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Talajból hiányzó 

vízmennyiség 150 mm <



Klímaváltozás jelei

 Enyhe és száraz tél, korai forró tavasz, aszályos nyár, hőségnapok 

számának növekedése

 Késő tavaszi fagyok

 Rapszodikusan lehulló, nagy mennyiségű és intenzitású csapadék, jégkár

 Emelkedett CO2 koncentráció a légkörben 

 Aszálykár, tápanyag-felvételi zavarok, evapotranszspiráció növekedése – a

hozam és termésbiztonság csökkenése, korai tőkepusztulások!

 Napégés tünetei lombozaton, fürtökön egyaránt

 Fenológiai fázisok és Szüreti időpontok eltolódása

 Beltartalmi értékek változása, az íz – és az aromaanyagok elégése!

 Növényvédelmi problémák: új kártevők és kórokozók megjelenése



Klímahatások-Emelkedő hőmérséklet

 Kihat a károsítók életmódjára: megváltozott károsítási dominancia

 a.) gyorsabban fejlődnek

 b.) a tolerálják a magasabb hőmérsékletet

 c.) változik a halálozási ráta

 Vektorok gyorsabban fejlődnek, terjednek (pl. kabócák)

 Alkalmi kártevők felszaporodása nő: pl. ESCA kórokozók (Fomitiporia

mediterranea)

 Károsítók virulenciája nő, károsítási potenciálja nő (pl. filoxera levéllakó 

alak) 



Klímahatások- Csapadék

 Tél, tavasz: kevés vagy nincs, lokális, viharos 

 Víz túlkínálat-alulkínálat: Stressz a szőlőnek             nő a károsítókkal 

szembeni fogékonyság (gombabetegségek, extrém infekció)

 Növényvédelmi problémák: melyik kórokozóval kell számolni az adott 

évben?

 Új kártevők megtelepedése

 Fontos: felismerés!!!            Védekezési lehetőségek



Jégverés után 



Az aszály 

Súlyossága függ:

 az időtartamától

 erősségétől, 

 a talaj fizikai állapotától, 

 a talajtakarótól,

 lejtőszögtől, 

 öntözöttségtől, 

 a csapadékhiány gyakoriságától. 

 Növény kondicionális 

állapotától, fenofázisától

Következménye:

 Károsítja a tőkéket,

 hatással van a bogyók 

cukortartalmára, ill. kémiai 

összetételére. 

 A cukortartalom 30 C fokig 

növekszik, de az ennél magasabb 

hőmérséklet sokkolja a 

cukorképződést. 

 a bogyók aprók, vastagabb héjúak, 

cukorban, savban, szárazanyagban és 

színanyagban szegényebbek lesznek, 

 mind a kül-, mind a beltartalmi

értékük (piacosságuk) csökken
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Aszálytünetek csökkentésének lehetőségei (1)

 Az ültetvények áthelyezése jelenthet megoldást hosszabb időskálán.

 Az új termőhely igen alapos előzetes vizsgálata szükséges (klíma

variabilitása, geológiai és talajviszonyok, domborzat, UV sugárzás,)

 Fajtahasználat, klónok!

 Nemes + Alany kombináció

 Alanyválasztás,(40 Ruggeri vagy 110 Richter alanyok szárazságtűrése

kiemelkedő) fontos a gyökérfunkciót betöltő alany hossza

 Termesztéstechnológia változtatása !

 Tápanyagellátás, kondicionálás fontossága (Nem mindenáron

való termésnövelés, hanem a belső erősítés)



Érésgyorsítás, Éréskésleltetés



Növényvédelmi kihívások

 Invazív kártevők megjelenése (Kabóca félék, pajzstetvek, 

tripsz, Drosophila suzukii stb.)

 Új kórokozók megjelenése (pl. Xylella fastidiota)

 ESCA

 Phomopsis viticola

 Guignardia bidweilli

 Gyomnövények!



ESCA



Feketerothadás 
(Guignardia bidwellii) 



Phomopsis viticola



Lepkekabóca (Metcalfa pruniosa)





Klímához való alkalmazkodási lehetőségek (1)

Termesztéstechnológia átértékelése!

Termőhelyválasztás

Termőhelyhez adaptált ültetvény specifikus megoldások

Fajtaválasztás, klónok, alanyok (hosszúság)

Művelésmód megválasztása,

 Fitotechnikai eljárások (UV hatás)



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!


