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T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök 
és bogyós ültetvények
Intensive vineyards and orchards

Meghatározóan gépi talajművelésre, növényápolás-

ra (kártevők elleni permetezés, részben metszés, szü-

ret) tervezett és kivitelezett sík- és dombvidéki szőlő- 

vagy gyümölcsültetvények. Homogén megjelenésű 

és művelésű területek, a parcellák közötti termelői 

utakkal. Természetessége 1-es.

T8 – Extenzív szőlők és 
gyümölcsösök  
Extensive vineyards and orchards

Szőlő- és gyümölcsfajták termesztésére kialakított, ex-

tenzív művelésű, gyakran kisparcellás területek. Ilye-

nek lehetnek pl. a kisparaszti homoki szőlők, hegylábi 

szőlőskertek és a tradícionális szőlőhegyek (épületek-

kel, présházakkal). Természetessége 1-es vagy 2-es, 

művelésüktől és fajkészletüktől függően. A szőlőhe-

gyekre jellemző kisebb szántóparcellákat, gyepterüle-

teket, felhagyott, erdősődő részeket külön tipizáljuk. A 

gyepes aljú, régi fajtákból álló gyümölcsös P7.

T9 – Kiskertek
Gardens

Városi lakók kiskertjei, hétvégi kertjei, illetve sűrűn 

egymás mellé települt tanyák csoportjai kismére-

tű kertekkel vagy kistáblás szántóföldekkel. Nem tar-

toznak ide a falvak kertjei valamint azok az alföldi ta-

nyás területek, ahol a tanyák egymástól távol állnak és 

a kistáblás szántóföldektől elkülöníthetők. Természe-

tessége 1-es vagy 2-es.

T10 – Fiatal parlag és ugar
Young old-fi elds

Korábban szántóföldi művelés alatt álló, 1-5 éve felha-

gyott vagy átmenetileg nem művelt, ugaroltatás alatt 

álló területek. Állományaikban még a termesztett kul-

túrákra jellemző, nitrogénben gazdag talajon előfor-

duló gyomfajok uralkodnak. Ide tartoznak a belvíz, sú-

lyos aszály, sikertelen erdőtelepítés stb. miatt néhány 

éve parlagon maradt területek is. Természetessége 

1-es vagy 2-es (őshonos fajokkal visszatelepülő állo-

mányok). A regenerálódó több éves parlagokat az OA, 

OB, OC stb. kategóriákba soroljuk be. 

T11 – Csemetekertek, faiskolák, 
kosárkötő fűz ültetvények
Nurseries, Salix viminalis plantations

Gyümölcsfák vagy erdei fafajok termelésére használt 

területek, faiskolák, csemetekertek, valamint a kosár-

kötő fűz ültetvényei. Természetessége 1-es.

T12 – Évelő energianövények 
ültetvényei
Plantations of energy plants

Energianövények (pl. energiafű, energiafűz) ültetvény-

szerű állományai. Pontos meghatározása az elkövetke-

ző évek fejleményei alapján dönthető el. A repce állo-

mányok T1-be tartoznak. Természetessége 1-es.


