Az adatszolgáltatás a 2000. évi CXLIII. számú
törvény alapján kötelező!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.
Az adatszolgáltatás megtagadása vagy valótlan adatok
közlése szabálysértési eljárást von maga után!

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSÖS
ÜLTETVÉNYEK ÖSSZEÍRÁSA
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Az ültetvény jellemzői

01. Az ültetvény telepítésének ideje:
pontosan ismert (1), nem ismert, becsült (2)
011.

év

012.

évszak: ősz (1), tavasz (2), nyár (3)

02. Az ültetvény jellege:
áruszőlő (1), nemes fajtájú törzsültetvény (2), nem művelt [nem kezelt,
de nem kivágott] (3), selejtezésre,
újratelepítésre engedélyezett (4),
még nem termő új telepítés (5)

03. A telepítés jellemzője:
tiszta szőlőkultúra (1), gyümölcsfákkal
vegyesen ültetett, de a főnövény a szőlő (2)

04. Az ültetvény domborzati jellege:
síkvidéki (1), dombvidéki (2)

05. A dombvidéki ültetvény típusa:
rétegvonalas: makroteraszos (1),
mikroteraszos (2), terasz nélküli (3);
sorvezetés: a lejtő főirányával azonos (4),
a lejtő főirányára merőleges (5),
fennsík (6), egyéb (7)

06. Az ültetvény kitettsége (ha nem sík):
K (1), D-K (2), D (3), D-Ny (4),
Ny (5), É-Ny (6), É (7), É-K (8)

07. Az ültetvény térállása:
szabálytalan, szórt (1), szabályos
térállásban (kötésben) telepített (2)

052. Gazdasági szervezet
Törzsszáma:

08. Sor- és tőtávolság: cm
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09. A tőkék művelésmódja:
fejművelés: támasz nélkül (1), karó
mellett (2), huzalos támasszal (3);
bakművelés (4);
kordon: alacsony [60 cm-ig] (5), középmagas
[60 -100 cm] (6), magas [100 cm felett] (7),
ernyőművelés (8), egyesfüggöny (9),
GDC művelés (10);
egyéb művelés (11); egyértelműen nem
állapítható meg (12)

10. Támaszrendszer:
101. Az oszlopok anyaga:
fa (1), beton (2), fém (3),
egyéb (4), nincs oszlop (5)
102. Az oszlopok távolsága:
ikertőkésnél: 2,4-3,0 m (1), 3,1-4,7 m (2),
4,8-6,0 m (3), 6,1-7,1 m (4), 7,2-9,0 m (5)
nem ikertőkésnél: 8,0 m és kisebb (6),
8,1-10,0 m (7), 10 m -nél nagyobb (8)
103. Az oszlopok magassága: cm
104. A kartartó huzal magassága: cm
105. A hajtástartó huzal(ok) száma: db
106. A hajtástartó szintek száma: db

107. A törzstámasz anyaga: fakaró (1), fakaró és oszlop (2), hullámosított idomacél vagy fémhuzal (3),
egyéb (4), nincs törzstámasz (5)

11. Alanyhasználat

m2

hektár

111. Gyökérnemes ültetvényrész területe:
112. Oltványszőlő ültetvényrész területe:
12. Az ültetvény fajtamegoszlása: fajtatiszta (1), elkülönített fajtákkal telepített (2), kevert fajta telepítésű (3)
121. Az ültetvény nettó területe fajtánként
Fajta

Sorszám

Megnevezés

a

b

Klón

kódszám

Helyrajzi
szám

Alátörés

c

d

e

Nettó terület
m2

hektár
f

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Összesen (01-10-ig) = 1. blokk 04. tábla 07. sor „e" oszlop

3. Az ültetvény állapota
01. A tőkehiány mértéke: %

03. A támberendezés:
átépítésre szorul (1) felújítást igénylő (2),
nem karbantartott (3), karbantartott (4)

02. Az ültetvény kezeltsége:

04. Az ültetvény termőképessége:

nem kezelt (1), gyenge (2), közepes (3), jó (4)

a teljesértékű tőkék aránya az állományban
40 % alatt (1), 40– 50 % (2), 51– 70 % (3),
71– 90 % (4), 90 % felett (5)

4. Az ültetvényt használó (gazdálkodó) adatai
01. Neve:
02. Címe:(ir.szám,

03. Településrész:

város, község,
fővárosi kerület)

04. Utca, út,
tér stb.:

hrsz., ház-, tanyaszám

05.Telefonszáma:

épület
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hektár
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06. Használt bruttó terület: (1. blokk 04. tábla 06. sor „e" oszlop)
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