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1 Növényápolás 

 

1.1 Fajták és alanyok 

A Vitis vinifera fajnak világszerte számos fajtája áll rendelkezésre a vörös és 
fehér borok előállításához. Míg egy-egy fajta termesztése hagyományosan vagy 
a talaj- és klímaviszonyok miatt többnyire adott termőterületre korlátozódik, 
néhány közülük a környezeti viszonyok szélesebb skáláját tolerálja, és több 
területen is képes kiváló minőséget produkálni. A legnépszerűbb fehér fajták  
Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Görögországban a 
Chardonnay, a Pinot Blanc, a Szürkebarát, a Sauvignon Blanc. Magyarországon 
még az Olasz rizling, a Leányka, a Furmint, a Hárslevelű, a Cserszegi fűszeres, az 
Irsai Olivér, stb. fajták elterjedtek.  A vörös fajták közé tartozik egyebek mellett 
a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Syrah/Shiraz, Tempranillo. Magyarországon 
nagy felületen termelik a Kékfrankos, a Zweigelt, Kadarka fajtákat. A 
betegségekkel szemben ellenálló, vagy legalábbis toleráns fajták nemesítése 
egészen az 1880-as évekig nyúlik vissza, ezekbe a fajtákba gyakran az amerikai 
Vitis fajok ellenállóképességét is beépítették. Mivel az új ellenálló vagy toleráns 
fajták a Vitis nemzetségen belül különböző fajokkal végzett keresztezések 
nyomán születtek, fajkeresztezett (interspecifikus) fajtáknak is nevezik azokat. 
A nemesítés jelenleg is zajlik, az USA-ban, Németországban, Franciaországban, 
Svájban, Magyarországon és Új-Zélandon az utóbbi négy évtizedben jelentős 
eredményeket értek el ezen a téren. A Regent, a Bianca, a Johanniter és társaik 
hamar népszerűen lettek az ökológiai gazdálkodásban, főként Németországban, 
Ausztriában és Svájcban (Magyarországon az 1950-es évek eleje óta – Csizmazia 
Darab József nevéhez fűződően – sok új fajta került termesztésbe. Közülük 
egyelőre a Bianca, a Zala gyöngye, az Aletta, a Medina terjedt el). Csemegeszőlő 
nemesítésben a Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet eredményi 
kiemelkedőek, melyeket Szegedi Sándor és munkatársai – újabban Hajdú Edit és 
munkatársai – állítottak elő (Esther, Teréz, Sarolta, Lili, Anita, Nero, Suzy 
stb.) .Az európai piacokon most jelennek meg a harmadik generációs fajták.  

A szőlőt többnyire gyökéralanyra oltva termesztik. Sok alanyfajta ismert, pl. A x 
R 1, Dog Ridge, Fercal, Harmony, Gloire,  St. George, Schwarzmann, SO4,TK5BB, 
T5C, 41B, 99 Richter, 110, 140, 161-49,  333 EM,  1103, 1613C, 1616C, 3309, Ramsey.  
Magyarországon az alanynemesítésben kiemelkedő munkát végeztek a Teleki 
fivérek. Ők állították elő a Berlandieri x Ripária hibridcsaládot, melyek tagjai a 
világon elterjedtek BxR TK5 BB, T 5 C, Teleki – Fuhr SO4, Teleki Kober 125 AA, T 8 
B,  Az alanyokra legfőképp a szőlőgyökértetűvel (filoxéra, Phylloxera vitifoliae 
(Fitch)) és a gyökérgubacs fonalférgekkel (Meloidogyne spp.) szemben mutatott 
ellenállásuk miatt van szükség, de más fontos tulajdonságokkal is 
rendelkezhetnek, mint pl. a meszes vagy sós talajok tűrése, vagy az aszály, az 
elöntés, az alacsony hőmérsékletek tolerálása. Az ökológia termesztési 
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gyakorlatban többnyire ugyanazokat a nemes/alany kombinációkat használják, 
mint a hagyományos/IPM gazdálkodásban. 

 

1.2 Szaporítóanyag és telepítés  

A szőlőtelepítéshez használt szaporítóanyag többnyire erre szakosodott, 
minőségbiztosítási rendszereket alkalmazó és tanúsított szaporító iskolákból 
érkezik, ezért az életképesség és növény-egészségügyi vonatkozások 
szempontjából kiváló minőséget kell képviselnie. Egyes gazdálkodók a 
“tömegszelekciót”   (franciául séléction massale) részesítik előnyben, ahol a 
szaporítóanyagot a termelő állomány számos, megfelelő tulajdonságokat 
mutató egyedéről válogatják össze, ennek a módszernek az esetében viszont 
jelentős a kockázata annak, hogy az ültetvény nem lesz mentes a betegségektől, 
és nem a legjobb mustminőséget nyújtja majd. Magyarországon a “házi iskola” 
létesítése csak engedéllyel lehetséges és szigorú növény-egészségügyi és 
szelekciós ellenőrzés mellett folytatható, saját telepítésre való szaporítóanyag 
előállításra.  

 

1.3 Talajerő-utánpótlás 

A talajerő-utánpótlás célja, hogy a növény számára optimális környezetet 
biztosítsunk az egészséges fejlődéshez és a megfelelő mennyiségű és kiváló 
minőségű terméshez. Míg a virágzás közben és röviddel azután a szükséges 
mennyiségben kijuttatott nitrogén jót tesz a termelékenységnek, a 
későbbiekben a túl sok nitrogén fokozza a szürkepenésszel szembeni 
fogékonyságot és késlelteti a vesszők beéredését. A peronoszpóra oospórái a 
telet a talajban vészelik át, a sporangiumokat pedig az eső veri fel a felszínről a 
fogékony növényekre. A tartós talajtakarás fizikai akadályt képez a talaj és a 
növény között. Ezért fontos a talajtakarás és a talajerő fenntartása, főleg a 
pernoszpóra-járványok kialakulásának kedvező területeken. A magas  
páratartalmat vagy a hosszan tartó nedves időszakokat (pl. az este képződő 
harmat nehézkes felszáradását a reggeli órákban) kaszálással és mulcsozással 
kell megelőzni. Magyarországon 5 évente “bővített” talajvizsgálatok 
végeztetése kötelező és évente legalább egyszer levélvizsgálatot  is kell 
végezni. Szakmailag az évi kétszeri levélmintavétel (virágzáskor és szüret előtt) 
a javasolható. A vizsgálati eredmények alapján évente tápanyag mérleg 
számítást kell készíteni és az alapján végezni a tápanyagpótlást.  Az ökológiai 
szőlőtermesztésben csak természetes anyagok használhatók (pl. szervestrágya, 
komposzt, Alginit), vagy ásványi őrlemények (Dolomit, mészkőpor, őrölt 
kőzetőrlemények – P,K is) .  
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1.4 Metszés és zöldmunkák  

A metszés és a zöldmunkák elvégzése a sikeres szőlőtermelés alapja. Az 
ökológiai gazdálkodásban a szabványos eljárásokat többnyire a helyi fajtákhoz 
és művelési rendszerekhez optimalizálják, és kiemelt figyelmet fordítanak a 
betegségek megelőzését szolgáló műveletekre, mint amilyen pl. a lombozat 
szellőzésének elősegítése. Növényegészségügyi szempontból a kordonművelést 
és egyéb tőkeművelési módszereket kell előnyben részesíteni, mert ezek 
serkentik a légmozgást a lombozatban és optimális permetezési hatásfokot 
biztosítanak.   Európában a peronoszpóra (P. viticola) a talajból fertőz, ezért az 
alacsony művelési módokat, ahol a zöld részek a talajfelszín közelében 
helyezkednek el, lehetőleg kerülni kell, hogy az eső a fertőző képleteket ne 
verhesse fel a levelekre, és hogy a talajközeli vegetáció okozta magas 
páratartalom ne befolyásolja negatívan az állományt. 

A levelek eltávolítása a vegetációs időszakban kiváló módszere a szellőzés 
javításának a fürtök körül, ráadásul a ritkább lombozatban a permetcseppek is 
könnyebben eljutnak a kezelendő felületekre. Ha virágzás előtt 2-3 levelet 
eltávolítunk a fürtök mellől, a szürkepenész akár 60%-kal is csökkenhet (ez eléri a 
szintetikus növényvédő szerek nyújtotta védelem hatásfokát!), a hiányzó 
leveleket pedig a növény később könnyedén pótolja. (Magyarországon erre 
nincs szükség, mert a peronoszpóra fertőzés veszélye általában kissebb).  

A fertőzött, összeaszott bogyók eltávolítása hatékonyan megakadályozza a  
Guignardia bidwellii okozta, hazánkban épp mostanában terjedni kezdő fekete 
rothadás fertőző képleteinek elterjedését. Régebben a levágott vesszőket 
összegyűjtötték és elégették, a jelenlegi gyakorlatban viszont gyakran 
felaprítják a fás részeket és otthagyják a szőlőben. Ha a fás részek gyorsan 
lebomlanak, előbb-utóbb a fertőző képletek mennyisége is csökken, ha viszont 
egészben hagyott, levágott vesszőket hagyunk a területen, ezek a következő 
tavaszon a fertőzések veszélyes forrásai lehetnek.  

 

1.5 Közvetlen növényvédelmi stratégiák  

A betegségek elleni védekezés az ökológiai szőlészetekben híresen nehéz 
feladat, főleg akkor, ha az állomány legnagyobb részét fogékony fajták adják, és 
a klíma kedvez a betegségek és kártevők fellépésének. Különösen a gombaölő 
szerekre van nagy szükség a növényfejlődés és a kórokozók életciklusának 
kritikus fázisaiban. A szerek kijuttatását modern permetező rendszerekkel kell 
megoldani. A termékek tulajdonságait (párolgás, lemosódási sebesség) mindig 
figyelembe kell venni! A kórokozók elleni közvetlen védekezés legfontosabb 
anyagai mind gombaölő hatásúak. Számos kevésbé jól kategorizálható 
terméket, pl. növényerősítőket, ellenállás-fokozókat vagy biodinamikus 
készítményeket is használhatunk, de ezeket soha nem alkalmazzuk 
önmagukban, mert úgy a hatékonyságuk nem lesz megfelelő. 
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1.6 Betegségek elleni védekezés nedves éghajlatú terüeteken  

A nedves éghajlatú, tavasszal és nyáron gyakran csapadékot kapó területeken 
általában a peronoszpóra (P. viticola) a legfontosabb betegség, amely köré az 
általános növényvédelmi stratégia szervezhető.  

A P. viticola mellett egyéb kórokozók is kedvelik a nedves klímát, így a sok 
problémát okozó fekete rothadások és a szürkepenész.  A lisztharmat (U. 
necator) azokban az években veszélyezteti az állományt, mikor a peronoszpóra 
okozta fertőzési nyomás viszonylag alacsonyabb.  

A jelenleg használt növényvédelmi stratégiák bizonyos vonatkozásokban 
eltérhetnek egymástól (pl. az adott országban kapható növényvédő szerek 
tekintetében ld. lejjebb), de ugyanazon az elven, azaz a szőlőnövény fenológiai 
fázisaihoz igazított alkalmazásokon alapulnak. A legfontosabb feladat a 
peronoszpóra járvány kitörésének lehető leghatékonyabb késleltetése. Ez a 
lombozat ismételt, megelőzési célból végzett permetezésével érhető el, ha 
tavasszal elsődleges P. viticola fertőzés várható. Az ökológiai szőlőművelés 
hasznos eszközei a döntéstámogató rendszerek, melyek a helyi időjárási adatok 
alapján számítják ki a ferzőzés kockázatát, lehetővé téve az első permetezések 
optimális időzítését (hazánkban pl. a hegyközségek és a Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamara ad ki előrejelzéseket. A hegyközségek szervezésében 
több mint 300 db automata meteorológiai állomás van a szőlőkben. A Lufft (D), 
Metos (A), Adcon-Telemetri (A), és a Boreas(H) típusú készülékek terjedtek el. 
Általánosan alkalmazzák a GALATI-VITIS számítógépes szőlő növényvédelmi 
előrejelző programot, melyet szlovák, cseh és magyar szakemberek 
fejlesztettek az 1980-as években). Az elsődleges fertőzés sok területen már a 
virágzás előtt megtörténik, ahogy a vesszők elérik a 4-6 leveles állapotot. A 
virágzás a peronoszpóra elleni védekezés kritikus szakasza, mert a virágzatok és 
a borsó nagyságú szőlőszemek rendkívül fogékonyak a fertőzésre, és a gyorsan 
növekvő lombozaton illetve a komplex virágzatokon nagyon nehéz a 
permetszerekkel állandó fedést biztosítani. A virágzás vége felé az egyes 
virágok burkai lepotyognak, a virágok pedig védtelenül maradnak a 
gombafertőzésekkel szemben. Éppen ezért fontos a virágzási időszakban  
optimalizált permetezéseket végezni, a kezelést lehetőleg közvetlenül a 
fertőzési kockázatot képviselő nap előttire időzítve.  A legtöbb helyen a virágzás 
előtti, közbeni és utáni időszakot felölelő kritikus periódusban rézvegyületekkel 
permeteznek.  A réz magas dózisban a pollen sterilitását okozhatja, ha a 
virágzatokat hosszabb időn át nedvesség éri. Ahol a betegség kisebb kockázatot 
jelent, savanyított agyag készítmények, kálium bikarbonát vagy teából készült 
preparátumok is használhatók. Egyes helyeken ebben az időszakban kiegészítő 
intézkedésként foszforsavat tartalmazó növényerősítőket alkalmaznak.   A 
foszforsav igen hatékony a peronoszpóra ellen, ráadásul erősen szisztemikus 
hatású, ezért a permetezés után kifejlődő növényi részekben is képes kifejteni 
pozitív hatását, az eső nem mossa le, és a már fennálló fertőzés esetén 
valamennyi kuratív hatást is mutat, ugyanakkor alkalmazása után a levélben és a 
termésben is szermaradvány mutatható ki, így csak virágzáskor, és kis 
mennyiségben használható. Jelenleg nem lehet tudni, hogy a foszforsav 
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használatát a jövőben engedélyezik-e, a termelők a szer használata előtt mindig 
győződjenek meg róla, hogy az adott országban engedélyzett-e az alkalmazása! 
Magyarországon nem engedélyezett, de az utóbbi évek tapasztalatai (ECOWIN 
és ISTERVIN programok) nagyon kedvezőek az Alginure (Barnaalga kivonat, 
növényi aminósavak, mono-, oligo-, és poliszacharidok, nyomelemek, kálium, és 
foszfátok) készítménnyel, a Mycosin Vin-nel (aluminium szulfát és növényi 
kivonatok. 

Zsendülésig a bogyókat és a lombozatot folyamatosan védeni kell, mert az 
újonnan kibomlott levelek nagyon fogékonyak, míg az idősebbek érzékenysége 
fokozatosan csökken. Zsendülés után a kezeléseket 4-6 hétre szüntessük be 
szüret előtt.  Az utolsó két permetezés a peronoszpóra kései fellépései ellen 
véd, de emellett a szürkepenész ellen is védelmet nyújt.  

Területtől függően egyéb betegségek is veszélyeztethetik az állományt, mint a 
fenésedés (E. ampelina), a lisztharmat (U. necator) vagy a fekete rothadás (G. 
bidwellii). Ha nedvesíthető ként alkalmazunk, amikor a hajtások elérik az 5-10 
cm-es hosszt, megfelelő védelmet biztosíthatunk a fenésedés és a később 
jelentkező lisztharmat ellen. A fekete rothadás elleni védekezés területtől 
függően nehéz lehet, a legnagyobb hatékonyságot a virágzás után kijuttatott 
nedvesíthető kén + réz kombináció mutatja. 

A védekezési időszak vége felé a magas kéndózisokat lehetőleg kerüljük, mert a 
szermaradékok a borban kellemetlen mellékízeket eredményezhetnek. Kén 
helyett ebben a fázisban használjunk inkább édeskömény-olajat, narancs-olajat 
(PREV-B2) vagy lecitint. 

A hektáronkénti dózis és a megfelelő cseppeloszlású, a növény egész felületén 
védőréteget biztosító permetléhez szükséges víz mennyisége az állomány 
méretétől, és a korábbi/várható csapadéktól függ, ezért a termelőknek a 
dozírozást, a szer típusát és a permetlé elkészítési paramétereit ezekhez kell 
igazítaniuk.  

 

1.7 Betegségek elleni védekezés száraz éghajlatú területeken  

Száraz körülmények közt a legfontosabb betegség, amely az általános 
növényvédelmi stratégiát meghatározza, a lisztharmat (U. necator). 

A legtöbb fajta esetében a lisztharmat elleni gombaölő szeres védekezés az 
egész vegetációs időszakra kiterjedő programot igényel, de a 2-4 leveles állapot 
és a zsendülés közt mindenképp kezelni kell az állományt.  Virágzás előtt a 
járvány kitörését a lehető leghosszabb ideig késleltetni kell, hogy a nagy 
mennyiségű másodlagos inokulum kialakulását megakadályozzuk. A virágzatok 
és a borsó nagyságú szőlőszemek rendkívül fogékonyak a fertőzésre, de a 
bogyók érzékenysége egészen a zsendülésig (kb. 8° Brix fokig) megmarad. Mivel 
a beteg rügyek a következő évben a fertőzés fontos forrásai lehetnek, a 
védekezésnek egészen addig kordában kell tartania a betegséget, amíg a 
szövetek fogékonysága le nem csökken. 
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Az ökológiai gazdálkodásban a különböző formátumú kénkészítmények 
(nedvesíthető por, folyékony, por) adják a lisztharmat elleni védekezés gerincét, 
mert a kén hatékonysága kiváló, ökotoxikológiai tulajdonságai kedvezőek és 
relatíve olcsó. A kén alkalmazásának lehetséges hátrányai közé tartoznak a 
fitotoxikus hatások, melyek magas hőmérsékleten fajtától függően nyilvánulnak 
meg, a mustban esetleg megjelenő mellékízek, és magas hőmérsékleten a 
párolgás miatt gyorsan csökkenő hatékonyság. A kereskedelmi forgalomban 
kapható, édeskömény-olaj, narancsolaj, káliszappan, K-hidrogén karbonát 
(VITISAN), K-vízüveg (Oikomb-A)  és lecithin alapú termékek a lisztharmat elleni 
védekezés hasznos eszközeivé váltak, mert nem hagynak maguk után mellékízt 
a mustban. A könnyű étkezési paraffinolajok szintén nagyon hatásosak a 
betegség ellen, de használatuk nem mindenhol engedélyezett. A kálium 
permanganátot régóta használják tisztító és fertőtlenítő szerként, jelen esetben 
a nagyobb mennyiségű gombaszövedék és spóra elpusztítására alkalmazzák. 
Mivel kontakt gombaölő szerként hatástalan, alkalmazása után néhány órával 
permetezzünk kénnel. 
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2 Sorközművelés és gyomszabályozás a tőkék közt  

Az ökológiai szőlőtermesztés céljai közé tartozik a biodiverzitás fokozása, a talaj 
védelme és az állomány megfelelő tápanyag-ellátása. Ideális esetben a sorok és 
a tőkék közét folyamatosan növényzet borítja, ezért nem beszélhetünk 
klasszikus értelemben vett “gyomszabályozásról”, csak a sorközben és a tőkék 
közt megtelepített takarónövények kezeléséről. A helyi éghajlattól, 
talajviszonyoktól és a szőlészet hátterétől függően a talajművelést úgy kell 
végezni, hogy ne alakuljon ki verseny a vízért és a tápanyagokért.  

A szőlészetekben az ökológiai termelést átállási időszak előzi meg, de a végső, 
stabil takarónövény-állomány és kezelésnek rendje csak évek múlva áll be. A 
hagyományos szőlészetekben a növények sekélyen gyökereznek, mert a vízhez 
és a tápanyagokhoz a szőlő már a felszíni rétegekben is hozzáfér. A művelés és 
egyéb mechanikai műveletek károsíthatják a sekélyen futó gyökereket az átállás 
kezdeti szakaszában, ezért pl. csak minden második sort kell művelni, hogy a 
meg nem művelt részeken biztosítsuk a gyökerek nyugalmát.  A vízellátottságtól 
függően nyáron ajánlatos lehet a takarónövényzet eltávolítása a vízstressz 
csökkentésének érdekében. 

 

2.1 Takarónövények kezelése 

A takarónövényzet célja (i) a talaj szerkezetének és vízvisszatartó képességének 
javítása (ii) a talajtermékenység javítása, a talajmikrobák és földigiliszták 
aktivitásának serkentése (iii) a szőlő megfelelő és kellő időben végzett 
nitrogénellátása N-fixáló növények telepítése révén és (iv) a hasznos élő 
szervezetek támogatása (élőhely biztosítása) és a biodiverzitás fokozása. 

A takaróként használandó növényfajok kiválasztásának illeszkednie kell a helyi 
viszonyokhoz.  Különösen fontos, hogy a takarónövények kevésbé bírják a 
szárazságot, mint a szőlő, hogy a vízért való versengést ki lehessen zárni. A 
növénykeverékben legyenek N-fixáló fajok, füvek és virágos lágyszárúak is. 

A klímaviszonyoktól függően az alábbi stratégiák közül választhatunk: 

 Téli takarónövényzet: télen biztosít takarást, kora tavasszal kaszálják, 
nyáron beszántják, talajművelést és gyomszabályozást végeznek, télre 
újratelepítik.  

 Téli/nyári takarónövényzet: a szüret után elvetett növényállomány télre 
takarást biztosít, kora tavasszal beszántják, nyárra takarónövényzetet 
vetnek, ezt június végén beszántják, talajművelést végeznek, majd 
elvetik a téli takarónövényzetet. (Ez a módszer Magyarországon nem 
alkalmazott, mert a költségeket és a technológia elemeit tekintve nem 
racionális). 

 Évelő takarónövényzet: sekély művelést követő tavaszi vagy szüret utáni 
vetés; nyárra mulcsozás, újratelepítés és/vagy újravetés, szüret után 
mélylazítás. A Magyarországon használt magkeverékek képesek 

 
Az új ültetvényeen a szőlőt 
védeni kell a versenytől. A 
takarónövényeket tavasszal 
beszántják a mineralizáció 
elősegítése érdekében.   
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megújítani az állományt, átlagos körülmények között több évig  
megmaradnak és megújulnak (ECOWIN magkeverék, Lajtamag  
keverék). 

 

2.2 Gyomszabályozás a sorokban (tőkék között)   

A sorokon belül a gyomokat a versengés megakadályozására és/vagy a magas 
gyomállomány okozta párás mikroklíma kialakulásának megelőzésére 
szabályozni kell. Erre a célra számos speciális gép áll rendelkezésünkre , melyek 
vagy forgó eszközökkel vagy eke-típusú elemekkel vannak felszerelve. A gépi 
eszközök mellett termikus gyomszabályozással is élhetünk.  

Tavasszal a vegetáció túlburjánzását mechanikai sorműveléssel akadályozzák 
meg. Az évelő gyomok, mint pl. az apró szulák (Convolvulus arvensis), a 
fenyércirok (Sorghum halepense), csillagpázsit (Cynodon dactylon), és a sásfélék 
(Cyperus spp.) különösen nehezen gyéríthetők. 

A szőlőnek átlagos körülmények között is legalább három évbe telik, mire 
megállapodik a helyén. A gyomok képviselte versenyre az első pár évben, főleg 
sekély talajon a legérzékenyebb. A beállt szőlőt a gyomok és egyéb stressz 
tényezők kevésbé zavarják.  

A szőlő telepítése előtt hatékony lehet a területen talajművelést végezni, 
öntözni, majd a kikelő gyomokat mechanikai módszerekkel elpusztítani. A 
gyakori művelés csökkenti a gyommagok számát a talajban, ezáltal a 
gyomállományt is. A kikelő gyomok számának jelentős csökkentéséhez a fenti 
eljárást legalább kétszer meg kell ismételni, de meg kell jegyeznünk, hogy a 
módszer az évelő gyomok gyérítésére sajnos nem alkalmas.  

Az évelő gyomok szabályozására hasznos módszer lehet a nagyon száraz 
körülmények közt végzett talajművelés. A művelő eszköz a gyöktörzseket apró 
darabokra vágja, majd ezek kiszáradnak.  A talajt rugós fogú kultivátorral újra és 
újra átmozgatják, ezáltal a gyöktörzsek egymás után a felszínre kerülnek és 
elpusztulnak.  Az ismételt művelés az évelők csíranövényeit is elpusztítja.  

A telepítést követő egy vagy két évben ajánlatos a növények körül tavasszal és 
nyáron többször kikapálni, kikultivátorozni a földet, vagy kevesebb mint 3 cm-es 
mélységben saraboló kapát használni, a kapálásos vagy kaszálásos 
sorközművelés mellett. Ez a csíranövények ellen a leghatásosabb, minél 
nagyobbra hagyjuk nőni a gyomokat, annál kevésbé valószínű a siker. A 
tőkékhez közel (főleg a fiatal állományban) a növények sérülésének elkerülése 
érdekében többnyire kéziszerszámokat használnak.  

A beállt szőlőkben a saraboló kultivátorozás, és a forgó kések és tárcsák 
használata kielégítő eredményt nyújt. 

A mechanikai gyomszabályozást a gyomok fejletlen stádiumában többször meg 
kell ismételni. A művelési mélység legyen sekély, nehogy a szőlő gyökerei is 
megsérüljenek. Az idősebb gyomok gyérítése nehézkes, ezek eltömíthetik a 
művelő eszközöket és magot is hozhatnak.  

 
Takarónövényzet kezelése: 
művelés minden második 
sorban  


