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Összefoglalás. A magasabb minőség érdekében szükségszerű lehet a terméskorlátozó eljárások alkalmazása. Kísérletünk 
során Dunakeszin két évjáratban vizsgáltuk a fürtfelezéses beavatkozás eredményét Zweigelt fajta esetén. Vizsgálataink 
során úgy tapasztaltuk, hogy a fürtfelezéssel a termésmennyiség nem csökkenthető. A jelen írásban bemutatott eljárás csak 
egy a további lehetőségek közül. A módszer esetleges használatáról a döntés a gazdálkodók kezében van. 

Abstract. The application of the crop regulation procedures may be necessary in the interest of the higher quality. We ex-
amined the result of the bunch of grapes halving intervention in two vintages in Dunakeszi in the course of our experiment 
in case of Zweigelt species. We experienced that the crop quantity is irreducible with the bunch of grapes halving. The 
procedure presented in this writing is only one of further opportunities. The potential usage of the method depends on the 
decision of the farmers. 
 

Bevezetés. A Zweigelt, területi rangsorban, hazánk má-
sodik legjelentősebb vörösborszőlő fajtája. Elrúgásra ke-
vésbé hajlamos, valamint kifejezetten bőven termő fajta-
ként tartják számon: míg a szakirodalom átlagosan 0,5 
kgm-2 termésmennyiséget tart optimálisnak, nem ritka 
ennek akár a sokszorosa is. A magasabb minőség érde-
kében szükségszerű lehet a terméskorlátozó eljárások al-
kalmazása. Kísérletünk során, Dunakeszin két évjáratban 
vizsgáltuk a fürtfelezéses beavatkozás eredményét 
Zweigelt fajta esetén. A kezelés hatására, amit a fürtzá-
ródást megelőzően (BBCH 77) végeztünk, mindössze át-
lagosan 0,6−0,7 kilogrammal sikerült csökkentenünk a 
tőkénkénti termésmennyiséget 2012-ben (6,14 kg-ról 
5,36 kg-ra), illetve 2013-ban (6,14 kg-ról 5,58 kg-ra), te-
hát megállapíthatjuk, hogy az eljárásunk nem járt szá-
mottevő terméskorlátozással. A must beltartalmi mutatóit 
vizsgálva a cukor, a savtartalom és a pH esetében sem ta-
láltunk kezeléshatást, mindössze az évjáratok között ta-
pasztaltunk különbséget. Eredményeink tekintetében ér-
demes a termesztőknek fontolóra venni, valóban megté-
rül-e ebből a költségigényes terméskorlátozó eljárásból 
fakadó elméleti minőségjavulás. 
 
Anyag és módszer. A vizsgálat helyszíne Dunakeszi ha-
tárában található, a várostól északra, Gödtől délre. A te-
rület enyhe lejtésű D-DNy-i irányban, míg a sorok É-D 
irányúak. A talaj 1,5%-os humusztartalommal rendelke-
ző váznélküli homoktalaj (1. ábra). Az ültetvény 1983-as 
telepítésű Zweigelt fajtából áll. A blokk 15 soros, 0,77 
hektár területű. A sor- és tőtávolság 3x1,2 méter, tehát a 
tenyészterület 3,6 m2 tőkénként. Támberendezése faosz-
lopos, 160 cm magasan helyezkedik el a kordonkart tartó 
huzal, 35 cm-rel magasabban a hajtástartó huzalpár, a 
szálvesszőt rögzítő segédhuzal 120 cm-re van a talajtól. 
A művelési mód során az egyesfüggöny-műveléshez ha-
sonló, ám annál valamivel alacsonyabban elhelyezkedő 
kordonkar került kialakításra. A kordonkar végén egy 
8−9 rügyes szálvesszőt is hagynak. A rügyterhelés tő-
kénként 16−18 rügy, ezt úgy érik el, hogy a kordonkaron 
1−2 rügyes csapokat hagynak. Így a világos rügyek szá-

mát 4,5 m-2-re igyekeznek beállítani. A kordonkarok 
50−60 cm hosszúak. 2011-ben tavasszal tápanyag-
utánpótlás történt, a dózisok a következőképpen alakul-
tak: 36 kgha-1 N és 176 kgha-1 K2O (Guttmann, 2012). 
2012-ben június 22-én, 2013-ban pedig június 20-án tör-
tént meg a fürtvégek visszavágása. Az első évben vélet-
lenszerűen kiválasztottunk 6, egymást követő sorból 5−5 
(tehát összesen 30−30) egészséges termőtőkét, egyik fe-

lén elvégeztük a kezelést, a másik felét kontrollnak szán-
tuk, így nem történt rajtuk beavatkozás. A folyamat lé-
nyege, hogy a csúcsi résztől kiindulva a fürt hozzávető-
leges egyharmadát visszametszik (2. ábra). A beavatko-
zás időpontja nem lényegtelen: a kötődés után, de még a 
fürtzáródás előtt kell végrehajtani, hogy a bogyók sérülé-
se minimalizálható legyen (Lőrincz és Barócsi, 2010). A 
fürtök alsó harmadának beltartalmi mutatói kedvezőtle-
nebbek a felső részhez viszonyítva, így az általunk vizs-
gált termésminőséget javító hatás szempontja miatt is lé-
nyeges ezt az eljárást alkalmazni. Emellett az érés is a 
fürt tetejétől lefelé játszódik le. Egyes megfigyelések 
szerint a korán (röviddel a virágzás után) elvégzett fele-
zés esetén eszközmentesen, kézzel is eltávolítható a 

 
1. ábra: A kísérletbe vont Zweigelt-ültetvény (2013) 
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fürtök vége (Fazekas, 2012), azonban a minőség szem-
pontjából kevésbé előnyös a korai fürtfelezés. A fürtfele-
zés a termések számát nem, de a termésmennyiséget 
szignifikánsan befolyásolja: 23−28%-os csökkenésre kell 
számítani (Podmaniczky, 2010). A folyamat munkaigé-
nyes, ezt nehezíti, hogy sokszor meg kell keresni a lom-
bozat által takarásban lévő, így nehezebben észrevehető 
fürtöket. Hektáronként 75−110 órát is igénybe vehet, de 
fajtától függően átlagosan 117 másodperc fürtönként. 
Segítségével jelentős hozamcsökkenés érhető el. A szer-
ző szerint egy hektárra a fürtfelezés költsége 30 és 60 
ezer forint között alakul (Fazekas, 2012). A szüret során 
feljegyzésre került eredmények pontos tájékoztatást ad-
nak az átlagos fürtszámról és az átlagtömegről, de számí-
tások segítségével a fürtök átlagos tömegét is megkapjuk. 
A betakarítás mindkét évben közel azonos időben történt 

(2012. szeptember 21-én és 2013. szeptember 27-én). A 
2012-es év időjárását a szélsőségek és a kiegyen-
lítetlenség jellemezte. Az évi csapadékmennyiség Gödön 
(a területhez legközelebbi mérőállomás) nem érte el a 
400 mm-t (3. ábra). A hőmérsékletek is extrém mérték-
ben változtak. Február 1-jétől 15-ig 0 °C, vagy az alatt 
volt a maximum hőmérséklet, közben a minimumok e két 
hét alatt szinte végig -10 °C körül alakultak, de nem egy 
esetben ennél jóval hidegebbet is mértek (az évi abszolút 
minimum -18,2 °C). Az abszolút maximum 38,3 °C volt. 
2013-ban március második feléig 179,4 mm csapadék hul-
lott, ez közel fele az előző év egész csapadékmennyisé-
gének (a 2013-as évi csapadékmennyiség 587 mm volt). 
A hőmérséklet is sokkal kiegyenlítettebb volt tavaszig: 
csupán néhány alkalommal mértek -7− -8°C-os hideget, 
viszont nem volt ritka a +10°C fölötti hőmérséklet sem 

 

2. ábra: A fürtfelezés folyamata (bal oldalt felezetlen fürt, középen a fürt felezése, jobb oldalt felezett fürt) 

   

3. ábra: Az évi csapadékmennyiség alakulása Dunakeszin 
mm-ben 2012-ben és 2013-ban (www.metnet.hu) 

4. ábra: A cukortartalom alakulása  
(°Bx, Dunakeszi, 2012−2013) 

  

5. ábra: Az összes titrálható savtartalom alakulása 
 (gl-1, Dunakeszi, 2012-2013) 

6. ábra: A pH-tartalom alakulása (Dunakeszi, 2012-2013) 
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februárban, napközben. Azonban ez az esztendő sem volt 
mentes a szélsőségesen meleg időszakoktól, az abszolút 
maximum 40 °C volt, ezzel szemben az abszolút mini-
mum érték mindössze fele volt a 2012-eshez viszonyítva 
(-9,9 °C, www.metnet.hu). A statisztikai értékelés ismételt 
méréses, más néven összetartozó mintás varianciaanalízis 
(Repeated Measures ANOVA) segítségével történt. 
 
Eredmények. Az első évben a kezelt tőkékről négyzet-
méterenként átlagosan 1,49 kg-ot, a kontroll egyedekről 
1,7 kg-ot szedtünk (1. táblázat). A következő esztendő-
ben a kezelt tőkék 1,55 kgm-2-t, a beavatkozás nélkül fej-
lődők 1,72 kgm-2-t adtak. Helyenként igen jelentős szó-
rást is megfigyelhetünk, ez az érték 2013-ban 0,59 kg 
volt a kezeletlen csoportban, míg 2012-ben 0,54 kg. 

1. táblázat: 
A termésmennyiség (kgm-2) és a fürtátlagtömegek 

(g) alakulása (Dunakeszi, 2012−2013) 

 Átlag Szórás Átlag Szórás 
 2012 

Kezelt  1,49 0,41 129 25 
Kontroll  1,70 0,54 129 36 
 2013 
Kezelt  1,55 0,52 116 22 
Kontroll  1,72 0,59 130 20 

A kezelteknél ez a szám az első időszakban nem volt fél kg 
sem, utána azonban 0,52 kg-ra emelkedett. A termésmeny-
nyiséggel összefüggésben áll a fürtök tömege, ezért lénye-
ges ezekkel az adatokkal is megismerkedni (1. táblázat). 
2012-ben a kezelt tőkék és a kontroll egyedek között egyál-
talán nem tapasztaltunk eltérést, mindkét csoport esetében 
129 g-ot mértünk átlagosan fürtönként. Ezek az értékek el-
maradnak az átlagokhoz képest, ahol 180 g a jellemző tö-
meg termésenként (Tóth és Pernesz, 2001; Bényei és Lő-
rincz, 2005; Hajdu, 2011). A két csoport közti különbséget 
hangsúlyozzák a szórás eredményei. A kezelteket tekintve 
ez a szám 25 g, a kezeletleneknél pedig már 36 g. 2013-ban 
nagyobb különbségek léptek fel az átlagokat tekintve az 
előző időszakhoz viszonyítva. A visszavágott fürtű egye-
deknél mindössze 116 g-os átlagtömeget kaptunk, ami még 
mindig eltér az elvárható értéktől, a beavatkozást nem ka-
pott tőkéknél viszont egy g-os javulás következett be (130 
g) a megelőző esztendőhöz képest. A megfordult arányokat 
tükrözik a szórási adatok is: ugyan csökkentek a 2012-es 
számokkal összevetve, viszont a kezelt csoportban 2 g-mal 
volt több a szóródás (22 g), mint a kontrolloknál (20 g). A 
beltartalmi mutatók közül először a cukortartalommal fog-
lalkozunk (az értékek Brix-ben vannak megadva). Megálla-
píthatjuk, hogy 2012-ben a mustok adatait tekintve nem ta-
pasztalható eltérés, kezeltségi foktól függően 21,7 g (ke-
zelt), illetve 21,3 g (kontroll) cukor volt a mért eredmény, 
tehát a kezelés hatása nem mutatkozik meg (4. ábra). Évjá-
rathatás azonban megjelenik: 2013-ban a kezelt mustban 
16,2 g, a kezeletlenben 18,4 g cukortartalom volt. Az átla-
gos értékeket megvizsgálva úgy találtuk, hogy inkább évjá-
rattól függ, mennyi titrálható savat tartalmaz a must (5. áb-
ra). Az első évben átlagosan 5,5 gl-1 sav volt a mustban a ke-
zelt bogyók tekintetében, a kontroll bogyóknál pedig 5,1 gl-1. 

Ez annyit jelent, hogy kezelés tekintetében szignifikáns kö-
vetkezményt nem tapasztaltunk, azonban az évjárathatás itt 
is igazolódik. A második esztendőben hasonló arányok szü-
lettek: a felezettek savtartalma 6,4 gl-1, a kezeletleneké  
6,1 gl-1 volt. A testes vörösborok esetén nemzetközileg 
4,5−5,0 gl-1 az elfogadott titrálható savtartalom, a mustnál 
pedig akkor javasolnak savtompítást, ha a savtartalom meg-
haladja a 10 gl-1-t (Steindl és Renner, 2001; Eperjesi, 2010). 
Ahogy a bevezetésben már írtuk, nincs szignifikáns különb-
ség a pH esetében sem a kezelés, sem az évek tekintetében 
(6. ábra), ezt a megállapítást támasztják alá a következő 
számok is: 2012-ben a kezelteknél a pH 3,18; a kontrollnál 
3,24 lett. 2013-ban mindkét csoport 3,14-es értéket vett fel. 
 
Eredmények megvitatása. Az utóbbi évtizedekben szé-
les körben alkalmazott hozamcsökkentés mögött meg-
alapozott tudományos eredmények állnak. Azonban ami 
egy kísérletben pozitív eredményt adott, nem biztos, 
hogy egy másik esetben, vagy akár a gyakorlatban 
ugyanolyan előnyökkel kecsegtet. Vizsgálataink során 
úgy tapasztaltuk, hogy a fürtfelezéssel a termésmennyi-
ség nem csökkenthető. Ennek lehetséges magyarázata, 
hogy a tőke egységnyi anyagmennyiséget irányít a meg-
maradt, kevesebb bogyóba. Ez a jelenség szemmel látható, 
a felezett fürtök bogyói teltebbek. Ezek után azt vártuk, 
hogy a must minősége magasabb lesz, ezzel szemben úgy 
találtuk, hogy sem a cukor-, sem a titrálható savtartalom 
nem alakult kedvezőbben. Erre a két mutatóra mindössze 
évjárathatást tudtunk igazolni. A pH esetében a két év alatt 
a várt kezeléshatás elmaradt, továbbá az évjárat sem hatott 
szignifikánsan rá. Ezek ismeretében felmerülhet a kérdés, 
érdemes-e a termésmennyiséget csökkenteni a magasabb 
minőség érdekében. A döntést a gazdálkodókra bízzuk, 
azonban fontos szem előtt tartani azt a tényt is, hogy egy 
beavatkozás sikeressége az évjáraton kívül többek között a 
fajtán, valamint a termőhelyen is múlik. Emellett a vizsgált 
eljárás csak egy volt a további lehetőségek közül. 
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