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Bevezetés 
 

Fitotechnikai műveletek alatt alapvetően azokat a beavatkozásokat értjük, amelyek közvetlenül a 

növényre irányulnak. Ezek közül a szőlőtermesztésben a nyugalmi időszakban a metszést, míg a 

vegetációs időszakban a zöldmunkákat alkalmazzuk. A fitotechnika alapvető feladata, hogy a 

körülményekhez (termőhelyi, évjárati és fajta adottságok) a lehető legjobb minőséget és 

terméshozamot érjük el, vagyis ez a legfontosabb eszköz a kezünkben a termésszabályozásban. 

Ahhoz hogy az adott ültetvényben a lehető legjobb mennyiségi és minőségi mutatókat kapjunk, meg 

kell teremtenünk az un. termőegyensúlyt, ami a sikeres szőlőtermesztés egyik legfontosabb kulcsa 

lehet. 
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A tananyag készült az EFOP 3.4.3.-16-2016-00005 számú "Korszerű egyetem a modern városban: 

Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi modellben" pályázat B3 

komponense "Rövid ciklusú képzések és szakfejlesztés az agrár képzési területen a fenntarthatóság 
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1.  Termőegyensúly 
 

 

A termőegyensúly fogalma jóllehet régóta ismert és alkalmazott a szőlő- és gyümölcstermesztésben, 
a gyakorlatban a szőlész szakemberek e tényezőre megítélésem szerint nem fektetnek kellő hangsúlyt 
napjainkban. Termőegyensúly alatt a szőlőtermesztésben a vegetatív szervek (hajtások/vesszők, 
lombozat) és a vegetatív szervek (virágfürtök/termésfürtök) között kialakuló egyensúlyi állapotot 
értjük. Képletesen érzékeltetve, egy mérleg két serpenyőjeként értelmezhetjük vegetatív és generatív 
teljesítményt. Az évről évre kiegyensúlyozott terméshozam és a legkedvezőbb termés/bor minőség 
abban az esetben érhető el, ha a két tevékenység között egyensúlyt tudunk kialakítani. Ha a mérleg 
bármelyik irányban kibillen, az egyensúly megszűnik, és különböző diszfunkciók alakulhatnak ki.  

Alapvetően minden élő szervezet törekszik a legkülönbözőbb értelemben vett biológiai egyensúly 
kialakítására, mely a növényvilágban a környezeti tényezők függvényében, bonyolult élettani 
szabályozó mechanizmusok révén valósul meg. Amennyiben az egyensúlyi állapot megszűnik, a növény 
működésében zavarok léphetnek fel, amelyek számos növényélettani funkció megváltozását vonja 
maga után. Ezek a változások eleinte csak a növényi sejtek szintjén érzékelhetők, amennyiben a 
funkciózavar azonban továbbra is fennáll, egyre nagyobb szövetek és szervek is megváltoztatják a 
működésüket, mely szemmel látható élettani „tünetek” formájában észlelhető számunkra. 

A növényekre jellemző egyensúlyzavarok a legkülönbözőbb módon válnak láthatóvá. A táplálkozás-
élettani egyensúlyzavarok a növekedési, termés-kötődési, termés-fejlődési folyamatokban okoznak 
hibákat, majd különböző tápanyag „hiánytünet” kialakulásához vezetnek. A legtöbb esetben azonban 
nem tényleges tápelem hiányról van szó, hanem az egyes elemek közötti antagonizmus révén a növény 
nem képes bizonyos elemeket felvenni. Erre kitűnő példaként ismert a szőlőtermesztésben a 
vashiányos klorózis, melynek oka a legtöbb esetben nem a talaj felvehető vaskészletének hiánya, 
hanem a talaj leiszapolható frakciójának magas kalcium tartalma. Az ilyen jellegű egyensúlyzavart a 
növény nem képes önállóan szabályozni, hanem a szakemberek feladata, hogy a telepítést megelőzően 
a talaj kalciumtartalmának megfelelő alanyfajtát válasszanak ki (1. ábra) 

 

1. ábra: vashiányos klorózis tünete szőlőn 
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Jellegzetes egyensúlyzavarokat okoz a növényeknél a vízhiány vagy eseteként a túlzott vízellátás is. A 
növény vízforgalma összetett hormonális szabályozás alatt áll, így bizonyos határok között a víz-
egyensúlyi állapot kialakul. A talaj vízkészletének és/vagy a levegő páratartalmának csökkenésének 
hatására a növény mérsékli a vízfelhasználását, zárja sztómáit, védi vízkészletét. A komolyabb 
problémákat minden esetben a szélsőséges időjárási tényezők váltják ki. Jelentős mértékű aszály 
esetén a növényi szabályozó mechanizmusok már nem bizonyulnak elégségesnek, ha ilyen esetekben 
nem tudunk a folyamatba beavatkozni, a növény esetenként már visszafordíthatatlan károkat szenved 
el, az aszály pedig a legfontosabb funkciókat (hajtásnövekedés, termés kifejlődése és érése, tartalék 
tápanyagok raktározása) lassíthatja vagy teljesen blokkolhatja. A víz a növény egyensúlya 
szempontjából kulcsfontosságú szerepet tölt be, vagyis a növény vízállapota minden jelentős élettani 
folyamatra hatást gyakorol. A szőlőtermesztés sikeressége ennek megfelelően nagymértékben függ 
attól, hogy milyen vízforgalom alakul ki az ültetvényben. A vízforgalom szabályozásának egyik 
legfontosabb eszköze lehet a gyakorlatban az alanyfajta megválasztása. E a tekintetben a hazai 
gyakorlat elmarad a nyugat-európában jellemző tendenciáktól, mivel még napjainkban sem 
szaporítanak Magyarországon számos olyan alanyfajtát, amely a szélsőséges időjárási viszonyok (pl. 
aszályok vagy magas vízállás) is biztosítanák a ráoltott nemes fajták megfelelő vízellátását. Hazánk 
klímája jóllehet erősen kontinentális jellegű, az évjáratok között nagy szélsőségek alakulhatnak ki, a 
hőségnapok és az aszályos időszakok gyakorisága pedig az utóbbi évtizedekben egyértelműen 
növekedett. Természetesen a vízforgalom szabályozásának az alanyfajta megválasztásán kívül más 
eszközei is vannak, melyek közül a legjelentősebb a lombfelület kialakítás, a terméshozam szabályozás 
és a helyes talajművelés megválasztása. 

A termőegyensúllyal a gyümölcstermesztők lényeges többet foglalkoznak, mint a szőlészek, mivel 

számos gyümölcsfaj (pl. almafélék) esetében kialakulhat az un. alternancia jelensége, vagyis egyes 

években a terméshozam kiemelkedő, míg más években gyakorlatilag alig van termés a fákon. A szőlő 

esetében az ilyen jellegű alternancia nem jellemző. A szőlő rügyei vegyesrügyek, vagyis a rügyek 

belsejében a hajtáskezdeményeken találhatók a virágzatkezdemények, amelyek együtt fejlődnek ki. A 

gyümölcstermesztésben a termőegyensúly helyes beállítása esetén az alternancia ugyan nem 

szűntethető meg, de mérsékelhető, így az évjáratok közötti terméshozamban kialakuló különbségek 

csökkenthetők. A szőlőtermesztésben alternanciáról nem beszélhetünk, a terméshozam mindamellett 

e növény esetében is ingadozik. Az évről évre változó termésmennyiség a szőlő esetében ugyanakkor 

sokkal inkább az időjárási tényezőknek tudható be, mint a genetikai háttérnek. Azokban az években, 

amikor a tenyészidőszak hőmérséklete és fényviszonyai kedvezőek, a téli rügyekben nagyobb számban 

képződnek virágzatkezdemények az un. rügydifferenciálódás folyamata során. A következő évi 

terméshozam szempontjából tehát lényeges szerepe van az adott év időjárási viszonyainak. Azokban 

az ültetvényekben ahol a termőegyensúly kialakult, a rügydifferenciálódás feltételei is kedvezőbbek, 

így a hajtásonkénti átlagos fürtszám némileg magasabb. Az ilyen szőlőültetvények évről évre viszonylag 

nagy terméshozamot és kedvező minőséget mutatnak. Ebből a szempontból nagy szerepe van a 

különféle fitotechnikai műveleteknek (metszés, zöldmunkák), mivel ezekkel hatékonyan tudjuk 

szabályozni az növényállomány mikroklimatikus viszonyait. 
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2.  A termőegyensúly meghatározása 
 

 

A termőegyensúly számszerűsítésének legpontosabb mérőszámra lehet az egységnyi 
termésmennyiségre jutó lombfelület megadása. A Magyarországra jellemző éghajlati körülmények 
mellett - kutatási eredmények szerint – megállapítható, hogy minden egyes kilogramm termés 
beérleléséhez 1,5-2 m2 levélfelület meghagyása szükséges. Fontos kiemelni, hogy a levélfelület a 
napsugárzásnak megfelelően kitett, jelentős önárnyékolástól mentes kell, hogy legyen. A lombfal 
vastagsága nem szabad, hogy meghaladja a 6 levélréteget (max. 40 cm vastagság), mivel a 
fotoszintetikusan aktív hullámhosszúságú fényben a 3. levélrétegnél mélyebb zónák már nem 
részesülnek. A teljes árnyékban fejlődő levelek nem fotoszintetizálnak, ugyanakkor asszimilátákat, 
vizet és tápanyagokat fogyasztanak, ami a növény számára veszteségeket jelent. A lombozatnak 
összefüggőnek kell lenni, azonban kisebb pórusok kialakítása szükséges, a kedvezőbb fényeloszlás 
érdekében. A lombfal kialakítása során fontos, hogy a hajtások abban egyenletesen legyenek eloszlatva 
és ne alakuljanak ki túlzsúfolt részek, különösen a fürtzónában. Amennyiben a lombozat 
hajtáselrendezése nem megfelelő, az egységnyi termés beérleléséhez még nagyobb lombfelület 
szükséges (2. ábra) 

 

1. ábra: Rossz hajtáselrendezés esetén a növény fotoszintetikus aktivitása csökken 
 

A korábbi érésű fajták beérlelése kisebb, a késői érésűeké nagyobb levélfelület meghagyásával 
valósítható meg.  

A terméshozam meghatározása a gyakorlat számára nem okoz nehézségeket, a lombfelület mérése 
azonban körülményes és leginkább csak kutatásokban használt műszerek segítségével kaphatunk 
pontos értéket. A termőegyensúly meghatározásában bevált gyakorlat szerint a területegységre jutó 
termés tömegét a metszéskor eltávolított vesszőtömeggel hasonlítják össze. A vesszőtömeg szintén jó 
mutatója lehet a vegetatív teljesítménynek, mivel a levélfelülettel is szoros korrelációt mutat. A 
vesszőtömeg mérése azokon a tőkeművelésmódokon (pl. kordonművelések) ad pontosabb értéket, 
ahol jellemzően csak egy és kétéves szárrészeket távolítunk el a metszés során. Az elágazás nélküli 
művelésmódok (pl. Guyot, ernyő) esetében előfordul, hogy többéves részeket is nagyobb arányban 
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szükséges eltávolítani, így kevésbé pontos eredményeket kapunk. Az egységnyi vesszőhozamra jutó 
terméshozamot a nemzetközi gyakorlatban y/n hányadosként ismerik. A szakirodalom szerint 
optimális értéke 4-6 közé tehető. Egy átlagos ültetvényben tehát. ahol a terméshozam 10 t/ha, a 
termőegyensúlyt mutató vesszőtömeg 2t/ha körül alakul. Az y/n hányados esetenként ettől eltérő 
értékek esetén is megfelelő, pl. öntözött ültetvények esetén kialakulhatnak magasabb értékek is.  

Az egyensúlyi állapot kialakítására a növény az emberi beavatkozásoktól és technológiáktól függetlenül 
is törekszik. A növényi önszabályozásra legjobb példaként hozható a metszés nélküli szőlőtőkék 
tanulmányozása. A metszés elhagyására a növény az alábbi módon reagál: 

- csökken a rügyek fakadási képessége (akár 60 % körüli alvamaradás is kialakulhat) 
- a kialakult hajtások növekedése jelentősen visszaesik 
- javarészt csak a világos rügyek fakadnak (rejtett rügyekből, alapi rügyekből és 

mellékrügyekből alig fejlődnek hajtások) 
- a nyári rügyek kis számban képesek fakadni, vagyis hónaljhajtások a tőkén csak igen ritkán 

jelennek meg. 
- a fürtvirágzatok mérete és virágszáma lecsökken 
- a bogyóméret és ennek következtében a fürtméret is lecsökken. 
 

Mindezek a folyamatok oda vezetnek, hogy a teljesen magára hagyott ültetvényben is kialakulhat 

egyfajta egyensúly a vegetatív és generatív szervek között. Ennek az önszabályozó mechanizmusnak 

az okán fejlesztették ki az un. „minimal pruning” (minimális metszés) technológiáját, ami főként a 

mediterrán éghajlatú termőhelyeken alkalmaznak. Fontos azonban kiemelni, hogy az elsősorban 

Kaliforniában, Ausztráliában, de egyre gyakrabban Európa mediterrán országaiban is alkalmazott 

minimal pruning általában nem a kiemelkedő minőségű borok alapanyagát szolgáltatja. Véleményem 

szerint ez a technológia a kontinentális éghajlatú övezetekben, így Magyarországon sem szolgáltathat 

megfelelő eredményt épp az évjáratok szélsőségeiből adódóan. 
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3.  A termőegyensúly beállításának módszerei 
 

Az előzőekben leírtak is szemléltetik, hogy a termőegyensúly szabályozásának legfontosabb eszköze a 
gyakorlatban a metszés lehet. A metszéssel meghatározott tőkénkénti rügyszám, vagyis a rügyterhelés 
és annak elosztása nagymértékben beszabályozza a növény vegetatív és generatív teljesítményét 
egyaránt. A metszés önmagában azonban a legritkább esetben elégséges eszköz a termőegyensúly 
megfelelő kialakításához. A legtöbb ültetvényben szükség van olyan zöldmunkák végrehajtására is, 
amelyekkel az egyensúly pontosabban beállítható. Manapság a legtöbben a fürtritkítást alkalmazzák 
ilyen célból, jóllehet más beavatkozások akár kisebb munkaerő-ráfordítás mellett is hatékonyak 
lehetnek. Az egyik leghatékonyabb zöldmunka ilyen szempontból a hajtásválogatás, mely alatt nem azt 
a klasszikus módszert értem, hogy a meddőhajtásokat (melyek javarészt rejtett rügyekből fejlődő 
fattyúhajtások) eltávolítjuk, hanem a tőkénkénti fürtszám függvényében a termőhajtások egy részét is 
eltávolítjuk. 

A termőhajtások ritkítása hatékony eszköz a termőegyensúly szabályozásában, mivel egyszerre 
módosítom általa a tőkénkénti hajtásszámot és levélfelületet, valamint a fürtök számát. Az 
termőhajtások ritkítása és kiválasztása olyan beavatkozás, amely nagy szakértelmet igényel, mivel 
szakszerű végrehajtásához ismernünk kell a szőlő alapvető növényélettani reakcióit. A termőhajtások 
ritkítása során minden tőkeművelésmód esetében némileg eltérő szempontok szerint kell eljárni. A 
legfontosabb szempont, hogy minden olyan termőhajtás megmaradjon a beavatkozás után, amely a 
következő évi metszéshez, vagy a termőalapok kialakításához nélkülözhetetlen. Bármelyik 
művelésmódról is legyen szó, fontos tehát, hogy az ugarcsapok esetében csak akkor távolítsak el 
termőhajtást, ha az többlethajtásként jelent meg. Ez előfordulhat esetlegesen a mellékrügyekből 
képződött ikerhajtások esetében, nagyon ritkán pedig az alapi rügyek is lehetnek termékenyek. 
Minden ugarcsap esetében szükséges legalább két erős hajtást meghagyni, amelyek a következő évi 
metszéshez szolgáltatják a megfelelő vesszőket. Az ikerhajtás képződése esetén azt célszerű 
eltávolítani, amelyik helyzete nem megfelelő, vagyis amelyik nem sorirányban, vagy nem függőlegesen 
fejlődik. Az ugarcsapok esetében többfelé bevált gyakorlat a fürtök eltávolítása. Ez a beavatkozás csak 
abban az esetben szükséges, amikor úgy ítéljük meg, hogy a meghagyott hajtások túlságosan gyengék, 
így a beavatkozással javíthatjuk a vegetatív fejlődésüket. 

A vegetatív tevékenység korlátozását jelentheti a hajtások visszavágása, vagyis a csonkázás. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a nem megfelelő időben és mértékben végzett csonkázással a növény vegetatív 
fejlődését inkább elősegítjük, mint korlátozzuk. A túl korai beavatkozások esetén ugyanis a növény 
hajtáscsúcsának eltávolításával megszűnik az. un. korrelációs gátló hatás, amely egy hormonális 
szabályozáson alapuló jelenség a növénynél. A hajtáscsúcs által kiválasztott hormonok a hajtások 
alapjai felé vándorolnak és megakadályozzák a lentebb elhelyezkedő további szervek (elsősorban 
hónaljhajtások) fejlődését. Ez a fajta gátló hatás a hajtáscsúcs eltávolításával megszűnik, amelyre a 
növény rendszerint úgy reagál, hogy főként az alsó zónában intenzív hónaljhajtás növekedés indul el. 
Amennyiben a beavatkozás túl korai, a hónaljhajtások még intenzívebb növekedése révén erősebb 
vegetatív túlsúly alakulhat ki, mint a beavatkozást megelőzően. A beavatkozás helyes időpontját 
dátumszerűen megadni nem lehet, mivel minden ültetvény más és más jellegzetességeket mutat. 
Optimális esetben a hajtások növekedése természetes úton lelassul, vagy megáll a zsendülés 
időszakára. Amikor a termés már intenzív érésben van, a hajtások gyors növekedése kedvezőtlenül 
befolyásolhatja az érési folyamatokat.  

A növekedésben és érésben lévő szervek ugyanis versenyeznek a fotoszintézisben megtermelt 

asszimilátákért, az elsőrendű hajtások és hónaljhajtások intenzív növekedése tehát a bogyók 

cukorgyarapodása szempontjából kedvezőtlen. A termőegyensúlyban lévő és jól beszabályozott 

ültetvények jellegzetessége, hogy a vegetációs időszak elején a hajtások növekedése intenzív, így a 

növény számára szükséges lombfelület korán kialakul, a termés érési időszakában ugyanakkor a 
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hajtásnövekedés már egészen lelassul, vagy megáll. A tenyészidő elején tapasztalható intenzív 

növekedéshez nélkülözhetetlen, hogy a növény nagy mennyiségű tartalék tápanyagot halmozzon fel 

a fás részekben. A fakadást követően, mindaddig, amíg a lomblevelek nem érték el a kifejlett méretük 

közel felét, több asszimilátát fogyasztanak a növekedésükhöz, mint amennyit képesek előállítani. 

Áprilisban és május elején a hajtásnövekedés sebessége ennek megfelelően leginkább attól függ, 

hogy a növény mennyi tartalék tápanyagot volt képes a fás részeiben felhalmozni a korábbi években. 

Azok az ültetvények, amelyek vontatottan fejlődnek a tavaszi időszakban - a fajtasajátosságok és 

esetleges kártevők (pl. levélatka) fellépésén kívül - a legtöbb esetben a csökkent tartalék tápanyag 

készlet miatt mutatnak lemaradást. A növény számára a jelentős tartalékok felhalmozása csak abban 

az esetben lehetséges, ha a termőegyensúlyt sikerült kialakítani. A vegetatív és a generatív túlsúly 

egyaránt fékezheti a fás részekbe történő beraktározást, mivel az előbbi esetben az asszimiláták 

jelentős része a vegetatív növekedésben, a második esetben pedig a termés beérlelésében 

használódik fel. Kedvezőtlen víz- és tápanyagellátás szintén negatívan befolyásolhatja a tartalék 

tápanyagok felhalmozódását, a termesztés-technológiai műveletek helyes megválasztásával azonban 

ezeket a káros hatásokat mérsékelhetjük vagy meg is szüntethetjük. 
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4.  A termőegyensúlyt befolyásoló egyéb tényezők 
 

Amennyiben a növény vegetatív fejlődése gyenge, a rügy- és fürtterhelés csökkentésével, okszerű 
tápanyag-utánpótlással és a talaj vízkészletének védelmével (mechanikai talajművelés, 
gyommentesség fenntartása, mulcsozás) fokozhatjuk ennek mértékét. A helyes tápanyag-utánpótlás 
érdekében fontos megismerni mind a talaj, mind a növény tápanyag-ellátottságának mértékét. Sok 
esetben a talajban tényleges tápanyaghiány nem mutatható ki, a növény azonban már csökkent 
értékeket mutat egy-egy makro-, vagy mikroelem esetén. A makroelemek közül a növekedés 
sajátosságait illetően kiemelt szerepe van a nitrogénnek. A kötött talajok esetében a tényleges 
nitrogénhiány viszonylag ritkán alakul ki, az összetömörödött, levegőtlen talajokból azonban a növény 
nem képes felvenni kellő mennyiségben ezt az elemet. Sok esetben a gyenge hajtásnövekedés 
egyszerűen megszüntethető a talaj megfelelő mélységben (40-60 cm) történő meglazításával. A magas 
agyagásvány-tartalmú talajokon célszerű tehát rendszeresen végezni az őszi időszakban mélylazítást. 
Homokos talajokon a tényleges nitrogénhiány is gyakrabban előfordul, itt a tápanyag-utánpótlás 
nélkülözhetetlen. A mikroelemek közül a bór jelentősége is fontos a növekedési folyamatokban. E 
tápelem lombtrágyaként is hatékonyan pótolható. A tápelemek tényleges mennyiségén túl célszerű 
megvizsgálni az esetleges antagonizmusból adódó zavarokat, mivel sok esetben ez idézi elő a hiányt. 

Egyre több olyan ültetvény jellemző hazánkban, amelyekben a szakszerű termesztéstechnológia 
ellenére is nagyon gyenge vegetatív fejlődés alakul ki. Ennek legfőbb oka a súlyos mértékű aszálykár 
lehet. A klímaváltozás hatására a hazai szőlőtermesztés is egyre nagyobb aszálykárokat könyvelhet el. 
Hosszú távú meteorológiai adatsorok alapján egyértelműen bizonyítható a Kárpát-medence 
szárazabbá válása az utóbbi évtizedekben, jóllehet az egyes évjáratok közötti szórások is fokozódnak, 
vagyis egyre több szélsőséges évjárati hatással találkozhatunk. A hőségnapok száma és az aszályos 
időszakok hossza folyamatosan növekszik. Különösen a kitűnő adottságú meredek domboldalak 
ültetvényei, valamint az alföldi homoktalajok vannak kitéve fokozott veszélyeknek. Ezen ültetvények 
megfelelő vízellátottsága szempontjából nagyon fontos a helyes alanyfajta, illetve alany-nemes 
kombináció megválasztása. Jelenleg hazánkban még nem jellemző a Vitis berlandieri és V. rupestris 
keresztezésből származó, szárazságtűrő alanyfajták (140 Ruggieri, 110 Richter, stb.) használata, de 
ilyen ültetvények esetén célszerű lenne ezeket is bevonni a termesztésbe. Előfordulnak azonban olyan 
évek is, amelyek a szőlő számára nem biztosítanak elegendő csapadékot a vegetációs időszakban. 
Véleményem szerint közép- és hosszútávon a hazai ültetvények egy részénél nélkülözhetetlen lesz az 
öntöző rendszerek kiépítése. Olyan években, amikor a tenyészidőszak csapadékmennyisége nem éri el 
a 300 millimétert, különösen kedvezőtlen csapadék-eloszlás esetén, öntözés nélkül hatékony 
szőlőtermesztést nem tudunk folytatni. Az öntözés az aszályos évjáratokban sokkal inkább a növény 
alapvető életfunkcióinak megőrzését szolgálja, mint a termésmennyiség növelését (3 ábra) 
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1. ábra: aszálykár tünetei a szőlő levelein 
 

Szélsőségesen aszályos években az öntözés lehet az egyetlen olyan eszköz, amellyel a 

termőegyensúly kialakítható és ezáltal megfelelő minőségű termés szüretelhető. 
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5.  A vegetatív és generatív túlsúly 
 

Túlzott mértékű hajtásnövekedés és vegetatív túlsúly esetén több módszer áll rendelkezésünkre a 
termőegyensúly megteremtésére. Az ilyen jellegű zavar leginkább amiatt alakul ki, hogy a növény 
vízellátottsága, tápanyag-ellátottsága megfelelő, a növekedési erélyhez képest azonban aránytalanul 
kevés a termésmennyiség. Ez a tulajdonság részben fajtafüggő, ugyanis a nyugat-európai származású 
fajták (pl. Sauvignon blanc, Chardonnay, Mertlot, Cabernet sauvignon, stb.) és egyes keleti fajták (pl. 
Leányka) jellegzetessége a kis fürtök és intenzív növekedés mellett a sűrű lombozat fejlesztése. A 
termesztésben e fajták kiemelkedő zöldmunka igénye jól ismert. Más fajták esetében is kialakulhat 
vegetatív túlsúly, melynek mérséklése érdekében számos hatékony módszer áll rendelkezésünkre. Az 
egyik legfontosabb hatást a nemes szőlőfajták növekedésére az alanyfajta gyakorolja. Olyan fajták 
esetén, amelyek hajlamosak vegetatív túlsúly kialakulására, célszerű olyan alanyfajtát választani, 
amelyik a ráoltott nemes növekedését mérsékli. Ilyen alanyfajta a filoxéravészt követően a hazánkban 
is felhasznált Riparia Portalis, vagy a nálunk nem elterjedt 101-14 Mgt, mely Vitis riparia és V. rupestris 
keresztezésből származik. Jóllehet az alany kiválasztásánál az egyéb szempontokat (mésztűrés, 
vízellátottság) egyaránt figyelembe kell venni, a legtöbb vegetatív szőlőfajta esetében található olyan 
alanyfajta, amellyel mérsékelhető a növekedési erély. A termő szőlőültetvényekben az alanyfajta 
módosítására már nincs lehetőség, azonban az ültetvényszerkezet egyéb elemeit átalakítva, a 
vegetatív túlsúly a növények esetében mérsékelhető. E tekintetben kiemelt szerepe van a 
tőkeművelésmódnak. Az erős növekedésű és sok hajtást fejlesztő szőlőfajták esetében legjobb 
választás olyan művelésmódot választani, melyen szálvesszős metszést tudunk alkalmazni. A hosszú 
metszési elemek meghagyása esetén ugyanis a tőkénkénti rügy és fürtterhelés, valamint ennek 
következtében a terméshozam is fokozható. A hazai termesztési gyakorlatban ezeknek a céloknak 
leginkább a Guyot-, vagy ernyőművelés felel meg. Ezeken a tőkeformákon a kisfürtű szőlőfajták 
termésmennyisége fokozható, ugyanakkor legyezőszerűen szétterített, fotoszintetikusan aktív 
keskeny lombozati profil hozható létre. (4. ábra) 

 

1. ábra: A Guyot művelésen egyenletes hajtáselrendezés alakítható ki 
 

Amennyiben a növekedés mértéke még ilyen művelésmódokon is túlzott mértékű, azt a rügyterhelés 
fokozásával, vagyis további szálvesszők meghagyásával módosíthatjuk. Az ernyőművelésen lehetőség 
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van akár 3 szálvessző rögzítésére is, ebben az esetben azonban a tenyészidőszakban intenzívebb 
hajtásválogatásra van szükség az önárnyékolás elkerülése érdekében. A vegetatív túlsúly kialakulása 
esetén továbbá célszerű a lombfal magasságát növelni. Ez elérhető egyrészt a csonkázási magasság 
növelésével, másrészt a törzsmagasság csökkentésével. A csonkázási magasságot a támrendszer 
függvényében csak kismértékben tudjuk megváltoztatni, a törzsmagasság csökkentése azonban a 
legtöbb művelésmódon megoldható. A nagyobb hajtáshossz következtében a hajtások visszavágására 
később kerülhet sor, így a hajtások növekedése hamarabb leáll spontán módon is. A korai csonkázás 
ugyanis a hónaljhajtások gyors megnövekedése révén tovább fokozná a növény vegetatív 
teljesítményét. További lehetőséget jelentenek az erős növekedésű ültetvények esetén a növény víz- 
és tápanyagellátottságának mérséklésére irányuló beavatkozások. A szőlő víz- és nitrogénellátottságát 
nagymértékben csökkentheti a sorközök füvesítése. A hazai gyakorlatban általában a teljes felületet 
érintő füvesítés kedvezőtlen, mivel az túlzott mértékű vízstresszt idézhet elő, különösen az aszályos 
években. Erős növekedés esetén azonban a termőterület felét (minden második sorközt) érintő 
gyepesítés általában célravezető. Ebben az esetben alkalmazhatunk különböző mértékű konkurenciát 
előidéző vetett gyeptakarót (elsősorban csenkesz fajok vetésével), de a legtöbb esetben a természetes 
gyomflóra rendszeres kaszálása is jó eredményekkel szolgál. A sorközök füvesítése esetén a 
növényállomány folyamatos vizsgálatával kell meggyőződni a tápanyag-ellátottság mértékéről és a 
füves sorközök rendszeres talajlazításáról is gondoskodni kell.  

A generatív túlsúly kialakulására leginkább a nagyfürtű, bő termő fajták esetében lehet számítani. Ezt 
a problémát leginkább a csökkent levélfelület és vesszőhozam, valamint az aránytalanul nagy 
tőkénkénti terméshozam jellemzi. Túlzott generatív teljesítmény esetén a legegyszerűbb megoldás a 
tőkénkénti rügyterhelés csökkentése. Célszerű olyan művelésmódokat választani, amelyek esetében 
rövidcsapos metszést alkalmazhatunk. A korszerű tőkeművelésmódok közül jó megoldást jelent a 
Royat-kordon, rövidcsapos metszéssel. Az utóbbi időben a Tokaji borvidéken terjed a Royat-kordon 
tőkék vesszőinek egészen a sárrügyig való visszametszése. Véleményem szerint az alapi rügyekig 
történők kopaszmetszés még a bőtermő fajták (pl. Furmint, Hárslevelű) esetében sem indokolt, 
különösen egy kordonművelésen, ahol a beavatkozás a fattyúhajtások fokozott megjelenését vonja 
maga után. A kopaszra metszett kordonművelésű tőkék esetében akár vegetatív túlsúly is kialakulhat, 
vagyis az ilyen mértékű korlátozás a szükségessel ellentétes hatást válthat ki.  

 

 

5. ábra: Sárszemre történő visszametszés indokolatlan mértékű hozamkorlátozást és vegetatív 
túlsúlyt idézhet elő még a bőtermő fajták esetében is 
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Amennyiben az egyensúly a metszéssel önállóan nem alakítható ki, a vegetációs időszakban további 
fitotechnikai beavatkozásokra lehet szükség. A zöldmunkák közül a termőhajtások és a fürtök ritkítása 
segít a generatív túlsúly mérséklésében. Aszályos időszakban, kialakítás alatt álló, fiatal ültetvényekben 
és nagyon gyenge hajtásnövekedés esetén minél korábbi beavatkozással igyekezzünk mérsékelni a 
túlterhelés negatív hatásait. A termőhajtásokat ilyen esetekben már célszerű kb. 25-30 cm-es 
hosszúságuk elérésekor leválogatni, amint azokon az első kacsok láthatóvá válnak. Ebben a fenológiai 
stádiumban ugyanis a termőhajtásonkénti és tőkénkénti fürtszám már pontosan meghatározható. 
Gyenge növekedésű ültetvényekben a fürtválogatást minél korábban, a kötődéstől kezdődően célszerű 
végrehajtani. Ez vonatkozik az egyéb zöldmunkákra (csonkázás, hónaljhajtások visszavágása) is, mivel 
a korai beavatkozások esetén a hajtásnövekedés intenzitása némileg fokozható. A generatív túlsúlyban 
lévő ültetvényekben fokozott figyelmet szükséges fordítani az ültetvény vízkészletének megőrzésére, 
mivel nagyobb terméshozam esetén a növény vízigénye fokozódik. A sorközök mechanikus művelését 
követően fontos a talajfelszín elsimítása, így csökkentve a talaj túlzott evaporációját. A nagy 
terméshozamú ültetvényekben jó lehetőség a talajfelszín mulcsozása, mely hatékonyan segít a talaj 
vízkészletének megőrzésében. A nagy hozamú ültetvények aszályos évjáratokban az öntözés nélkül a 
terméskorlátozás nemcsak minőségi tényező, hanem a növény túlélését is szolgálja. Jelentős generatív 
túlsúly és vízstressz együttes fellépése esetén ugyanis a nemcsak a termés érési folyamatai lassulnak, 
hanem valamennyi jelentős élettani funkció leromlik, amely akár a tőke pusztulását is magával 
vonhatja. Nagy terméshozam csak akkor érhető el minőségromlás nélkül a legtöbb ültetvényben, ha a 
növény vegetatív teljesítménye is kiemelkedő, ehhez pedig ideális víz- és tápanyagellátásra van 
szükség.  

Mindezek alapján összefoglalva megállapítható, hogy a termőegyensúlyban lévő ültetvényekben a 
mennyiségi és minőségi paraméterek egyaránt kedvezően alakulhatnak, vagyis optimális esetben a 
nagy hozamú ültetvényeken is kiemelkedő minőséget érhetünk el. Fontosnak tartom továbbá kiemelni 
azt is, hogy a kis tőkénkénti terméshozam önmagában még nem jelenti azt, hogy a növény 
egyensúlyban van és kimagasló minőséget ad. Az egyes borvidéki szabályozásokban és 
termékleírásokban szereplő terméshozam maximum (t/ha, vagy q/ha) értékek véleményem szerint 
nem garantálhatják a termés/bor kiemelkedő minőségét. A kis terméshozamú ültetvények ugyanis 
vegetatív túlsúly és ésszerűtlen termesztéstechnológiai műveletek esetén semmilyen minőségi 
paraméterben nem mutatnak kedvezőbb értékeket egyes nagy hozamú, de termőegyensúlyban lévő 
ültetvényekhez képest. Ha figyelembe vesszük a hazai szőlő-bor ágazat jövedelmezőségét, 
véleményem szerint jelenleg nem a terméshozamok jelentős korlátozását, hanem sokkal inkább a 
minőségromlás nélküli hozamfokozást érdemes termesztési célul kitűznünk. Ez az ideális helyzet pedig 
csak abban az esetben érhető el, ha a növényállományban sikerül termőegyensúlyt kialakítanunk. 

Az 1. táblázatban foglaltam össze mindazokat a tényezőket, amelyek egy adott ültetvény esetében a 

termőegyensúly meglétére, vagy annak hiányára utalnak. 

  



TULAJDONSÁGOK TERMŐEGYENSÚLY VEGETATÍV TÚLSÚLY GENERATÍV TÚLSÚLY 

Hajtásszám Közel annyi hajtás fejlődik a tőkén, mint a 
metszéskor meghagyott világos rügyek száma 

Számos többlethajtás (ikerhajtás, fattyúhajtás, 
hónaljhajtás) zsúfolja a lombozatot 

Kevés hajtás jelenik meg, többlethajtások csak kis 
számban jellemzők 

Hajtás. 
növekedés 

Fakadás után intenzív, majd az érési időszakra 
mérséklődik 

Az egész vegetációs időszakban intenzív, 
elsőként a főhajtásokon, majd a 
hónaljhajtásokon 

Gyenge növekedés, sok esetben még a 
tőkeművelésmódra jellemző teljes lombfal sem alakul 
ki 

Hajtásnövekedés leállása Zsendülés időszakában A teljes érés időszakában, vagy nem áll le Korai, gyakran még a kötődés és a fürtzáródás közötti 
időszakban  

Lombozat  Egyenletes eloszlású, jól megvilágított 
lombfal 

Sűrű lombozat, melyben önárnyékolás alakul ki Ritka lombozat, mely esetenként nem éri el a megfelelő 
méretet, vagy nagyobb hiányosságok találhatók benne 

Lombfelület 1,5-2 m2 levélfelület/kg termés, átlagos 
levélméret 

2-4 m2/ termés kg, aránytalanul nagy egyedi 
levélmérettel 

0,5-1,5 m2 1 kg termés kineveléséhez  

Vesszővastagság Egyenletes vastagságú és ízközhosszú, 
zömében 6-8 mm vastag vesszők fejlődnek 

Rendkívül erős vesszők jellemzők, gyakran 10-12 
mm vastagsággal és hosszú ízközökkel 

Gyakran gyenge vesszőállomány alakul ki, rövid 
ízközökkel 

Vesszőérés Körkörös és hosszanti, teljes vesszőbeérés Egyes árnyékban fejlődő vesszők beérése nem 
megfelelő 

Az éves vesszők gyakran csak röviden érnek be 

Többéves szárrészek A kornak megfelelő vastagságú cserrész és 
idős részek 

Megvastagodott cserrész, karok és törzsek Vékony cserrész, gyenge idős fás részek 

Tápanyag hiánytünetek Ritkán fordul elő Egyes antagonizmusok, pl a fokozott 
nitrogénellátás miatt kialakuló káliumhiány 
előfordulhatnak 

Gyakori tápelemhiányok a mikro- és makroelemek 
szintjén egyaránt. 

Fürtméret Fajtára/klónra jellemző fürtök Sokszor gyengén fejlett és rosszul kötődött, 
hiányos fürtök 

A fajta/klón méretéhez képest nagyobb, tömött fürtök 
jellemzők 

Bogyóméret Az évjáratra és fajtára/klónra jellemző szint Apró, rosszul termékenyült bogyók, a magvak 
száma kicsi, gyakori madárkásság 

Nagyméretű, vékony héjú bogyók 

Terméshozam Átlagos, vagy nagy terméshozam, 
kiegyensúlyozott termőképesség évről évre 

Kis terméshozam, évjáratonként ingadozik. Kiemelkedő, de évenként ingadozó terméshozam 

Y/N arány Általában 4-6 közötti értékek 1-4 közötti értékek 5-12 közötti értékek 

Érési idő Adott fajtára és évjáratra jellemző érési idő Elhúzódó érés jellemzi Elhúzódó érés, a késői érésű fajtáknál gyakran nem 
alakul ki teljes érettség 

Növényvédelmi jellemzők Kórokozók és kártevők fellépése nem haladja 
meg a fajtára/évjáratra jellemző szintet  

Egyes állati kártevők (molyok) és gombák (pl. 
peronoszpóra, botrítisz) gyakrabban károsítanak 

A laza lombozat és gyengébb beérettség miatt kisebb 
kártétel alakulhat ki 

Termésminőség Magas mustfok, kedvező beltartalmi mutatók Általában magas mustfok, de kedvezőtlen 
savösszetétel, kevés aromaanyag, kevés fenolos 
összetevő 

Alacsony mustfok, kedvezőtlen mustösszetétel 



1 
 

1. táblázat: A szőlőültetvények jellegzetességei a termőegyensúly, a vegetatív, vagy generatív túlsúly esetén 

  

Borászati jellemzők Jól erjeszthető mustok, érlelhető borok Jól erjeszthető mustok, gyakran diszharmonikus 
borok 

Tápanyaghiányos mustok erjedési problémák, rövid 
ideig érlelhető, jellegtelen borok 



A 2. táblázatban azokat az ültetvényszerkezeti elemeket és termesztéstechnológiai műveleteket 
mutatom be, amelyeket a termőegyensúly kialakítása érdekében alkalmazhatunk vegetatív vagy 
generatív túlsúly esetén. 

 

2. táblázat: Az ültetvényszerkezet és termesztés-technológia elemeinek megválasztása vegetatív és 
generatív túlsúly esetén 

Ültetvényszerkezet és 
termesztéstechnológia 
megválasztása 

Vegetatív túlsúly esetén Generatív túlsúly esetén 

Alanyfajta Növekedést mérséklő alanyfajta 
használata 

Növekedést fokozó alanyfajta 
használata 

Művelésmód Szálvesszős metszéssel 
kialakítható művelésmódok, pl. 
Guyot, ernyő 

Rövidcsapos metszéssel 
kombinálható művelésmódok, pl. 
Royat-kordon 

Törzsmagasság Alacsonyabb törzs és nagyobb 
hajtáshossz  

Magasabb törzs és korábbi csonkázás 
célszerű 

Rügyterhelés Tőkénkénti rügyszám fokozása Tőkénkénti rügyszám csökkentése 

Terhelés elosztása Főként szálvesszőkön Főként rövidcsapokon 

Hajtásválogatás Intenzív hajtásválogatást igényel A hajtásválogatás során a 
termőhajtások számát célszerű 
csökkenteni 

Lombozat elrendezése Keskeny lombfal kialakítása 
célszerű 

Lombfal és lombsátor egyaránt 
kialakítható 

Csonkázás időpontja 
és mértéke 

Minél későbbi és enyhe mértékű 
visszavágás célszerű 

Viszonylag korán és nagyobb 
mértékben érdemes visszavágni a 
hajtásokat, így ösztönözve a 
hónaljhajtások növekedését 

Levélritkítás Jelentős mértékű ritkítás 
szükséges a fürtzónában 

Általában nem igényel intenzív 
lelevelezést 

Fürtválogatás Nem célravezető, jelentős 
minőségjavulást nem eredményez 

Hatékony beavatkozás, minél 
gyengébb növekedés jellemző, annál 
korábbi időpontban célszerű 
végrehajtani 

Tápanyag-utánpótlás Mérsékelt tápanyag-utánpótlást 
igényel, amennyiben a 
levélanalízis valamilyen hiányt 
mutat 

Fokozott tápanyag-utánpótlás, 
különösen a nitrogén és egyes 
mikroelemek esetén 

Növényvédelem Előrejelzésen alapuló fokozott 
védekezés a sűrűbb lombozat 
miatt 

A sűrűn elhelyezkedő, tömött 
fürtzónák esetén a szürkerothadás 
fertőzés fokozódhat 

Talajművelés Mechanikai talajművelés és 
sorközi füvesítés kombinációja 

Rendszeres mélylazítás, mechanikai 
talajművelés, esetleg mulcsozás (pl. 
szalmatakarás) alkalmazása 

Öntözés Általában kerülendő Száraz évjáratokban kedvező hatás 
érhető el okszerű öntözéssel 
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6.  A terhelés szerepe a fitotechnikában 
 

A szőlőtermesztők körében általánosan használt fogalom a terhelés, mely alatt általában a tőkénkénti 
rügyek számát értjük. Ilyen értelemben a terhelés valójában rügyterhelést jelent, jóllehet a fogalmat 
egyaránt használjuk a tőkénkénti, vagy területegységre jutó hajtások és/vagy fürtök számára is. 
Mindezek alapján szükséges tehát elkülöníteni a tőketerhelés fogalmát, mely egyaránt magában 
foglalja a tőkénkénti rügyszámot, hajtásszámot és fürtszámot. 

A gyakorló szakemberek között általános nézet, hogy a tőketerhelés megválasztása az egyik 
legfontosabb eszköz a hozam és a minőség szabályozásában. A mennyiséget/minőséget alakító 
tényezők sorában a terhelésnél valójában lényegesen nagyobb szerepe van: 

- a termőhely megválasztásának 
- az évjárati tényezőknek 

a fajta (alany és nemes) genetikailag kódolt tulajdonságainak. 

 

7.  Mennyiség vagy minőség? 
 

Mindezek alapján vitatható az a régóta fennálló szakmai vélekedés, mely szerint a termés és a bor 
minőségét legnagyobb mértékben a tőketerhelés és terméshozam határozzák meg. Amennyiben 
ugyanis az előző állítás helytálló lenne, úgy a legkülönbözőbb termőhelyeken, fajtától függetlenül, 
valamennyi évjáratban minőségjavulást tudnánk elérni a tőketerhelés mérséklése révén. A 
gyakorlatban azonban számtalan ellenpéldával találkozhatunk. Adott termésminőség kialakulásában 
valójában sokkal több tényező játszik közre. Ezek közül kiemelt szerepet játszik a növény kondíciója, 
víz- és tápanyag-ellátottsága, az egyes művelésmódokra jellemző fotoszintetikusan aktív lombfelület 
mérete, kitettsége, a hajtásoknak a lombozatban való elhelyezkedése, az idős fás részek aránya, a 
gyökérzet aktivitása és még számos olyan növényélettani tényező, amelyeket döntően a termőhely-
fajta- évjárat komplex rendszer alakít ki.  

Önmagában tehát az ültetvényben a metszés és zöldmunkák révén kialakított terhelési szint nem ad 
elegendő információt az adott parcella minőségi potenciáljával vagy terméshozam kilátásaival 
kapcsolatban. A terhelés helyes megválasztása tehát nem tekinthető olyan „csodaszernek”, mely 
segítségével minden körülmények között kimagasló borminőség érhető el.  

A terméshozam és a termésminőség kialakulását leginkább egy sok ismeretlenes, bonyolult 

egyenletként lehet értelmezni, melynek egyik fontos, de korántsem kizárólagos eleme a terhelés. 
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8.  Terhelés és hozam összefüggései 
 

A szőlő esetében lehetőség van akár tényleges rügyterhelés nélkül is fenntartani ültetvényeket, amire 
a korábbi hazai gyakorlatban az un. móri kopasz fejművelés volt a példa. Az Ezerjó ugyanis világos 
rügyek meghagyása nélkül is elfogadható hozamot ad, köszönhetően a fajta termékeny alapi és rejtett 
rügyeinek. A rügyterhelés abszolút minimumát tehát a kopasz metszés, maximumát pedig a metszés 
elhagyása jelenti. A két véglet közt a rügyterhelés függvényében rendkívül sokféle hozamot érhetünk 
el, a legnagyobb termésszint azonban általában nem a metszetlen tőkéket jellemzi. A szőlő hormonális 
önszabályozási mechanizmusának köszönhetően ugyanis a terhelés fokozásával a hozam csak egy 
bizonyos pontig fokozódik, majd visszaesik. Az erősen túlterhelt tőkék esetében a meghagyott világos 
rügyek jelentős része – akár 60%-a is alva marad.  A növény ilyen módon képes a termés és a magvak 
beérése szempontjából fontos egyensúlyi helyzetet kialakítani. Erős túlterhelésben nemcsak a rügyek 
alva maradása, hanem a rosszabb kötődés és a lassabb bogyónövekedés is csökkenti a terméshozamot. 
A terhelés csökkentése következtében egyre nagyobb arányban jelennek meg a tőkén olyan többlet 
hajtások is, amelyek nem világos rügyből, hanem mellékrügyekből, alapi rügyekből, vagy épp rejtett 
rügyekből fakadtak. Ezek a hajtások, jellemzően kis termékenységűek. Amennyiben az egymást követő 
években a tőkéket folyamatosan alul- vagy túlterheljük, a tartamhatások évről évre egyre 
markánsabban jelentkeznek. A rügyterhelés és a terméshozam, valamint a különböző eredetű hajtások 
száma közti összefüggést az 6. ábra mutatja.  
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6. ábra: A rügyterhelés hatása a különböző eredetű hajtások megjelenésére  
(Csepregi-1982) 

  A szőlőre jellemző önszabályozásnak köszönhetően van lehetőség – a világ egyes részein- a metszés 

nélküli, pontosabban minimális metszésű (minimal pruning) ültetvények kialakítására. Meghatározott 

tőkeforma kialakítását követően ugyanis a tényleges fás metszés elhagyása esetén is - több év 

átmeneti időszakot követően- kialakulhat egyfajta egyensúlyi helyzet, ami elfogadható 

levélfelület/terméstömeg arányt és minőséget eredményez. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

kontinentális klímájú területeken uralkodó időjárási tényezők a minimal pruning hatékony 

alkalmazását nem teszik lehetővé. 
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9.  Terhelés és minőség 
 

A terhelés és a minőség összefüggéseit illetően a terméshozamhoz hasonló tendenciákat figyelhetünk 
meg. Amennyiben az egységnyi hozamra jutó lombfelület nem elegendő a termés (és a vesszők) 
megfelelő beérleléséhez, túlterhelésről beszélhetünk, melynek a minőségre gyakorolt hatásai 
egyértelműen kedvezőtlenek. Bizonyos határok között igaz az a megállapítás, hogy a terhelés 
mérséklése a termés érési folyamatait gyorsítja, beltartalmi paramétereit pedig növeli. A terhelés 
drasztikus mértékű csökkentésének hatására azonban a termés cukortartalma és egyéb minőségi 
paraméterei (színanyagok, tanninok, aromaanyagok koncentrációja) már stagnálnak, vagy visszaesnek. 
Ilyen esetekben a növényre fokozott vegetatív túlsúly jellemző, melynek következtében az érési 
folyamatok elhúzódnak. Amennyiben tehát a rügyterhelést túlzott mértékben csökkentjük, a vegetatív 
és generatív szervek közötti egyensúlyi helyzet megszűnhet, a lombozat túl zsúfolttá válik, a fürtök 
fejlődése, érési folyamatai pedig elhúzódnak. A túlzott mértékű alulterhelés tehát nem a minőség 
javulását, hanem épp annak leromlását eredményezi. Az alulterhelt tőkéken fokozott zöldmunkákkal 
(intenzív hajtásválogatás, lelevelezés, stb.) termőegyensúlyt alakíthatunk ki, a termés minősége 
gyakran azonban még így sem kedvezőbb, mint az optimálisan terhelt tőkéken.  

A tőketerhelés és a növényi szénhidrát készlet összefüggéseit a 7. ábra mutatja.  

 

7. ábra: A tőketerhelés hatása a növény szénhidrát készletére (Carbonneau - 2003) 
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Az előzőekben felvázolt összefüggések egyértelműen azt mutatják, hogy a terhelés csak bizonyos 
határok közt képes módosítani a növényre jellemző mennyiségi és minőségi mutatókat, hiszen azt 
alapvetően a környezeti tényezők, a fajta tulajdonságai és az évjárat sajátosságai befolyásolják.  
Meghatározott termőhelyen létesített és beállt ültetvényekben mindazonáltal a hozam/minőség 
szabályozásának legfontosabb eszközét a termesztés-technológia, azon belül pedig a fitotechnika 
(metszés és a zöldmunkák) jelenti. A tőketerhelés megválasztása tehát a szőlőültetvények esetében 
meghatározó szerepet játszik a minőség szabályozásában.  

A következőkben összefoglalom, hogy a tőketerhelés megváltoztatása milyen hatásokat eredményez 

a növény életében (3. és 4. táblázatok) 

  



3. táblázat: A terhelés hatása a lombozatra és a tőke vegetatív teljesítményére 

  

JELLEMZŐK ALULTERHELÉS OPTIMÁLIS TŐKETERHELÉS TÚLTERHELÉS 

VILÁGOS RÜGYEK ALVA 
MARADÁSA 

15 % alatti értékek 15-25%  25-60 % 

IKERHAJTÁSOK 
MEGJELENÉSE 

gyakori átlagos mértékű rendkívül ritka 

FATTYÚHAJTÁSOK 
MEGJELENÉSE 

gyakori átlagos mértékű rendkívül ritka 

ALAPI RÜGYEK FAKADÁSA rövid metszések esetén gyakran 
megfigyelhető 

viszonylag ritka alig fordul elő 

TERMŐ/MEDDŐ HAJTÁSOK 
ARÁNYA 

sok meddőhajtás jellemző nagyobb arányban termőhajtások szinte kizárólag termőhajtások 

FAKADÁS IDŐPONTJA  korai átlagos (fajta és évjárat függő) késői és elhúzódó 

HAJTÁSNÖVEKEDÉS rendkívül intenzív fajtára jellemző mértékű gyenge, vontatott 

HAJTÁSNÖVEKEDÉS 
LEÁLLÁSA 

nagyon késői, gyakran a hónaljhajtások 
még érési időben is növekednek 

a zsendülés időszakára 
jellemzően a növekedés lelassul, 
vagy leáll 

a növekedési folyamat korán, gyakran már a kötődés –
fürtzáródás közötti időszakban leáll. 

VESSZŐK BEÉRÉSE Korán elindul, de gyakran nem megfelelő 
fa/bél arány jellemző 

Rendszerint korán bekövetkezik 
és teljes mértékű 

Hiányos és elhúzódó folyamat, mely a teljes hajtáshosszt 
nem érinti 

ÉVES VESSZŐK VASTAGSÁGA vastag, gyakran 10 mm feletti vesszők a vesszők többsége átlagos, 5-7 
mm átmérővel rendelkezik 

a legtöbb vessző igen vékony < 5mm, kevés alkalmas 
szálvesszőnek 

LEVÉLFELÜLET az egyes levelek felülete és a tőke egész 
lombfelülete is kiemelkedő  

Művelésmódra és fajtára jellemző 
optimális szint  

az egyes levelek mérete kicsi, a tőkénkénti teljes 
levélfelület viszont kimagasló 

EGYSÉGNYI TERMÉSRE JUTÓ 
LEVÉLFELÜLET 

kimagasló átlagos alacsony 

ÖNÁRNYÉKOLÁS A 
LOMBOZABAN 

kis rügyterhelés mellett jelentős mértékű nem jellemző jelentős mértékű 

KÓROKOZÓK FERTŐZÉSI 
ESÉLYE 

jelentős, a lombozat és a fürtök felülete 
lassan szárad fel 

Fajta/évjárat és zöldmunkák 
függvényében változik 

gyorsan terjedő fürtfertőzések, gyakran jelentős 
terméskiesés 

RÜGYTERMÉKENYSÉG kiemelkedő értékek, gyakran>2,0 
fürt/világos rügy. Tartós alulterhelés 
esetén a rügytermékenység csökken 

közepes, jó értékek, jellemzően 
1,5-2,0 fürt/világos rügy 

alacsony értékek, gyakran 1,0 alatti fürt/világos rügy 
értékekkel 
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4. táblázat: A terhelés hatása a virágzatok és fürtök fejlődésére 

 

VIRÁGZATOK FEJLŐDÉSE gyors megnyúlás a fürtkocsányon és 
elágazásain  

átlagos ütemben zajlik (évjárat és 
fajta befolyásolja) 

lassú és hiányos fejlődés 

VIRÁGZATOK MÉRETE jellemzően nagy fürtvirágzat sok 
virágbimbóval 

átlagos fürtméret és fajtára 
jellemző elágazás típusok 

kevésbé elágazó fürtvirágzat, kisebb számú virágbimbó 

VIRÁGTÍPUSOK zömében hímnős virágok zömében hímnős virágok funkcionálisa hímvirágok nagyobb arányú megjelenése 

KÖTŐDÉSI ARÁNY zsúfolt lombozat esetén kedvezőtlen 
mértékű 

fajtára jellemző átlagos mértékű: 
40-60% 

Gyenge mértékű, esetenként csak 15-30% 

ELRÚGÁS MÉRTÉKE esetenként kialakulhat nem jelentős rendszerint igen jelentős 

MADÁRKÁSSÁG 
ELŐFORDULÁSA 

ritka (fajtánként eltérő mértékben ritka (fajtánként eltérő mértékben egyes fajtáknál gyakori jelenség 

BOGYÓFEJLŐDÉS  gyors, esetenként túl intenzív átlagos intenzitású mind a sejtosztódás, mind a sejtek növekedése vontatott 

BOGYÓMÉRET, 
FÜRTSZERKEZET 

fajtához/klónhoz képest nagy bogyók és 
tömött fürtök 

fajtára jellemző bogyóméret és 
fürt tömöttség 

kis bogyóméret, laza, hiányos fürtszerkezet 

TERMÉSHOZAM aránytalanul alacsony adott évjáratra és fajtára jellemző 
mértékű 

kimagasló hozam, mely a tartós túlterhelés hatására 
lecsökkenhet. 

TERMÉS EGÉSZSÉGI 
ÁLLAPOTA 

a tömött fürtszerkezet és érett bogyók 
miatt gyakori a botrítisz fertőzés 

Okszerű növényvédelem mellett a 
termés egészségi állapota 
megőrizhető 

Leginkább a lisztharamat és a peronoszpora károsíthatja a 
fürtöket 

ZSENDÜLÉS IDŐPONTJA korai fajtára jellemző időszakban a fajtához képest későn indul el 

ÉRÉSMENET gyors folyamat normál ütemű elhúzódó, vontatott 

BEÉRÉSI MUSTFOK átlagos, vagy magas átlagos vagy magas jellemzően alacsony értéket mutat 

MUST SAVTARTALMA Változó, kevésbé terhelés függő. Erős túlterhelésben alakulhat ki magasabb érték. Leginkább a fajta és az évjárati adottságok befolyásolják 

SAVÖSSZETÉTEL esetenként magas almasav koncentráció érettségtől függő 
borkősav/almasav arány 

gyakori az almasav dominancia 

TANNIN, ANTOCIANIN 
KONCENTRÁCIÓ  

Magas, de a nagyobb bogyóméret miatt a 
kioldhatóság a vörösborkészítésben 
kedvezőtlenebb 

Magas értékek, kedvező 
extrakciós feltételekkel 

Színanyagban, tanninban jellemzően szegény alapanyagok 

ELSŐDLEGES 
AROMAANYAGOK 

legfeljebb közepes koncentráció 
(kedvezőtlen fényviszonyok a 
lombozatban) 

magas koncentráció jellemző általában kevés primer aromaanyag jellemző 



10.  Optimális tőketerhelés meghatározása 
 

Az előző táblázatok is egyértelműen mutatják, hogy a tőketerhelés az egész növény anyagcseréjére, 

élettani folyamataira, terméshozamára és minőségére, közvetett módon pedig az egész ültetvény 

élettartamára jelentős hatást gyakorol. A legfontosabb kérdést azt jelentheti a gyakorló szakemberek 

számára, hogy milyen konkrét terhelési szintet szükséges kialakítani a sikeres termesztés érdekében 

évről évre. Véleményem szerint erre a kérdésre egyértelmű választ adni - vagyis olyan konkrét és 

általános érvényű rügy/m2, termőhajtás/m2, vagy fürt/m2 értéket meghatározni, amely minden 

esetben alkalmazható – aligha lehetne. A szakirodalmi adatok eredményei szerint a nagy fürtű, nagy 

termékenységű fajták termesztésében - a magyarországihoz hasonló kontinentális klímán, 

négyzetméterenként 4-8 világos rügy, kis fürtű fajták esetében pedig akár 8-12 rügy és közel ekkora 

termőhajtás szám optimális terhelést eredményez. A fürtszám tekintetében úgy szükséges kalkulálni, 

hogy a mi éghajlati adottságaink mellett jellemzően 1-1,5 kg/m2 kinevelése normál esetben 

megfelelő minőség mellett valósítható meg. Az ehhez szükséges fürtszámot a fajtákra/klónokra 

jellemző és szakkönyvekben megadott fürtátlagtömeg értékek alapján határozhatjuk meg. 

 

11.  Heterogén növényállomány 
 

Az egyes ültetvények azonban - még azonos fajta, művelésmód és ültetési sűrűség esetén is- teljesen 

eltérő képet mutathatnak, így a terhelés megválasztása minden esetben egyedi elbírálást igényel. A 

legfontosabb teendőnk, hogy az alul- és túlterhelésre utaló, fent bemutatott jelek alapján határozzuk 

meg a terhelést. Az előzőekben megadott rügyszámok alkalmazásával jellemzően jó eredményt 

kaphatunk, a terhelés esetleges korrekciójára pedig a tenyészidőszakban van lehetőség hajtás- és 

vagy fürtválogatás révén. Mindig tartsuk szem előtt azt az alapvető törvényszerűséget, hogy az 

ültetvényeket a legritkább esetekben jellemzi homogén tőkeállomány, vagyis minden tőke 

metszését, hajtás- és fürtszám beállítását kissé eltérő módon szükséges kivitelezni. A heterogén 

növényállomány leggyakoribb oka a szaporítóanyag eltérő állománya és a változatos talajviszonyok 

mellett épp abban keresendő, hogy a metszést és zöldmunkákat végzők nem veszik figyelembe a 

növények kondíciójában fellelhető, szemmel látható különbségeket és standardizált módszerek 

szerint minden tőkét minden esetben teljesen azonos módon terhelnek. Az ilyen szakszerűtlenül 

kezelt állományban a termés mennyiségi és minőségi mutatói évről évre egyre nagyobb szórást 

fognak mutatni, a tőkék egy részét pedig alul-, míg más részüket túlterheljük. A fitotechnikai 

műveletek végrehajtásához és az optimális terhelés beállításához tehát komoly szakértelemre van 

szükség, így csak olyanoknak lenne szabad ezeket végezni, akik megfelelő biológiai alapismeretek 

birtokában helyes döntéseket képesek hozni. 
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12.  Terhelés megtervezése, számítása 
 

A gyakorlat számára létezik olyan számítási módszer, mely segítségével lehetővé válik egy megcélzott 

terméshozam eléréséhez szükséges rügyterhelés kiszámítása. Vegyünk egy konkrét példát erre. 

Kiindulásként az elérni kívánt terméshozamot szükséges meghatározni, melyhez komplex 

szakismeretekre van szükség: a fajta és termőhely adottságain, a növényállomány kondícióján kívül a 

piaci-jövedelmezőségi viszonyokat is szükséges figyelembe venni. Amennyiben az elérendő hozam pl. 

10 tonna/ha, elsőként a tőkénkénti hozamot szükséges kiszámítani. 2 m x 1 m sor- és tőtávolság 

esetén tőkénkénti 2 kg az elérendő hozam. A rügyterhelés kiszámításához még két tényezőt kell 

ismerni: a rügytermékenységi együtthatót és a fürtátlagtömeget. A rügytermékenységi együttható 

nem más, mint a metszéskor meghagyott világos rügyekből fejlődő átlagos fürtszám (fürt/rügy). 

Ennek meghatározására a metszést megelőzően van lehetőségünk rügyboncolásra vagy rügy 

hajtatásra. Az előző esetben a téli rügyeket hosszirányban felvágjuk és nagyító, mikroszkóp alatt 

megszámoljuk a főrügyeken található virágzatkezdemények számát. A hajtatás során pedig egyrügyes 

vessződarabokat teszünk talpi részükkel meleg vízfürdőbe, majd a kifakadt hajtásokon 

meghatározzuk a virágzatok számát. A fajtákra jellemző fürtátlagtömeget az ezzel foglalkozó 

szakkönyvek megadják, jóllehet itt az esetleges klónok is komoly eltérést mutathatnak, így inkább 

klónra jellemző becsült fürttömeg értéket szükséges meghatározni. Amennyiben pl. egy fajta 

rügytermékenysége 2-es értéket ad, fürtátlagtömege pedig 100 g, a tőkénkénti 2 kg termés 

eléréséhez 10 rügy meghagyása szükséges. Ez az alapszámítás főként a fürttömeg értékében 

pontatlan, mivel ez a paraméter a sokéves átlaghoz képest jelentős szórást mutathat az évek között. 

Amennyiben a fajta leírásánál megadott fürttömegnél 30 %-kal kisebb értéket (pl. 100 g helyett 70 g-

ot) adunk meg, a tervezett terméshozam biztosan elérhető. 70 g-os fürttömeggel számolva már 

tőkénként 28 fürt, ehhez pedig 14 rügy szükséges. Amennyiben a fürtméret az adott évben az 

átlagosnál nagyobb, fürtválogatással lehetséges a végleges terhelést beállítani. Számításba kell még 

venni az alvamaradás mértékét, melynek aránya optimális esetben kb. 20 %. Rövid metszésnél kb. 15 

százalékkal, szálvesszős metszésnél pedig 25 százalékkal növeljük a kapott rügyszám értékét, vagyis 

tőkénként kb. 16-18 rügyes terhelés kialakítására van szükség a célként kitűzött 10 t/ha elérése 

érdekében. A legtöbb ültetvényben ezen túl valamilyen mértékű tőkehiány is kialakulhat. Ennek 

kapcsán, vagy a tervezett hozam szintet csökkentsük, vagy a tőkénkénti terhelést növeljük a hiány 

százalékos mértékének arányában. Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi módszer csak kismértékű 

tőkehiány (1-5%) lehet célravezető, mivel ennél nagyobb mértékű hiány „kompenzálása” a minőség 

és a tőkék kondíciójának jelentős leromlását fogja előidézni. A tőkeállomány pótlását tehát ne a 

terhelés növelésével, hanem valós tőkepótlással. A 16-18 rügyes tőkénkénti terhelést tekintsük 

minden esetben egy átlagértéknek, ennek megfelelően a legyengült tőkéket érdemes ennél kisebb, 

míg a túlzottan erős vesszőállományú tőkéket nagyobb terhelésben részesítenünk. Adott 

ültetvényben mindig abban az esetben érhetünk el egyöntetű növényállományt, amennyiben a 

tőkekondíciót egyedileg bíráljuk el és ennek megfelelően a rügyterhelést is „személyre szabottan” 

határozzuk meg minden egyes tőke esetében. A rügyterhelés helyes megválasztása és a 

rügytermékenység megállapítása érdekében a vesszőn mindig rügyemeletenként történjen a 

termékenységi együttható megállapítása, mivel így bármilyen metszésmódot alkalmazunk, pontosan 

beállíthatjuk a kívánt tőkénkénti termésmennyiséget. 
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13.  A fitotechnikai műveletek optimalizálása 
 

A fitotechnikai műveletek közül alapvetően 3 játszik kiemelkedő szerepet a hozam és minőség 
alakulásában: 

1. metszés 
2. hajtásválogatás 
3. fürtválogatás 

 

1.1.  A metszés szerepe 
A metszés során alapvetően a rügyterhelést állítjuk be, egyúttal igyekszünk mérsékelni a 
csúcsdominanciából adódó technológiai problémákat. 

A szőlő önszabályozó képességének köszönhetően a végletes mértékű alulterhelés (pl. kopasz metszés) 
és túlterhelés (metszés nélküli tőkék) káros hatásait maga a növény igyekszik mérsékelni, az egyensúlyi 
helyzet kialakításához azonban az emberi beavatkozásokra, vagyis különböző fitotechnikai 
műveletekre van szükség. Az optimális tőketerhelés beállítása nagy szakértelmet igénylő feladat, 
melynek során számos tényezőt kell figyelembe venni. Ezek közül a fajta és a tőkeművelésmód 
tulajdonságai a leginkább meghatározóak. Az optimális terhelésnek vannak olyan egyértelmű jelei, 
amelyeket a gyakorlatban megfigyelhetünk és e megfigyelésekre alapozva a terhelést módosíthatjuk 
(5. táblázat) 

  

Az optimális terhelésre utaló jelek 

A tőkénkénti hajtásszám közel annyi, mint a tőkénként meghagyott világos rügyek száma. 

Egyenletes hajtás/vessző vastagság: ideális esetben 6-8 mm 

Zömében 2 fürtös termőhajtások alakulnak ki, kevés a meddőhajtás és az egy fürtös hajtás. 

Kiegyensúlyozott terméshozam évről évre. 

Kiegyensúlyozott must/bor minőség évről évre (évjárathatások okozta ingadozások előfordulnak. 

Termőegyensúly jellemző, a termés beérleléséhez szükséges aktív levélfelület rendelkezésre áll. 

Jól kötődő bogyók, telt fürtök, egyenletes bogyóméret. 

Bogyók egyenletes színeződése. 

Kezdeti intenzív hajtásnövekedés, ami az érés kezdetére ez leáll. 

Tápelemek hiánytünetei nem jellemzőek 

Téli fagykárok ritkán alakulnak ki 

 

A fitotechnikai munkák optimalizálása során figyelembe kell venni, hogy a fásszárú növények közül a 
legtöbb esetében csúcsdominancia alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a felsőbb helyzetű rügyek hamarabb 
és intenzívebben fakadnak, a felső hajtások pedig lényegesen gyorsabban növekednek, mint a lejjebb 
elhelyezkedők. Amennyiben a növénynek ezt a tulajdonságát nem próbáljuk meg mérsékelni, a 
termőalapok felmagasodnak, a szálvesszők pedig felkopaszodnak. A szőlőre, mint kúszónövényre ez a 
genetikailag kódolt tulajdonság fokozottan és fajtától függetlenül érvényes. A csúcsdominanciát ennek 
megfelelően kiiktatni, vagy megakadályozni nem lehet, a termőalapok felmagasodásából adódó 
termesztési problémákat azonban mérsékelhetjük, amennyiben a metszés (részben a zöldmunkák) 
néhány alapszabályát betartjuk. Hosszú szálvesszős metszés esetén feltétlen szükséges a szálvesszők 
vízszintes, vagy ívelt rögzítése, így az egyes rügyemeletek fakadása közti különbségek mérsékelhetők. 
Amennyiben a hosszú termőelemeket (hosszúcsap, félszálvessző, hosszú szálvessző) hagyunk a 
termőalapokon, a legtöbb művelésmódon célszerű ugarcsapokat is meghagyni, amelyek minden 
esetben a termőcsap, vagy szálvessző alatt elhelyezkedő, két rügyes vesszők legyenek. A kétrügyes 
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csapok meghagyásával a következő évben lehetőségünk lesz a felmagasodott termőrészek leváltására 
és egy következő ugarcsap kialakítására egyaránt. Fontos kiemelni, hogy csak a két rügyes ugarcsapok 
felelnek meg ezeknek a céloknak, mivel ebben az esetben a két rügy között nincs verseny, mindkét 
rügy azonos időszakban fakad és azonos erősségű hajtásokat ad. (8. ábra) 

 

8. ábra: Kétrügyes csapok vagy ugarcsapok meghagyása esetén két azonos erősségű és 
azonos ütemben növekvő hajtás fejlődik (Royat-kordon művelés) 

Három, vagy annál több rügy meghagyása esetén azonban a rügyek között a vessző tartalék 
tápanyagaiért verseny alakul ki, melynek következtében az alsó helyzetű rügyek általában hátrányt 
szenvednek, sok esetben már nem is fakadnak ki.  

A fajták szerepe a fitotechnika megválasztásában 

A szőlőfajták génjeiben kódolt tulajdonságok alapvetően meghatározzák a növekedési és terméshozási 
sajátosságaikat. A gyakorlat számára jól ismert tény, hogy egyes szőlőfajták generatív, míg mások 
vegetatív túlsúlyra hajlamosak. Az előbbi azt jelenti, hogy a terméshozam kiemelkedő, míg a 
hajtásnövekedés és a kialakuló lombfelület mérsékelt; a második esetben viszont ezzel szemben a 
rendkívül intenzív növekedés jellemző, ami igen gyakran kisebb fürtmérettel és önárnyékolással 
párosul. A generatív fajtáknál a túlterhelésből, míg a vegetatív fajtáknál a sűrű lombozatból adódó 
minőségi (és növényvédelmi) kockázatokat szükséges mérsékelni. Egyes szőlőfajták (pl. a Pinot 
fajtacsoport: Szürkebarát, Pinot noir, Pinot blanc, vagy a Zenit, Zengő) növekedési sajátosságai és 
termőképessége olyan értékeket mutat, amelyek révén viszonylag könnyű termőegyensúlyt 
kialakítani. Sok fajta azonban erős vegetatív, vagy generatív túlsúlyra hajlamos, így ezek esetében a 
fitotechnikai műveletek optimalizálása nélkülözhetetlen. Az alábbiakban a hazai termesztésben 
előforduló néhány olyan jellegzetes szőlőfajtát mutatom be, amelyek generatív, vagy vegetatív 
túlsúlyra hajlamosak (6. táblázat) 

6. táblázat:  

VEGETATÍV TÍPUSÚ FAJTÁK GENERATÍV TÍPUSÚ FAJTÁK 

Bianca, Chardonnay, Királyleányka, Leányka, 
Olasz rizling, Ottonel muskotály, Rajnai rizling, 
Tramini, Sauvignon blanc, Sémillon, Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Medina,  

Furmint, Hárslevelű, Ezerjó, Kövidinka, Cserszegi 
fűszeres, Juhfark, Kéknyelű, Rizlingszilváni, Sárga 
muskotály, Zala gyöngye, Zöld veltelini, Bíbor 
kadarka, Blauburger, Kadarka, Kékfrankos, 
Portugieser, Zweigelt 



4 
 

 

A tőkeművelés- és metszésmódok szerepe 

A szőlő tőkeművelésmódjának és metszésmódjának megválasztását leginkább a fajta tulajdonságai, 
azon belül pedig annak rügytermékenysége, fürtmérete és növekedési sajátosságai befolyásolják. Az 
előzőekben felsorolt szőlőfajták más-más művelés- és metszésmódok esetében adhatják a legjobb 
minőséget és érhetik el a termőegyensúlyt.  

A bőtermő, generatív fajták esetében a tőketerhelés csökkentésének legegyszerűbb módja a kis 
rügyterhelés alkalmazása. Rövid metszés esetén -az alsó rügyek kisebb termékenységének 
köszönhetően- már a metszés önmagában is elegendő lehet a termőegyensúly kialakítására. E fajták 
termesztésében jó eredménnyel szolgálhat az un. Royat-kordon alkalmazása alacsony, vagy 
középmagas törzs kialakításával E művelésmód nagy előnye, hogy az egyenletes fürtzóna egyenletes 
hajtáselrendezéssel és keskeny lombfallal kombinálható. A rügyterhelés túlzott mértékű csökkentése 
(pl. egyes tokaji ültetvényekben sárszemig történő visszametszés) még az egyébként generatív fajták 
esetében is vegetatív túlsúly kialakulásához vezethet.  

Amennyiben a generatív fajták még rövidcsapos metszés esetén is túlterhelés jeleit mutatják, 
az egyensúly leginkább hajtásválogatással és/vagy fürtválogatással érhető el. A termőhajtások 
válogatása jobb eredménnyel szolgálhat, mint a fürtválogatás, mivel ebben az esetben nemcsak a 
hozam csökken, hanem a lombozat és azon belül a fürtzóna mikroklimatikus viszonyai is javulnak. 
Minél intenzívebb hajtásnövekedést tapasztalunk, annál későbbi beavatkozásra van szükség. A 
legkorábbi hajtásválogatás a kb. 6 leveles, a legkésőbbi a kb. 12 leveles hajtásállapotban kivitelezhető. 
További hozamkorlátozás a fürtök válogatásával alakítható ki, amit a bogyókötődés és a zsendülés 
korai stádiuma közé időzíthetünk. Minél gyengébb hajtásnövekedés jellemző, annál korábban 
végezzük a fürtválogatást és annál nagyobb számú fürtöt távolítsunk el. Általánosan alkalmazott eljárás 
a termőhajtások alsó fürtjeinek meghagyása, mindamellett az un. ésszerűsített fürtválogatás jobb 
minőségi eredményeket adhat. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a gyengén fejlődő hajtások fürtjeit, a későn 
kötődött, fejlődésben elmaradt fürtöket, valamint a túlzsúfolt zónában található fürtöket válogatjuk 
le, amennyiben ez az adott tőkén feltétlen szükséges.  

Közepes termőképesség esetén az alacsony, vagy középmagas kordonművelések közül az un. 
Cazenave-kordont érdemes választani, melyen az egyes termőalapokon nemcsak rövidcsapokat, 
hanem ugarcsapot és hosszúcsapot helyezünk el és a csercsapos váltómetszés szabályai szerint járunk 
el. Ilyen tőkéken is van lehetőség a vegetációs időszakban – nagy hozamú években – termőhajtás- és 
fürtök ritkítására az előzőekben leírtak figyelembe vételével. 

A vegetatív típusú szőlőfajták esetében a minőség záloga a hozamkorlátozás helyett sokkal inkább a 
zsúfolt lombozat fényellátásának javítása lehet. A rendkívül intenzív növekedés csak úgy mérsékelhető, 
ha a metszés során a rügyterhelést fokozzuk és hosszú metszési elemeket (szálvesszőket) hagyunk 
meg. A legjobb eredményekkel e fajták termesztésében az alacsony és középmagas combművelések 
(pl. Guyot), vagy a középmagas/magas törzsű ernyőművelések alkalmazhatók. Mindkét művelésmód 
nagy fürtszámot és mérsékeltebb hajtásnövekedést eredményez, mindamellett a hajtások a 
függőleges támasz huzalrendszerén legyezőszerűen szétteríthetők, így a lombfal megvilágítottsága 
javul  

Amennyiben a rügyterhelést fokozni szeretnénk az ernyőművelés jobb választás, mivel ezen hosszabb 
szálvesszők hagyhatók meg és akár három vessző leívelése is lehetséges tőkénként. Az ernyő- és 
combművelések a vegetatív fajták termesztésében jól alkalmazhatók, azonban a termőegyensúly 
beállítása érdekében a legtöbb évjáratban fokozott hajtásválogatásra és esetenként lombritkításra van 
szükség. A hajtásválogatás e fajtáknál leginkább a meddőhajtások (fattyúhajtások, ikerhajtások, alapi 
rügyek hajtásai) ritkítását jelenti, ami a lombozat zsúfoltságát hivatott csökkenteni. A késői 
beavatkozások (8-12 leveles állapot) bár több munkaidő ráfordítással járnak, de jobb eredménnyel 
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szolgálnak erős növekedésű növények esetében. Arra törekedjünk, hogy a hajtások a támaszon 8-10 
centiméterenként helyezkedjenek el, így a lombfal megvilágítottsága is egyenletessé válik. Erős 
hónaljhajtás növekedés esetén a fürtzóna erős hónaljhajtásainak eltávolítása vagy visszavágása is 
indokolt lehet. A rövid ízközű fajták (pl. Sauvignon blanc, Tramini) célszerű levélritkítást is végezni, 
melyet jellemzően a zsendülés kezdetétől hajtunk végre. A szürkerothadásra hajlamos fajták, illatos 
bort adó és vörösborszőlő-fajták esetében szintén kedvező hatása lehet a beavatkozásnak, mivel a 
kedvezőbb mikroklíma a színanyagok és aromaanyagok képződését is elősegíti, valamint a kórkozók 
fertőzését mérsékli. A vegetatív fajták esetében csak a legritkább esetekben (pl. fiatal tőkék nevelése, 
extrém aszályos évjárat) javasolható fürtválogatás, más esetekben ez a beavatkozás nem okoz jelentős 
minőségjavulást.  

 

1.2. A hajtásválogatás szerepe 
A hajtásválogatás az egyik leghatékonyabb eljárás a szőlő termőegyensúlyának beállításában 1 kg 
termés beéréséhez hazai körülmények között 1.5-2 m2 fotoszintetikusan aktív levélfelület szükséges. 
A fotoszintetikusan aktív levelek legalább egyes napszakokban napon, vagy félárnyékban fejlődnek, oly 
módon, hogy azokat legfeljebb még egy lombréteg árnyékolja. Amennyiben a hajtásokat egyenletesen 
tudtuk elrendezni, a lombozat összefüggő alakulású lesz, abban viszont kisebb-nagyobb hézagok (un. 
mikroporozitások) is találhatók a levelek között. Az ilyen kis lombozati pórusok segítenek fény 
bejutásában, ami az alapját képezheti a lombfalban jellemző fényvisszaverődésnek. Mivel a szőlő 
kúszónövényként a szórt fényt is képes hatékonyan hasznosítani a visszavert fény is felhasználható a 
növény számára a fotoszintézisben.  

A korábban megismert y/n érték (terméshozam/vesszőtömeg) esetében szőlőnél a 4-6 közötti értékek 
mutatják a termőegyensúlyt, vagyis ez képezheti a legjobb mennyiséget és minőséget. 

A hajtások válogatása során meg kell tudnni különböztetnünk a különböző eredetű hajtásokat, 
amelyek az alábbiak lehetnek: 

• Világos rügyből fejlődött, elsőrendű hajtások 

• Mellékrügyekből fejlődött ikerhajtások 

• Rejtett rügyből fejlődött fattyúhajtások 

•  Alapi rügyekből kialakult hajtások 

•  Másodlagos (hónalj-) hajtások. 

Az egyes hajtások megjelenését az alábbi tényezők befolyásolják: 

• A tőke kondíciója és tápanyag-ellátottsága 
• Rügyterhelés (rügy/m2, vagy rügy/tőke) 

• A terhelés elosztása (rövid vagy hosszú metszések ) 

• A szőlőtőke kora (idősebb tőkéken több fattyúhajtás) 

• A tőke egészségi állapota (kórokozók, kártevők) 

• Elemi károk (pl. fagy, jég) fellépése 

• Tőkeművelésmód (kis tőkeformán több rejtett rügy fakad) 

• Fajta: sűrű vagy ritka hajtásrendszert nevelő 
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A hajtásválogatás céljai: 

1. A termőegyensúly szabályozása 

• Vegetatív és generatív szervek megfelelő aránya 

2. A lombozat mikroklímájának javítása 

• Fény-, hő- és nedvességviszonyok optimalizálása  

• (minőség + növényvédelmi szempontok) 

3. Kedvezőbb élettani folyamatok kialakítása 

• Fotoszintézis, rügydifferenciálódás, termékenyülés, termés- és vesszőérés 

4.A metszéssel kialakított rügyterhelés korrekciója 

• Megfelelő hajtásterhelés és termésmennyiség kialakítása 

Amint az látható, a hajtásválogatás révén nem kizárólag egy ritkítást valósítunk meg, hanem e 
beavatkozás igen jelentős szerepet játszik a növényélettani folyamatok alakulásában is. 

A HAJTÁS (RÜGY) VÁLOGATÁS HATÁSAI 

1. Optimális lombfelület alakítható ki 

1,5-2 m2 lombfelület/kg termés, 10-16 hajtás/m2 

2. A megmaradt hajtások erősebben növekednek 

A termés mennyiségi és minőségi mutatói egyaránt javulnak 

3. A következő évi metszés hatásfoka javítható 

30-60 % teljesítmény növekedés 

4.A növényvédelmi kezelések hatékonyabbá válnak 

Szőlőilonca, peronoszpora, Botrytis: akár 20 % növényvédőszer megtakarítás 

5.A virágzás és termésérés feltételei javulnak 

Jobb kötődés, gyorsabb bogyófejlődés, több cukor-, színanyag és tannin 

A hajtásválogatást mindezek alapján nevezhetjük a rügyterheléssel kialakított növényélettani 
jellemzők további „csiszolásának”, vagy „finomhangolásának” is. 

 

A hajtásválogatás időzítését az alábbi tényezők szerint végezzük 

•  Tőketörzs- és tőkenyak tisztítása  

Minél korábbi beavatkozás (évente több alkalommal) 

•  Kordonművelések fattyúhajtásai 

Korai beavatkozás (rügyválogatás) 

• Meghagyott termőalapok és szálvesszők hajtásai 

20-30 cm-es hajtás állapotban (fürtkezdemények láthatók) 
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•  Sűrű, vékony hajtásokat nevelő(vegetatív) fajták 

Meg kell továbbá jegyezni, hogy minél korábbi válogatást végezünk, annál erősebb fejlődés 
jellemzi a meghagyott hajtásokat, a „ritkafájú” generatív fajták esetében gyenge növekedés esetén 
korábbi beavatkozás célszerű, erős növekedés mellett azonban a későbbi beavatkozásoknak 
tőkegyengítő hatása lehet. 

A fiatal ültetvényekben kiemelt szerepe van (különösen az első két évben) a hajtásválogatásnak. 
Ezek esetében csak azokat a hajtásokat szükséges meghagyni, amelyek a tőkeművelésmód 
kialakításában nélkülözhetetlenek. 

 

Hajtásválogatás a különböző művelésmódokon 

Kopaszmetszésű fejművelés (Móri Ezerjó) 

„Gyomlálás” (hajtásválogatás) vir. előtt 2 héttel ► 8-12 hajtás/tőke 

Fejművelés csapos vagy szálvesszős metszéssel 

Az ugarcsap, a termőcsap (szálvessző) + 4-5 tőkefejből előtörő hajtás meghagyása 

 Bakművelés 

Az ugarcsapokon 2-2, a biztosítócsapokon 1-1 hajtás meghagyása, meddő hajtások eltávolítása 

Guyot-művelés 

 Az iker- és a meddőhajtások mellett a szálvessző alsó helyzetű rügyei is eltávolíthatók 

Ernyőművelés 

Az iker- és meddőhajtások mellett esetleg a szálvessző középső zónáinak gyenge hajtásai is 
eltávolíthatók. Esetenként rügyválogatás ► minden 2. rügy eltávolítása a szálvesszőn. 

Royat-kordon 

A törzs és a kordonkarok fattyúhajtásainak eltávolítása. Rövidcsaponként max. hajtás 
meghagyása szükséges 

Moser-kordon 

A törzs fattyúhajtásait el kell távolítani. A karon azok a fattyúhajtások maradhatnak, amelyek 
a következő évi cseralapos metszéshez megfelelő helyzetűek 

Egyes- és kettősfüggöny (GDC) 

A törzs valamennyi, valamint a kordonkar felső helyzetű hajtásainak eltávolítása 

A nyakas termőalapok felső helyzetű hajtásainak kiválogatása: terméskorlátozás és szellősebb 
lombsátor kialakítható. 

Összességében megállapítható, hogy a termésmennyiség-minőség és a lombozat elrendezésének egyik 
leghatékonyabb eszköze a hajtásválogatás. Elvégzésére csak kevés idő áll rendelkezésünkre, így 
jelentős munkacsúcsot jelent. Ettől függetlenül a hatékony hajtásválogatás közvetlen és közvetlen 
hatásai nemcsak a vegetációs időszakban, hanem a következő évben is érzékelhetők az ültetvényben. 
A hozamszabályozás termőhajtás válogatások révén könnyebben elvégezhető, mint a fürtválogatás 
beavatkozások során. 
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1.3. A fürtválogatás szerepe 
A korábbiakban leírtak szerint megállapítható, hogy a tőkénkénti rügyszám egy bizonyos szintnél való 
további csökkentése felborítja a termőegyensúlyt, ami negatívan befolyásolja a növény 
élettevékenységét és kedvezőtlenül hat a mennyiségi és minőségi mutatókra. 

A hozamkorlátozás megfelelő szintje tehát csak hajtás- vagy fürtválogatással érhető el. 

 A fürtválogatás növényélettani hatásai 

1. Fokozott hajtásnövekedés: minél korábbi, annál erősebb növekedés 

2. Levélfelület növekedés: 1,5 m2/kg, 10-12 levélemelet a felső fürt felett szükséges. 

3. Fotoszintetikus aktivitás csökkenése:(a fürtök jelenléte fokozza az asszimilációt) 

4.Tőkekondíció, vegetatív-generatív egyensúly:(vesszőtömeg, vesszőérés, gyökértömeg, idős fás 
részek aránya) 

5. Tartalék tápanyagok felhalmozódása 

6. A téli rügyek fagytűrése javulhat 

7. A vízstressz mértéke csökkenhet 

8. A bogyóhéj szilárdsága növekedhet: (gombás betegségeknek jobban ellenáll) 

9. Az ültetvény életkora meghosszabbodik 

 

A fürtválogatás szerepe a termésmennyiség alakulásában 

• A rügytermékenység nő, a rügydifferenciálódás feltételei javulnak 

•  Kiegyensúlyozottabb termésmennyiség évről évre 

•  A termésmennyiség az esetek többségében csökken 

•  A bogyók térfogata tömege és a fürtátlagtömeg nő 

•  A növény gyakran részben kompenzálja az eltávolított termésmennyiséget 

 

A fürtválogatás szerepe a termésminőség alakulásában 

• Érési folyamatok gyorsítása:  Késői érésű, vagy szürkerothadásra hajlamos fajtáknál különösen 

előnyös 

•  A must cukortartalma általában növekszik 

• A must savtartalma csökken, vagy nő: ezt a paramétert elsősorban az időjárás befolyásolja 

-  A pH általában nő, mivel a mustok almasavkoncentrációja gyakran csökken 

A beavatkozás minőségre gyakorolt pozitív hatásai nem minden évjáratban és nem minden fajta 

esetében érzékelhetők. Ezzel kapcsolatban a 7. ábra összefüggéseit érdemes figyelembe venni. A 

termésminőséget a hozamnál lényegesen nagyobb mértékben befolyásolja a termőhely, a szőlőfajta 

és évjárat. Nagy hozamú években, kimagasló fürtszám és nagy fürtméretek mellett a generatív fajták 

esetében kedvező eredmények érhetők el a fürtválogatás hatására, más esetekben azonban ez a 

kedvező hatás nem feltétlen érvényesül. 
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A fürtválogatás hatása a borminőségre 

• Magasabb alkoholtartalom 

•  Magasabb cukormentes extrakttartalom 

• Savtartalom-savösszetétel (nem egyértelmű) 

• Makroelemek mennyisége (főként N és K+) nő 

•  Az aminosavtartalom nő 

• Polifenolok mennyisége növekszik és a fenolos érettséget is befolyásolhatja, de a 

bogyóhéj/hús aránya csökken (növekvő bogyóméret-kompenzáció), így az extrakció feltételei 

a vörösborkészítésben esetenként romlanak. 

• Színanyagok mennyisége és összetétele változik: színárnyalat, színintenzitás 

A fürtválogatás időzítése 

1. Virágzás előtt: csak bőtermő fajtáknál és nagy termésű évjáratban eredményes. Ellenkező esetben 

a termésmennyiség kompenzálódik.  

2. Kötődés, vagy sörét méretű bogyóméret esetén:  

- Kisebb tápanyagveszteség (magas káliumtartalmú must) 

- Rügytermékenység fokozódik, bogyók jelentősen növekednek. 

3.Fürtzáródáskor  

4. Zsendüléskor: 

 - Magas cukortartalmú termés 

- A terméscsökkenés nem mindig arányos a minőségjavulással.  

Az asszimiláták egy része ebben az időpontban nem a fürtök, hanem az idős fás részek felé vándorol. 

A beavatkozásokat a zsendülés elejéig, kb. 4-5 mustfok körül be kell fejezni. Korai virágzás, későn érő 

fajta és erős növekedés esetén július előtt nem szabad fürtritkítást végezni. 

 

 

A fürtválogatás mértéke 

A ritkítás intenzitásának növelésével csökken a terméshozam és nő a fürtátlagtömeg 

• Eltávolított fürtök aránya: ~10- 50 %  

• Alsó fürtök meghagyása célszerűbb: magasabb cukortartalom, alacsonyabb 

savtartalom, egyszerű eljárás 

•  Eltávolítandó fürtök (ésszerűsített fürtritkítás): Rosszul fejlett, tömött, rosszul 

kötődött fürtök, illetve a gyenge hajtásokon, vagy a lombozat belsejében elhelyezkedő 

fürtöket  

• Váltómetszések esetén az ugarcsapról ritkítunk, mivel annak a funkciója nem a 

terméshozás, hanem a következő évi metszési elemek biztosítása. 
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• Fiatal és gyenge ültetvények: „kötelező” beavatkozás a termőkori időszakban. 

Összefoglalva megállapítható, számos hazai és nemzetközi kísérleti eredmény alapján egyaránt, hogy 

a fürtválogatás - jóllehet kedvező növényélettani hatásai vitathatatlanok- minőségre gyakorolt 

hatásai nem egyértelműek. Általánosan nem állapítható meg, hogy a fürtválogatásra minden esetben 

szükség lenne a minőségi szőlőtermesztésben. A szakszerű metszéssel és rügyterheléssel 

megalapozott termőképességi és minőségi potenciált a zöldmunkák közül elsősorban a 

hatásválogatással javíthatjuk. Ez a beavatkozás rendkívül kedvező hatású lehet a lombozat 

mikroklímájára és a lombfal asszimilációs viszonyaira. A fürtválogatás ilyen irányú kedvező hatásai 

mérsékeltebbek, mindamellett a beavatkozás rendkívül időigényes. Azokban az években érdemes 

fürtválogatást végezni, amelyekben a metszés és hajtásválogatás együttes hatása még nem tette 

lehetővé a termőegyensúly kialakítását. Ilyenkor a fürtszám mérsékelt csökkentésével lehet javítani a 

beérés feltételeit és kedvezőbb szőlő/borminőséget elérni.  
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... Projektmunka/ referátum feladatok/ házi dolgozatok 
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Ellenőrző kérdések 
 

1. Mit értünk termőegyensúly alatt, hogyan lehet ezt számszerűsíteni? 

2. Milyen fitotechnikai műveletek alkalmazhatók a termőegyensúly beállításában? 

3. Milyen jelei vannak a vegetatív túlsúlynak? 

4. Hogyan jellemezhető a generatív túlsúly? 

5. Mit értünk tőketerhelés alatt?  

6. Hogyan befolyásolja a terhelés a különböző eredetű hajtások megjelenését? 

7. Hogyan befolyásolja a metszés a termés mennyiségi és minőségi mutatóit? 

8. Hogyan lehet az ültetvény optimális terhelését megtervezni, kiszámolni? 

9. Hogyan befolyásolja a hajtásválogatás a növény élettevékenységét és a mennyiség/minőség 

kérdését? 

10. Mi alapján határozzuk meg a fürtválogatás időzítését? 
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Szakirodalom 
 
1.  
2.  
3.  
 

Internet források 

1.  

2.  

3.  
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Mellékletek 
 
1. melléklet:  
 
 
2. melléklet:  
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A tananyag készült az EFOP 3.4.3.-16-2016-00005 számú "Korszerű egyetem a modern városban: 

Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi modellben" pályázat B3 

komponense "Rövid ciklusú képzések és szakfejlesztés az agrár képzési területen a fenntarthatóság 

jegyében" projektelem keretében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


