elsősorban a szőlőperonoszpóra és a 

szőlőatkák kártételétől kell védeni. Ősszel, lombhullás után az oltványokat kitermelik, 

osztályozzák és vagy értékesítik, vagy pincében, illetve hűtőházban a következő tavaszig 

tárolják. 100 db oltásból általában 55- 65 db első osztályú oltvány lesz. A szőlő 

szaporításában a zöldoltás az idősebb ültetvény más, keresettebb fajtával történő átoltásakor 

jöhet szóba. A vírusoktól és agrobaktériumoktól mentes oltványok előállításában mind 

nagyobb jelentősége van az in vitro szaporításnak.  

Szőlőtermesztés és borászat jogi szabályozása  

Valószínű igaz az a közkeletű vélekedés, hogy a bor hamisítása egyidős magával a borral. A 

hamisítás kezdetben vízzel történő „nyújtást” jelentett, amit a mindenkori uralkodók, 

törvényhozók „tűzzel, vassal” büntettek. A XIX. század második felében a filoxéravész, 

szőlőperonoszpóra, szőlőlisztharmat kártétele következtében borhiány keletkezett, ami óriási 

üzleti sikert jelentett a hamisítóknak és bevételkiesést az államnak. A tarthatatlan helyzet 

megszüntetése érdekében Ausztriában (1880) Franciaországban (1888), Magyarországon 

(1893), majd a legtöbb európai országban bortörvényt léptettek életbe. A magyar bortörvény 

több átdolgozást ért meg. A legutolsó módosításra 2004. május 1-je után került sor. Az 

úgynevezett 2004. évi XVIII. törvény (bortörvény) az 1493/1999 EK Tanácsi rendelet alapján 

készült az Európai Unió borpiaci szabályozásának alaprendelete.  

A törvény két nagy területet ölel fel:  



• a piacszabályozási intézkedések (szőlőtermesztési potenciál, intervenciós intézkedések, 

exporttámogatások EU-n kívüli országokba),  

• piacstabilizáló intézkedések (szőlőfajta használat, szőlészeti-borászati nyilvántartások, 

borászati eljárások szabályozása, borok jelölése és kiszerelése). A piacszabályozási 

intézkedések legnagyobb költségvetési tételét a szőlőültetvények szerkezetátalakítási 

támogatása jelenti. Ezt követi a krízislepárlás és szeszipari lepárlás költsége. Nagyon jelentős 

intézkedés a 2010. július 31-ig érvényes területbővítési célú borszőlő telepítések tilalma és 

szőlőültetvény támogatással történő kivágása. A fent megadott időpontig úgy az ország, mint 

egy gazda csak akkor telepíthet szőlőt, ha ugyanakkora területű korszerűtlen ültetvényt 

megszüntet (újratelepítési jog). 51 Az 1994. évi CII. törvény (hegyközségi törvény) egy 

társadalmi szervezet, a hegyközségek hálózatának feladatává tette – számos államigazgatási 

intézkedés mellett – a borhamisítás elleni fellépést is. A törvény értelmében hegyközséget 

kellett szervezni (újjászervezni, mert a korábbi szervezetet 1949-ben megszüntették), ha egy 

község vagy város határában legalább 50 ha árutermelő szőlőültetvény volt és a szőlőterület 

tulajdonosainak száma legkevesebb 10 fő.  

A Hegyközségi törvény három szintet határozott meg a szervezet számára: • a bortermő 

helyen (község, város) működő hegyközségi tanács,  

• borvidéken működő hegyközségi tanács,  

• a hegyközségek országos szervezete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegyközségek 

rendtartása meghatározza a célszerű telepítési rendszert, a telepíthető fajták listáját, a 

szüretelés és feldolgozás kívánatos rendjét, a hamisítás elleni fellépést, amit a szőlő és bor 

származási igazolvány bevezetése támasztott alá.  

A bor előállításával és forgalmazásával foglalkozók – többek között – figyelembe kell venni 

a:  

• Versenytörvényt,  

• Fogyasztóvédelmi törvényt,  

• Élelmiszer törvényt, 

 • Reklámtörvényt. Az 1997. évi CIII. törvény (jövedéki törvény) értelmében a bor 2000. 

augusztus 1- jétől jövedéki termék, ettől az időponttól kezdve nem fogyasztási adót, hanem 

jövedéki adót kell a borforgalom után fizetni 

  



Gyümölcstermesztés 

A gyümölcstermesztés jelentősége az egészséges, közkedvelt táplálék előállítása. Kis 

felületen nagy termelési értéket állít elő. Magas és folyamatos kézimunkaerő igénye miatt 

folyamatos foglalkoztatás és jövedelemszerzési lehetőséget biztosíthat a vidéki lakosság 

számára. Az új technológiák terjedésével hozzájárul a környezet védelméhez. Az előző 

években a fogyasztói igények változása, a piaci viszonyok átalakulása miatt a 

gyümölcstermesztésben rendkívüli változások következtek be. Jegyzetünkben a legalapvetőbb 

gyümölcstermesztési ismeretekről kívánunk egy rövid áttekintést adni kiemelve azokat az 

irányzatokat, amelyek hazai elterjedésével versenyképes magyar gyümölcstermesztés 

alakulhat ki 

Magyar múlt és jelen 

 A hazai árúgyümölcs termesztés a XX. században alakult ki. Az 50-es években állami 

szerepvállalással nagy felületen gyümölcsültetvényeket létesítettek. Ekkor alakultak ki a ma is 

jelentős gyümölcstermesztési körzetek (Duna-Tisza köze, Kelet Magyarország, Délnyugat-

Dunántúl. Hatalmas ültetvények születtek azokban a régiókban, ahol magas volt a 

munkanélküliség aránya, és a rossz adottságú talajok alkalmatlanok voltak jövedelmező 

növénytermesztés folytatásához. A kedvezőtlen ökológiai adottságú területeken (rossz talaj, 

rendszeres téli és tavaszi fagykárok, aszálykár stb.) azonban a gyümölcstermesztés 

létjogosultsága is megkérdőjeleződik. Kizárólag olyan területen lehet jövedelmező a 

gyümölcstermesztés, ahol a kedvező talajtani és klimatikus adottságoknak köszönhetően évi 

rendszeres és magas terméshozamra lehet számítani.  

Az ültetvényeket kizárólag kiváló ökológiai adottságú területeken hozzák létre. A nagyobb 

árualap összegyűjtését, értékesítését akár több ezer hektár ültetvényfelületet integráló 

értékesítő szervezetek koordinálják, amelyek rendelkeznek válogató-osztályozó gépsorokkal, 

korszerű hűtőházakkal, csomagológépekkel. A gyümölcsértékesítés meghatározó helyei a 

szuper- hipermarketek, amelyek kizárólag olyan partnerekkel tárgyalnak, akik nagy 

mennyiséget, kiváló, egységes minőséget garantálnak folyamatos beszállítással.  

A hazánkban termesztett gyümölcsfajok csoportosítása  

Gyümölcsfajainkat csoportosíthatjuk a termés alakulása és a testalakulás szerint.  

Termés alakulás szerint � almagyümölcsűek: alma, körte, birs, naspolya, � csonthéjas 

gyümölcsűek: cseresznye, meggy, kajszi, szilva, őszibarack, � bogyós gyümölcsűek: ribiszke, 

köszméte, szamóca, málna, szeder, josta � héjas gyümölcsűek: dió, mandula, mogyoró, 

gesztenye.  

 Testalakulás szerint:  

Fák: főtengelyük a különböző magasságú törzs és a törzs folytatását képező sudár, vagy 

azonos rangú vázágak. A törzs fölötti hajtásrendszer képezi a koronát, amely lehet sudaras és 

nyitott. Ide soroljuk: alma, körte, csonthéjasok, mandula, dió, gesztenye. Cserjék: birs, 

naspolya, mogyoró, ribiszke, köszméte. A fákkal ellentétben nincs főtengelyük a talajban lévő 

cserjetörzs ágazik el. 

 Félcserjék: málna, szeder. A talajban lévő gyökér és szárrészek fásodnak, a talaj fölötti rész 

lágy szár. A növény a föld alatti szárból sarjakat képez, a sarjak a következő évben termést 

hoznak, majd elpusztulnak. 



 Lágyszárúak: szamóca. A talajban lévő gyöktörzsével telel át, a talaj fölötti lombozat évről 

évre elpusztul, illetve újraképződik, indáival vegetatív úton szaporodik.  

Gyümölcsfajok alaktani és biológiai tényezői  

A gyümölcstermő növények testfelépítésének és életfolyamatainak ismeretével a 

gyümölcstermesztő képes befolyásolni (termesztéstechnológiai elemekkel) a növények 

fejlődési folyamatait, ezzel hozzájárul a korábbi termőreforduláshoz és a rendszeresen nagy 

termés eléréséhez.  

Morfológia 

 A különböző növényfajok alaktani felépítésében alapvetően a talajban lévő gyökérrendszert 

és a talaj fölötti hajtás- és ágrendszert különítjük el.  

Gyökérrendszer A növények gyökérzetének szerepe a víz és tápanyagok felvétele, raktározása 

és a növény rögzítése. A főgyökérrendszer a magról szaporított növényeken alakul ki, az 

erőteljes karógyökérből másod- harmad- stb. rendű gyökerek ágaznak el. A gyökérzet a 

talajban több méter mélyre lehatol. Járulékos gyökérrendszer a vegetatív útron szaporított 

növényekre jellemző, a gyökérzetet hasonló vastagságú gyökérágak alkotják. A vegetatív úton 

szaporított növények gyökérzete csupán a talaj felső 0-60 cm-es rétegét szövi át.  

Hajtásrendszer: A gyümölcsfajok hajtásrendszerét a talaj, illetve törzs fölötti növényi részek 

alkotják. A fák esetén a vastag ágak jelentik a korona vázát (központi tengely, vázágak). Az 

ágakról eredő gallyak és vesszők, a termésképzés helyei. Az ágak 5 éves, vagy idősebb, a 

gallyak 2-4 éves, a vesszők (megfásodott hajtás) 1 éves képletek. A hajtás leveles szár. A 

hajtásrendszer különböző részein rügyek találhatók. A rügyek rövid szártagú hajtásképletek. 

 A különböző rügyeket számos tulajdonság alapján csopportosíthatjuk, legfontosabb a funkció 

szerinti csoportosítás. Megkülönböztetünk hajtásrügyeket (belőle tavasszal hajtás fejlődik) és 

termőrügyeket (virágkezdeményt tartalmazó rügyek). A termőrügyek lehetnek továbbá 

vegyesrügyek (almatermésűek, málna) a rügyből virág és hajtás is fejlődik. Csonthéjasokra 

jellemzőek a virágrügyek ezekből csak virág képződik. Általánosságban megfogalmazható, 

hogy a termőrügyek szélesebbek, oválisak, a hajtásrügyek keskenyebbek, hosszúkásak.  

Virágrügyek differenciálódása, termőrészek 

 A virágkezdemények a virágzásuk előtti évben alakulnak ki a vegetatív rügyekben. A 

folyamat a vegetáció meghatározott fázisában kezdődik és télen sem áll le, majd tavasszal 

intenzíven folytatódik. A rügydifferenciálódást számos tényező befolyásolja: folyó évi 

termésterhelés, tápanyagellátás, öntözés, fényellátás, stb. A termőrügyek a legtöbb fajnál a 

rövid hajtások csúcs-, vagy oldalrügyéből alakulnak ki. A termőrügyeket tartalmaző 

megfásodott hajtások a termővesszők. A termőrügyek elhelyezkedését nehéz meghatározni, 

mert különböző fajtáknál és évjáratokban eltérő a rügyképződés helye is. Általánosságban 

megfogalmazható hogy a különböző fajok milyen korú koronarészeken tartalmazzák 

legnagyobb arányban a termővesszőket. A koronafenntartó metszés során a - várható virágzás 

ismeretében - ezeknek a korú részeknek a mérsékeltebb, vagy erősebb ritkításával állítjuk be 

az évjárathoz igazodó optimális rügyterhelést, a potenciális kötődő gyümölcsdarabszámot. 

 Almatermésűek termővesszőinek csúcsrügye vegyesrügy, az oldalrügyek általában vegetatív 

rügyek. Csonthéjasoknál fordított a helyzet, mert ezeknek a csúcsrügye vegetatív rügy és az 

oldalrügyekben vannak a virágrügyek.  



Alma, körte legértékesebb termőrészek a 2-3 éves gallyon kialakuló 20 cm-nél rövidebb 

nyársak és dárdák, ezek csúcsrügye vegyesrügy. Néhány fajta a hosszú vesszőkön is jelentős 

számban tartalmaz virágokat. 

 Cseresznye: legértékesebb termőrésze a bokrétás termőnyárs, amelyek a 2-3 éves gallyakon 

alakulnak ki, kisebb arányban az éves vesszők alapi rügyei is virágrügyek.  

Meggy: a termés jelentős része a 2 éves gallyakon képződő éves vesszők és bokráétás 

termőnyársak olalrügyein képződik.   

Kajszi, szilva: értékes részei a rövid termőnyársak, amelyek a 2-3 éves gallyakon alakulnak ki 

legnagyobb gyakorisággal. Bizonyos évjáratokban - jellemzően kihagyó évek után - az éves 

vesszők olddalrügyei is virágoznak. 

 Őszibarack: szinte kizárólag az éves vesszők hármas vegyes rügycsoportjának oldalrügyei 

virágrügyek, tehát a 8-12 mm vastag vesszők jelentik az értékes termőfelületet. 

 A mandula termőrészei az őszibarackhoz hasonlóan alakulnak.  

Dió legtöbb fajtánál a 20-50 cm hosszú vesszők csúcsrügyei a nővirágot tartalmazó 

vegyesrügyek, egyes fajtáknál a csúcsrügy alatti néhány oldalrügy is vegyesrügy. A 

hímvirágok az oldalrügyekből fejlődnek.  

Mogyoró: Legértékesebbek a 15-25 cm hosszú termővesszők, mert ezek oldalrügyeiben 

található nővirágok termékenyülése a legkedvezőbb.  

Szamóca: a gyöktörzs csúcsi rügyei a virágrügyek Málna és szeder esetén a második éves 

sarjak oldalrügyei jelentik a tipikus termőalapot.  

A kétszer termő málna első-és másodéves sarjain is képződik termés.  

Ribiszkék: a fekete ribizskén a középhosszú és hosszú termővesszőkön fejlődik a legtöbb 

vegyesrügy, a pirosribizske rövid termővesszők oldalrügyein terem  

 Virágzás és termékenyülés  

Az ültetvények létesítésekor különböző fajták telepítésével és azok ideális elhelyezésével 

teremtjük meg a megfelelő megporzási és termékenyülési viszonyokat. A megfelelő 

fajtatársításhoz ismerni kell a fajták virágzási idejét és a virágzás fenofázisait: virágzás 

kezdete: virágok 1-5%-a nyílt ki, fővirágzás a kinyílt virágok aránya min. 50%, virágzás vége: 

a virágok 95-100%-a elvirágzott. Azok a fajták, amelyek virágai saját virágporukkal képesek 

termékenyülni és gyümölcsöt kötni, öntermékenyek. Önmeddő fajták termékenyüléséhez 

másik fajta virágpora szükséges. Idegen fajtával társítva az öntermékeny fajták 

gyümölcskötődése és gyümölcsminősége is jobb. A megporzás tekintetében a gyümölcsfajok 

többsége rovarmegporzású, néhány faj pollenjét a szél szállítja a bibére (dió, mogyoró, 

gesztenye) A megporzási feltételek megteremtéséhez több tényezőt kell együtt figyelembe 

venni � az ültetvény minden fajtájának kell legyen porzópartnere, � a pollenadó és 

megporzandó fajta fővirágzása átfedésben legyen (50-90%), � a pollenadó és megporzandó 

fajta meghatározott távolságon belül kell telepíteni. A rovarmegporzású fajok esetén fontos a 

megfelelő méhsűrűség biztosítása az ültevényben. A méhcsaládokat előző helyüktől 5-km-nél 

távolabbról kell beszerezni, hogy ne találjanak oda vissza, hanem csak az új helyük közelében 

mozogjanak. A méheket célszerűbb a virágzás kezdetén telepíteni, mint virágzás előtt. A 

családokat az ültetvényen 10-20 kaptárból álló csoportokat kell kihelyezni, egymástól 200-

300 méterre.  



A gyümölcs fejlődése és érése  

A gyümölcs fejlődési fázisainak ismeretében különböző termesztéstechnológiai fogásokkal 

befolyásolható a gyümölcs minősége és tárolhatósága. A termékenyüléstől számítva a 

gyümölcs a következő fejlődési szakaszokon megy át: növekedés (sejtosztódás, 

sejtmegnyúlás) érés, utóérés, öregedés, elhalás.  

Növekedés  

A gyümölcs növekedésének kezdeti szakaszában kialakul a végleges sejtszám, ezután már 

csupán a sejtek mérete nő. A sejtosztódás időszakában a fák kondícióját és a 

gyümölcstáplálást optimális szinten kell tartani, mert a kialakult sejtszámmal kialakul a 

gyümölcs potenciális mérete is. A sejtosztódás alma és körte esetén kb. 2,5 cm-es átmérő 

eléréséig, csonthéjasoknál hozzávetőlegesen a csonthéj megkeményedéséig tart. A nagyobb 

sejtszámot elérő gyümölcs húskeménysége és tárolhatósága kedvezőbben alakul. A 

gyümölcskezdemények egy része a fejlődés valamely szakaszában lehull a fáról. A 

természetes hullás a gyümölcsfajok természetes önszabályozó mechanizmusa.  

 Érés, utóérés  

Az érés tekintetében a fán beérő és az utóérő gyümölcsöket kell alapvetően megkülönböztetni. 

Az utóérő gyümölcsök az almatermésűek, ezeket teljes érés előtt leszedve, a biológiai 

folyamatok úgy folytatódnak, hogy a tárolás során, kialakul a fajtára jellemző íz és beltartalmi 

paraméterek, tehát megérnek. A nem utóérő gyümölcsök (cseresznye, meggy, szilva) 

kizárólag a fán beérve képesek kialakítani a fajtára jellemző beltartalmi paramétereket, szüret 

után nem érnek tovább. A kajszi és az őszibarack fán beérő gyümölcsök, nem tipikus utóérők, 

de kismértékű utóérő képességgel rendelkeznek. A csoportosítás másik alapja a gyümölcsök 

etiléntermelése. A klimaktérikus gyümölcsök (alma, körte, kajszi, őszibarack) érésük során 

etilént termelnek. Az etilén stimulálja az érési folymatokért felelős enzimeket, az etilén 

hatását az oxigén serkenti, a CO2 gátolja. A klimaktérikus gyümölcsökben kötődéstől az érés 

kezdetéig csökken a légzés intenzitása, érésig emelkedik, ezt követően újra csökken. 

Megfelelő időpontban szüretelve tárolás során is lejátszódik ez a légzésintenzitás változás, 

ezért utóérésre képesek. A nem klimaktérikus gyümölcsök (cseresznye, meggy, bogyósok) 

légzésintenzitása kötődéstől érésig fokozatosan csökken. 

 Gyümölcsminőség  

A megfelelő gyümölcsminőség a fogyasztásra, feldolgozhatóságra való alkalmasságot jelenti. 

Adott fajta gyümölcsminőségét meghatározzák a genetikai adottság, a termőhely és a 

termesztéstechnológiai eljárások. A friss fogyasztásra alkalmas gyümölcsnél a fogyasztók 

elsősorban a gyümölcs megjelenése alapján döntik el, hogy megvásárolják-e az adott terméket 

(méret, szín, alak, felület, kocsánytulajdonságok) és kevésbé fontos a többi paraméter 

(beltartalom, magarány, húskeménység, stb). A tárolhatóság és hosszan pulton tarthatóság 

egyre inkább felértékelődő minőségi jellemző. A környezetkímélő technológiák terjedésével 

párhuzamosan egyre fontosabbá válik a gyümölcsök beltartalma. Várhatóan hazánkban is 

egyre szigorúbb minőségellenőrzési rendszerek terjednek el, amelyek a teljes technológia 

nyomon követésével garantálják, hogy egészségre ártalmas anyagot ne tartalmazzon a 

forgalomba kerülő gyümölcs. 3.6. Ültetvénylétesítés A terület kiválasztástól a szaporítóanyag 

elültetéséig terjedő feladatokat jelenti. Fő cél olyan terület, művelési rendszer, fajta stb. 

megválasztás, amellyel biztosított a gyors termőre 60 fordulás és az évenkénti nagy 

mennyiségű és kiváló minőségű, zavartalanul értékesíthető gyümölcs előállítása.  



Termőhely megválasztás  

A jelenlegi piaci viszonyok mellett kizárólag kiváló ökológiai és közgazdasági adottságú 

termőhelyeken létrehozott ültetvény lehet versenyképes és jövedelmező.  

 Ökológiai adottságok  

A kiválasztott gyümölcsfaj igényeinek leginkább megfelelő klimatikus és talajtani adottságú 

területen célszerű ültetvényt létesíteni, ahol kis valószínűséggel fordulnak elő a termesztés 

sikerét kockáztató klimatikus hatások. Ilyenek a fagyok, valamint a jégverés gyakorisága. 

Fontos az éghajlat, és a talajadottságok ismerete. Az éghajlati elemek közül legjelentősebb a 

hőmérséklet és a csapadék. Magyarországon a termesztés egyik legjelentősebb kockázatát a 

tavaszi fagykárok jelentik, ezért kerülni kell a fagyzugos részeket. Kissé kiemelkedő vagy 

lefolyással rendelkező területeken kell telepíteni. A kiválasztott terület talajadottságait 

laboratóriumi vizsgálat alapján kell meghatározni. A talajmintát 5 hektáronként 0-20, 20-40, 

40-60 cm-es mélységből kell gyűjteni. Jobb minőségű középkötött, mély termőrétegű 1,5-3% 

közötti humusztartalmú homok és vályogtalajok a legkedvezőbbek. Futóhomokon és erősen 

kötött magas agyagtartalmú (Ak>45) talajokon kerülni kell az ültetvénylétesítést.  

 Közgazdasági viszonyok, infrastruktúra  

Az új gyümölcstermesztési központok kilakulásának várható helyét, az ideális ökológiai 

adottságok mellett a közgazdasági viszonyok határozzák meg. Az új ültetvényeket olyan 

logisztikai központ köré célszerű csoportosítani, amely összefogja a környék termesztőit, 

képes befogadni a régió termését, válogató, hűtőtároló, csomagoló berendezéssekkel 

rendelkezik. A leszüretelt termés sérülésének elkerülésére és a növényvédelem pontos 

időzítéséhez elengedhetetlen, hogy az ültetvényeket szilárd burkolatú úton lehessen 

megközelíteni. 

Alany  

A gyümölcsteremsztésben leggyakoribb a gyökéralany használata, amelynél az oltvány 

gyökérzetét és a törzs röid szakaszát az alany adja. A törzs és a hajtásrendszert pedig a fajta 

alkotja. Ritkábban alkalmazzák a törzsképző alanyt, amikor a gyökérzet mellettt a törzs teljes 

hosszát is az alany adja (Hrotkó, 1999). Az alany hatással van a nemes fajta növekedési 

erélyére, termőképességére, termőre fodulására, gyümölcs minőségére, tárolhatóságára, 

ökológiai viszonyokhoz való alkalmazkodására, stb. A termesztők egyre több alany közül 

választhatnak. Figyelembe kell venni a térállást, talajadottságokat, fajta növekedési 

tulajdonságait. Alanyválasztás előtt célszerű a kiválasztott terület közelében a különböző 

alanyokon álló, különböző fajták növekedési és terméshozási tulajdonságait megvizsgálni és 

ennek megfelelően kiválasztani az alanyt.  

Fajta  

A megváltozott piaci igénykenek és fogyasztói elvárásoknak megfelelően változik az újabb 

últetvények fajtahasználata is. Ültetvénylétesítés előtt a helyes fajtatársításhoz több tényezőt 

kell figyelembe venni: � -fajták értékesítési lehetősége (minőség, szállíthatóság, pulton 

tarthatóság stb.) 61 � -termőre fordulás, termőképesség, termésbiztonság � -ökológiai 

igények (pl. fagyérzékenység), � -a társított fajták termesztéstechnológiai igényei, � -

termékenyülési viszonyok, � -kórokozókkal kártevőkkel szembeni fogékonyság. Telepítés 

előtt azokat a fajtákat kell számba venni, amelyek rendszeresen és bőven termenek, 

termésükre biztos felvevőpiac van versenyképes áron. Különböző érésidejű fajták 

telepítésével, folyamatosabban tudja a termesztő ellátni a piacot, és a szüret szervezése is 



egyszerűbb. Európában a legtöbb gyümölcsfajból túltermelés van, és évről-évre nehézséget 

jelent a felesleg elhelyezése. Célszerű lehet olyan érésidejű fajtákat telepíteni, amelyek 

szüretideje korábbi, vagy későbbi, mint az Európai és hazai főfajtáké.  

 Művelési rendszer  

A művelési rendszer komplex fogalom, amely magába foglalja az alkalmazott alany- és 

nemes fajtát, térállást, koronaformát és az azokhoz adaptált metszésmódokat. Az elmúlt 

évtizedek művelési rendszerének tendenciája az intenzitás fokozásának irányába fejlődik. Ezt 

nagy tőállományú ültetvényben, törpítő hatású alanyfajták alkalmazásával, kisebb egyedi 

koronaméretű fákkal lehet megvalósítani, ahol a fák már a telepítés évében vagy az azt követő 

1-2 évben kitöltik a rendelkezésükre álló területet. Az intenzív ültetvényekben egyre nagyobb 

biológiai teljesítményű, nagy termékenységű, lehetőleg öntermékeny fajtákat alkalmaznak  

Térállás  

A növekedést mérséklő alanyok elterjedésével egyre nagyobb tőállományú ültetvények 

létesítésére nyílt lehetőség. A nagy beruházási költség megtérül a gyors termőre fordulás 

bevételében. Hazai körülmények között a sor- és tötávolság meghatározásánál figyelembe kell 

venni, hogy a sortávolság min. 1,5-szerese legyen a fák magasságának a sorárnyékolás 

elkerülése érdekében. A tőtávolságnak az adott termőhelyen a kiválasztott alany-fajta 

növekedési erősségével kell összhangba hozni.  

Koronaforma  

A metszéssel foglalkozó irodalmakban számos olyan koronaformát mutatnak be, amelyekkel 

csupán kísérleti szinten foglalkoztak a kutatók. A vizsgált formák közül azonban jóval 

kevesebb terjedt el a gyakorlatban. Az intenzív gyümölcstermesztés térhódítása előtt a 

hagyományos koronaformák voltak meghatározók: természetes gömb korona, központi 

tengelyes (sudaras ágcsoportos, sudaras szórt állású, kombinált korona) és nyitott katlan 

forma. A Magyarországon jelenleg széles körben alkalmazott koronaformákat két fő 

csoportba sorolhatjuk: központi tengelyes (sudaras) és nyitott koronaformák. A központi 

tengelyes koronaformák vázát a függőleges központi tengely (sudár), és az erről eredő, 

vízszintes és 45o közötti szögállású oldalágak adják. Az intenzív gyümölcstermesztés 

térhódításával terjedtek el a termőkaros orsó, a szabadorsó és a karcsú orsó. Jellemzőjük, 

hogy a törzs és a folytatását képező függőleges központi tengely a korona domináns, tehát 

legvastagabb része. A tengelyen az oldalelágazások felfelé haladva egyre vékonyabbak és 

rövidülnek, így kúpos koronaforma alakul ki. A szuperorsó központi tengelyén már nincsenek 

ágak, csak vékony 5 évesnél fiatalabb elágazások jelentik a termőfelületet. A nyitott 

koronaformáknak nincs központi tengelye, a korona vázát az egyenrangú, oldalirányú 

vázágak alkotják. A vázágak szögállását a vízszinteshez viszonyítva megkülönböztetünk 

tányér, katlan, tölcsér és váza koronákat. A termés a vázkarokról eredő 62 termővesszőkön és 

gallyakon képződik. A nyitott koronákat Magyarországon csonthéjas fajoknál alkalmazzák, a 

katlan és tölcsér a leginkább elterjedt. 

Telepítés előtti munkák  

Telepítés előtt a kiválasztott terület talaját olyan állapotúvá kell alakítani, amely optimális az 

oltványok megfelelő növekedéséhez és fejlődéséhez. A talajelőkészítés leglényegesebb elemei 

a talaj mélyforgatása, a talajfertőtlenítés, és a talajanalízis eredménye alapján kalkulált feltöltő 

szerves- és/vagy műtrágyázás. A talajforgatást bogyósok telepítése előtt 40-50 cm mélyen, 

gyümölcsfák alá 60-80 cm mélyen kell szántani. A feltöltő szerves trágyázás javasolt 



mennyisége 30-50 t/hektár. A gyenge növekedésű alanyok kis talajtérfogatot hálóznak be, 

amellyel nem képesek megfelelően rögzíteni a fákat, ezért ilyen alanyok alkalmazása esetén 

elengedhetetlen a támrendszer kiépítése. A telepítés után a növekvő fákat a támrendszer 

huzaljaihoz kell rögzíteni ezzel biztosítva azok stabilitását. A gyakorlatban a támrendszer 

oszlopait telepítés előtt elhelyezik a területen. Az egyedi karós vagy a huzalos támrendszer 

alkalmazása terjedt el széles körben. 1200 fa/ha állománysűrűségtől nagyobb tőszám esetén 

huzalos, kisebb sűrűségnél egyedi karós támrendszer alkalmazása jár kisebb költséggel.  

Telepítés  

Telepítés előtt meg kell határozni a sorok irányát, hosszúságát, és az utak helyét. Sík területen 

a sorirányt É-D irányban célszerű kijelölni, a korona egyenletes napfényellátásának 

biztosításához. A sorhosszúság maximum 200 méter legyen. A sorok kitűzésekor a tábla 

leghosszabb oldalán kell kihúzni az alapegyenest, és erre kell a merőlegest állítani és a többi 

sort kitűzni. Az oltványok vermelőből való kiszedése és a telepítés között minél kevesebb idő 

teljen el. Közvetlenül telepítés előtt az oltványok gyökereit vissza kell metszeni. Az oltvány 

gyökérzetét a gyökérnyakig célszerű fertőtlenítőszerrel ellátott agyagpépbe mártani a 

kiszáradás elkerülésére, ha a talaj nem megfelelő nedvességállapotú. Mélyszántott területen 

elegendő olyan gödröt készíteni, amibe a gyökér gyűrődésmentesen belefér. A telepítést 

fagymentes talajon nyugalmi állapotban ősszel és tavasszal lehet elvégezni.  

Termesztéstechnológia 

 Termesztéstechnológia alatt az ültetvény fenntartása során elvégzett munkák összességét 

értjük. Az ültetvény létesítésekor tervezett potenciális termés (terület-, alanyfajtakombináció- 

és a művelési rendszer megválasztásával) megvalósulása a termesztéstechnológiai elemek 

kivitelezésétől függ. Az intenzív ültetvények magas ráfordításszintje miatt nem fordulhatnak 

elő kihagyó évek, sem technológiai hiányosság, sem klimatikus problémák következtében. A 

termesztéstechnológia a klasszikus műveletek mellett, több olyan elemmel bővül amelyekkel 

kiküszöbölhetők a váratlan időjárási események terméscsökkentő hatását (ültetvény takarása 

jéghálóval, vagy fóliával, talajtakarás fényvisszaverő fóliával, különböző fagyvédelmi 

eljárások, stb)  

 Talajművelés  

A gyümölcsösök talajművelése során a talajt olyan –fizikai, kémiai, biológiai- állapotba kell 

hozni, amelyből az ültetvény növényei zavartalanul tudják felvenni a vizet és tápanyagot. A 

talajszerkezet megóvásával, javításával, a szerves- és tapanyagtartalom növelésével kell 

biztosítani a talaj megfelelő víz és tápanyagszolgáltató képességét. A talajművelés további 

célja a gyomírtás, az erózió és defláció elleni védelem, emellett fontos a folyamatosan járható 

talajfelszín biztosítása. A gyümölcsös létesítése előtt el kell dönteni, milyen legyen annak 

talajművelési rendszere (gyepesített sorközű, ugarművelésű, a kettő kombinációja) A facsík 

művelése történhet vegyszeresen, vagy mechanikailag. A mechanikai facsíkművelés csak 

felszínközeli eljárás lehet, ami nem károsítsa jelentősen a gyökérzetet. Sorközök művelésére 

hazánkban az ugarművelést alkalmazzák legnagyobb felületen. Tárcsázással, vagy talajmaró 

ismételt használatával munkálják meg a talajt, ezzel elvégzik a gyomírtást és a talajlazítást. 

Az eljárás hátránya, hogy a talaj élővilága elszegényedik ami az un. taljuntsághoz vezet, 

ennek következtében az évtizedeken át üzemeltetett, majd felszámolt gyümölcsültetvény után 

sikertelen a gyümölcstermesztés. Az év csapadékosabb szakaszaiban ennek elkerülésére meg 

kell engedni a talaj időszakos elgyomosodását. A változatos gyomflóra gyökérzetének 

köszönhetően nő a mikroorganizmusok fajgazdagsága a talajban. Gyepesített sorköz 

alkalmazása esetén a talajuntság megelőzhető, a mikroorganizmusok fajgazdasága nagyobb. 



A környezetkímélő technológiákban elvárás a sorközök gyepesítése. A kedvező talajélet 

mellett a felszín folyamatos járhatósága biztosított, így nagyobb esők után is elvégezhető a 

növényvédelem. A gyepesítés hátrányaként kell említeni, hogy a sorköz növényzete évi 

150mm többletvízfogyasztást eredményez, amit az öntözés tervezésénél számításba kell 

venni. A legprecízebben elvégzett talajmunka mellet is számolni kell a talaj bizonyos szintű 

tömörödésével, ezért mélylazítással kell biztosítani a gyökerek megfelelő levegőellátását.  

Metszés és metszést kiegészítő eljárások  

A metszés során a különböző koronarészeket (vessző, gally, ág) tőből levágjuk, vagy 

visszametsszük, ezzel alakítjuk ki és tartjuk fenn a gyümölcsfák koronaformáját. Metszéssel 

biztosítjuk a korona külső és belső részeinek megfelelő megvilágítottságát, harmonizáljuk a 

fák növekedését és terméshozását, megteremtjük a jó permetezhetőség feltételeit. A jó 

fényellátás fontos feltétele a megfelelő minőségű gyümölcs- és rügyképződésnek.  

Alakító metszés  

Alakító metszésről beszélünk a telepítéstől addig, míg a fa ki nem tölti a rendelkezésére álló 

teret. Ekkor alakul ki a korona váza és végleges formája. A fiatal fán a telepítést követő 1-2 

évben kiválasztjuk a tengely és/vagy vázkar-jelölt vesszőket, és metszéssel biztosítjuk, ezek 

megfelelő növekedését. A gyenge növekedésű vázkar-jelölteket felére-kétharmadára vissza 

kell vágni, ennek hatására azok erősebben nőnek. A visszametszés nélküli vesszők 

növekedése gyengébb. A szűk térállású intenzív ültetvényekben a visszametszés szerepe 

csökken, illetve teljesen meg is szűnhet.  

Karbantartó metszés 

 Karbantartó metszéssel célunk a korona alakjának fenntartása, az elsűrűsödött koronarészek 

ritkítása. Korlátozzuk a fák magasságát és oldalirányú növekedését úgy, hogy fa a 

rendelkezésére álló teret maradéktalanul töltse ki, de ne nőjön túl azon A koronában a 

függőleges helyzetű vízhajtások és lecsüngő elágazások a leginkább zavaró képletek. A 

metszés során a vízszinteshez közeli szögállású vesszőket és gallyakat kell 64 meghagyni. Az 

ilyen elágazásoknak növekedési erélye gyengébb és rajtuk több termőrész alakul ki, mint a 

függőleges helyzetű képleteken. A metszés kivitelezése során a koronaforma mellett, 

tekintettel kell lenni: az adott fa növekedési tulajdonságaira, az előző évi termésterhelésre. A 

tél végi metszés előtt gallyakat kell levágni és szobahőmérsékleten vízben hajtatni, ebből 

következtethetünk, hogy milyen virágzás várható. Ennek ismeretében kell a metszés előtt 

szemügyre venni a fát, és aprólékos rügykímélő, vagy erősebb ritkító metszést végezni. A 

metszés klasszikus időszaka a nyugalmi állapotban van (télen, kora tavasszal), ez erősebb 

vegetatív növekedést eredményez, mint a nyári hónapokban végzett zöldmetszés. Intenzív 

ültetvényekben egyre több fajnál kap nagyobb szerepet a nyári metszés. Kedvező hatásai a 

növekedés mérséklése mellett, hogy a vegetáció csaknem teljes időszakában megfelelő a 

belső koronarészek megvilágítottsága, ami segíti a jobb gyümölcsminőség kialakulását és a 

termőrügyképződést. A legtökéletesebben kivitelezett metszést követő vegetációban is 

alakulhat úgy a fa növekedése, hogy metszést kiegészítő eljárásokat kell alkalmazni a 

koronaforma kialakításához és fenntartásához (leívelés, hajtáscsavarás, hajtásmegtörés, 

törzsbemetszés, gyökérmetszés, stb.)  

Gyümölcsritkítás  

Az intenzív ültetvények új, nagy termőképességű fajtáinak az évek többségében a kívántnál 

nagyobb a kötődése. Gyümölcsritkítással kell biztosítani a folyó évi termés megfelelő méretét, 



színét, beltartalmát, és a következő évi termés alapját jelentő termőrügyképződést. A ritkítás 

elhagyása esetén nagy termésű évet kihagyó év követ, nagyon alacsony terméshozammal 

(alternancia, vagy szakaszos terméshozás). Az utóbbi évek tapasztalatai alapján egyértelművé 

vált, hogy egyre több fajnál, az intenzív ültetvényekben a termesztéstechnológia meghatározó 

és legkritikusabb elemét a gyümölcsritkítás jelenti. A különböző fajták alternanciára és 

elaprózódásra való hajlamában jelentős eltérések vannak, ezért a ritkítást fajtára specializáltan 

kell kivitelezni. A ritkítás lehet kézi és vegyszeres, nagy kötődés esetén legjobb eredményt a 

kettő kombinációjával lehet elérni. A ritkítás során az ültetvény korának, az asszimiláló 

lombfelület és a fák kondíciójának figyelembe vételével, a legkedvezőbb lomb/gyümölcs 

arányt kell kialakítani. A ritkítás kivitelezése során először az apró, deformált, sérült 

gyümölcsöket kell eltávolítani. Fontos feladat a különböző alma és őszibarack fajtáknál a 

csokrosan kötődött gyümölcsök ritkítása. Az összeérő termések növényvédelmi problémát 

eredményeznek, illetve gyakran még érés előtt lehullanak mert lefeszítik egymást. A 

gyümölcsritkítást ideális esetben fára, sőt elágazásra differenciáltan kell végezni. A gyengébb 

hajtásnövekedésű fákon kevesebb gyümölcsöt kell hagyni, mint az erős növekedésűeken. A 

gallyak terhelésénél pedig azok teherbírását és stabilitását kell figyelembe venni. A 

vegyszeres gyümölcsritkítást Magyarországon sajnos még csekély ültetvényfelületen 

alkalmaznak, azonban a kézimunkaerő drágulásával egyre fontosabb a hazai körülményekre 

adaptált technológia kidolgozása. Hazánkban a legszélesebb körben almában alkalmaznak 

vegyszeres gyümölcsritkítást az auxin hatású alfa-naftilecetsav és sója alfa-naftilacetamid 

készítményekkel.  

Öntözés 

 A hosszú távú jövedelmező gyümölcsteremsztés kizárólag az állomány öntözésével 

valósítható meg. A különböző gyümölcsfajok megfelelő évi vízellátásához min. 600-700 mm 

65 vízre van szükség, ez átlagos évjáratban min. 200 mm vízpótlást igényel az ország legtöbb 

termőhelyén. Az öntözés időpontjának meghatározásához a talaj nedvességtartalmát, a növény 

vízfelhasználását és a fokozott vízigényű fenofázisokat kell ismerni. Hazánkban legnagyobb 

felületen a csepegtető öntözést alakították ki a gyümölcsültetvényekben. Ennek fő oka, hogy a 

legkisebb beruházási és fenntartási költséggel működtethető. Előnye, hogy tápoldatozást is 

lehetővé tesz. Hátránya, hogy rombolja a talaj szerkezetét. A mikroszórófejes rendszer 

kevésbé hat a talajszerkezetre és a levegő páratartalmát is növeli, ami kedvező az aszályos 

periódusokban. Az öntözésnek a vízpótláson kívül egyéb kedvező hatása is lehet a 

növényállományra. A koronatér fölötti esőszerű öntözés kevésbé rombolja a talajszerkezetet, 

növeli a levegő páratartalmát, ezzel a növények túlzott felmelegedésében és az aszálykár 

megelőzésében is komoly szerepe lehet. A virágzás körüli kisugárzási fagy károsító hatása 

ellen is véd, ezzel az öntözési móddal –6, –7Co -os lehűlés is kivédhető. Az esőztető öntözés 

a gyümölcs színeződését is hatékonyan segíti. Nagy beruházási költsége miatt csak kis 

ültetvényfelületen alkalmazzák ezt a módszert hazánkban.  

 Tápanyagellátás  

Az ültetvény megfelelő tápanyagellátásával kell biztosítani a talaj termékenységét, az 

ültetvény maximális termőképességét. A nagyobb állománysűrűségű ültetvények kisebb 

fáinak gyökérzete és a raktározó fás részek aránya egyaránt kisebb, mint a nagyobb fákon. A 

mobilizálható tartaléktápanyag mennyisége alacsonyabb, ezért pontosabb és folyamatos 

tápanyagellátással kell biztosítani a fák megfelelő kondíciójának fenntartását (Szűcs, 2000). A 

gyümölcsfajok tápanyagfelvételének két kiemelkedő időszaka van: egyik a rügyfakadástól az 

intenzív hajtásnövekedés, illetve gyümölcssejtosztódás befelyeződéséig tart. A második nyár 

végén kezdődik és tél elejéig tart, ami egybeesik az intetnzív hajszálgyökér fejlődéssel. Az 



őszi tápanyagfelvétel során, a növény tárolja a következő év kezdeti növekedéséhez, 

virágzásához és kötődéséhez szükséges tartalékokat. A termő ültetvényekben kijuttatandó 

tápanyagdózis kiszámolásához kalkulálni kell a termésmennyiséggel kivont 

tápanyagmennyiséggel, valamint a levélanalízis eredményével. Levélanalízist minden évben 

célszerű végezni. 60-100 db levelet kell begyűjteni 5 hektáronként július-augusztus 

időszakban, a csúcsrügyzáródást követően a vegetatív hajtások középső szakaszáról.  A 

tápanyagellátás során, mindig a minimumban lévő elemek pótlása a legfontosabb. A 

tartalékoló trágyázás helyett nagyobb szerepet kaphat a folyamatos növénytáplálás. A 

vegetáció kritikus időszakaiban sikeresen pótolhatók a tápanyagok a csepegtető 

öntözőrendszerrel öntözővízében feloldva. A talaj-gyökér összetett kölcsönhatásainak 

következtében előfordulhat, hogy nem képes a növény bizonyos tápelemeket felvenni 

elegendő mennyiségben a talajból. Az intenzív gyümölcstermesztésben egyre nagyobb 

szerepet játszik a kisebb mértékű tápanyaghiány elhárítását célzó permettrágyázás. Az eljárás 

során közvetlenül az asszimiláló lombfelületre, rügyekre, virágokra juttatják ki a 

tápanyagokat.  

Növényvédelem  

A termesztéstechnológia az alkalmazott növényvédelem alapján lehet hagyományos-, integrált 

és ökológiai technológia. Magyarországon legnagyobb felületen a hagyományos 

növényvédelmet alkalmazzák, amely során a védekezés receptszerű, nem a fertőzésveszély, 

vagy a károsítók jelenléte alapján időzítik a permetezést. Hazánkban is terjed, a 

NyugatEurópában egyre inkább meghatározó integrált termesztéstechnológia és a kisebb 

felületű, ökológiai gyümölcstermesztés A környezetkímélő gyümölcstermesztési technológiák 

(integrált és ökológiai) alkalmazásának előnye a termesztő, a fogyasztó és a környezet 

együttes védelme. Az ilyen technológiában felhasznált anyagok nem, vagy csak csekély 

mértékben terhelik káros anyagokkal a termesztőt. Az előállított termékben nincs az 

egészségre ártalmas mennyiségű vegyszermaradvány. A környezet védelme abban rejlik, 

hogy speciális anyagokkal, célzottan a kórokozó és kártevő fajok ellen védekeznek. A 

biodiverzitás kisebb mértékben károsodik, mint a hagyományos technológiákban alkalmazott 

erős mérgekkel. A környezetkímélő technológiákban engedélyezett növényvédő szerek kisebb 

hatékonyságúak, mint a hagyományosban. A technológiának nem célja a kórokozók, kártevők 

minden egyedének elpusztitása, hanem a kritikus küszöbérték alatt tartja egyedszámukat, 

miközben kíméli a hasznos ragadozó szervezeteket. Kiemelt szerepet a kap a mechanikai 

védelem. A károsított gyümölcsöket és koronarészeket mechanikailag el kell távolítani. 

Metszés után sebkezelést kell alkalmazni. Felértékelődnek a rezisztens fajták. Előrejelző 

rendszereket és csapdákat helyeznek ki az ültetvényekben, amelyekkel nyomon követik a 

kórokozók kártevők szaporodását, ezek segítségével célzottan a leghatásosabb időpontban 

lehet azok ellen védekezni. Integrált termesztésben az előírások betartásával alkalmazhatóak a 

mesterséges kemikáliák. A különböző növényvédő szereket piros, sárga és zöld kategóriákba 

sorolják szelektív hatásaik szerint. Az integrált technológia előírásai szerint a piros szereket 

nem, a sárgákat feltételesen, a zöldet pedig bármikor lehet alkalmazni. Minden kemikáliára 

vonatkozik hogy a növényvédelem érdekében szükséges legkisebb dózisokat szabad csak 

alkalmazni (Holb, 2005) Ökológiai termesztésben nem lehet használni szintetikus anyagokat 

az ültetvények ápolása során. Ennek alapján tiltott a kémiai növényvédő szerek és a 

műtrágyák alkalmazása. Csupán a természetben fellelhető természtes anyagok használata 

engedélyezett. Az ökológiai termesztéstechnológiában korlátozott a kemikáliák használata, 

amely hatással van a fák növekedésére és terméshozására. Számolni kell a fák kondíciójának 

gyengülésével, amit ellensúlyozni kell a termesztés során. 

Szüret 



 Az intenzív ültetvényekben a kézi szüret jelenti az egyik meghatározó költségtényezőt a 

termesztés során, ezért nagyon fontos annak időzítése, megszervezése, minősége. 67 

Hazánkban gyakran előfordul, hogy a kiváló minőségben megtermelt gyümölcsöt a helytelen 

szürettel tönkreteszik. A szüretelők munkáját folyamatos kontroll alatt kell tartani, a 

zökkenőmentes szürethez fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljanak a szedőedények, 

gyűjtőrekeszek, az ezeket begyűjtő járművek. A becsült termésmennyiség ismeretében úgy 

kell a szüretet szervezni, hogy a szüretelőknek ne kelljen kényszerszünetet tartani, és a 

leszedett gyümölcs ne legyen az indokoltnál hosszabb ideig az ültetvény területén. A 

hazánkban termelt gyümölcs jelentős részét kézzel szüretelik és kisebb felületeken 

alkalmaznak rázógépes betakarítást. A gyümölcs sérülésének elkerülésére egyre gyakrabban a 

fáról közvetlenül a tartályládába, vagy akár az értékesítés polcára kerülő kisebb rekeszbe 

szedik a gyümölcsöt, ezzel elkerülve az átborítás sérüléseit. A szüret idejének meghatározása 

annál nehezebb feladat, minél hosszabb tárolásra szánják a gyümölcsöt. Az előrejelző 

módszerek (például a fővirágzástól eltelt napok száma) csupán tájékoztató jellegűek, ezek 

nem alkalmasak a szüret napjának pontos meghatározására. A gyakorlatban alkalmazott, 

gyors módszerek megbízhatóak az optimális szüretidő meghatározására (színeződés, 

keményítőtartalom, méret, hússzilárdság, magszín, stb.) Az érés legpontosabb meghatározása 

laboratóriumi mérésekkel lehetséges, Az összes fajnál alkalmazzák az oldható szárazanyag 

tartalom (refrakció) mérését, amely a fogyasztásra alkalmas gyümölcsben a legmagasabb.  

Tárolás  

A tárolás során cél a gyümölcsök életfolyamatainak lassítása a gyümölcs megóvása a romlást 

kiváltó kórokozóktól. A különböző gyümölcsfajok tárolási lehetőségét alapvetően a faj 

adottságai határozzák meg. Bizonyos almafajták például 10 hónapnál tovább is tárolhatók 

látványos minőségromlás nélkül, míg a bogyósok néhány nap alatt elkezdenek romlani. A 

gyümölcsben lezajló folyamatok pontos ismerete szükséges a tárolási időszak 

meghosszabbításához. A romlás megelőzéséhez tárolás előtt a rekeszeket és a tárolóteret is 

fertőtleníteni kell. A növényvédelmet úgy kell kivitelezni, hogy a tárolóba a gyümölcs 

felületén ne jusson be a tárolást veszélyeztető kórokozó. A tárolás alatti apadást a relatív 

páratartalom emelésével lehet mérsékelni. Az életfolyamatok lassítása a változatlan légterű 

tárolókban a hőmérséklet csökkentésével lehetséges. A szabályozott légterű tárolókban a 

levegő gázösszetételét is megváltoztatják (pl almánál ideális az alacsony oxigénszint mellett 

(2-3%), magas CO2 szint (1-3%) megteremtése). A légtér gázösszetételének meghatározása 

rendkívül bonyolult feladat, amit a fajtáknak megfelelően kell beállítani. Újabb eljárás a 

gyümölcs kezelése olyan anyagokkal, amelyek a gyümölcs felületén szigetelő réteget 

alakítanak ki. Ez meggátolja, hogy a gyümölcsből távozó érést gyorsító etilén újra a 

gyümölcsbe kerüljön és az érés dinamikáját fokozza.  

Árúvá készítés, értékesítés  

A leszüretelt, tartályládába gyűjtött gyümölcsöt a vevő igényének megfelelő állapotúvá kell 

alakítani. Több rendeletben rögzítik a különböző minőségi kategóriákat, de a gyakorlatban a 

vevő határozza meg miből, milyet, milyen kiszerelésben kíván megvásárolni. A jelenlegi 

magyar gyümölcstermesztés legszűkebb keresztmetszetét a bizonytalan értékesítési 

lehetőségek jelentik. A gyümölcs értékesítési ára a szüretig az évek többségében 68 

kiszámíthatatlan, ez a termesztéstechnológiára is rányomja a bélyegét. Az ár ismerete nélkül 

nem lehet tervezni a bevételeket, ezért törvényszerű, hogy alacsonyabb ráfordítási szinten, 

kisebb költséggel próbálnak termeszteni a termelők (növényvédelem, tápanyagutánpótlás, 

öntözés) A forgalmazás meghatározó helyeivé az élelmiszerforgalmazó nagyáruházak válnak. 

Ezek kizárólag kiváló minőségű és nagy mennyiséget folyamatosan szállító eladókkal kötnek 



üzletet. Ez minél több ültetvény árualapjának egyesítésével képzelhető el, ehhez 

nélkülözhetetlen a termesztők összefogása, a termelő értékesítő szervezetek (TÉSZ) 

megalakulása. A gyümölcs külleme mellett egyre hangsúlyosabb a csomagolása is. Ízlésesen 

csomagolt minőségellenőrző védjeggyel és eredetjelöléssel ellátott gyümölccsel lehet hosszan 

a piacon maradni. A válogatáshoz egyre korszerűbb gépsorok állnak rendelkezésre, amelyek 

méret, alak szín szerint válogatják a gyümölcsöket úgy, hogy egy rekeszbe lehetőleg 

egyforma gyümölcsök kerüljenek. Az újabb gépek már a tartályláda szalagra ürítése után 

emberi kéz érintése nélkül rakják az osztályozott termést a rekeszekbe és be is csomagolják 

azt. Európa vezető gyümölcstermesztő országai az exportlehetőségek mellett rendkívül nagy 

hangsúlyt fektetnek a belföldi fogyasztásukra. Különböző marketingeszközökkel ösztönzik a 

belföldi lakosságot, hogy a hazai termésből fogyasszanak minél nagyobb mennyiséget.  


