
Terroir et traçabilité : outils techniques et commerciaux
Termőhely és nyomonkövetés : szakmai és marketing eszköz
Terroir and Traceability Technical and Marketing Aids

• B- TECHNIQUE
1) Vinification - Cartographie et “fiche terroir” :
Entre 2002 et 2006, sur la zone de production 
des Côtes de Thongue (14 communes), le programme 
Départemental de l’Hérault “connaissance et valorisation
des terroirs viticoles” a permis de définir et de 
cartographier les terroirs (6 terroirs principaux et 
4 terroirs complémentaires).
Ainsi sur chaque commune, une cartographie à
l’échelle 1/10 000ème permet d’identifier les Unités de
Terroir Naturel (UTN) qui constituent un ensemble 
pédoclimatique homogène. L’origine géologique, 
les caractéristiques pédologiques (texture, structure,
couleur…) et la gestion hydrique (Réserve Utile et ges-
tion en eau) de ces UTN sont mentionnées sur des
fiches techniques en support des cartes. 
L’ensemble de ces documents sont disponibles sur
demande au syndicat sur format papier et numérique
(CD-Rom).

Exemple de fiches Terroir 
Példa a Termőhely leírására
Example of Terroir Data Sheets

• B- Szakmai
1)Borkészítés - Kartográfia és “termőhely leírás” :
2002 és 2006 között, Côtes de Thongue termő zóná-
ban (14 település), Hérault megyei programja “szőlés-
zeti termőhelyek megismerése és értékelése” lehetővé
tette a termőhelyek meghatározását és feltérképezé-
sét. (6 fő termőhely és 4 kiegészítő jellegű termőhely)
Így valamennyi település esetében, 1/10000 léptékű
térkép teszi lehetővé a egységes természetes
termőhely (UTN) azonosítását, amely homogén talaj és
klíma egységet alkot. Az UTN geológiai eredete, talaj-
tani jellemzői, (szerkezet, struktúra, szín,…)  és víz-
gazdálkodása ( vízmegtartás és vízellátottság) fel van
tüntetve a térképhez tartozó szakmai anyagban. 
Ezeket a dokumentumokat a szindikátustól el lehet
kérni papíralapon vagy CD formában.
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• Nyomonkövetés és az “évjárat mérlege” :
Az időjárás körülményeinek követése a termőhelyen
[elhelyezett] referencia pontok segítségével, lehetővé
teszi a termés jobb nyomonkövethetőségét. Valójában
az időjárási paraméterek (hőmérséklet, csapadékmé-
rés,…) az adott területen közvetlenül befolyásolják a
termés minőségét. Sőt, a termesztés választott módja
is függ az időjárás tényezőitől. 
Végezetül, az “évjárat mérleg” egy hatékony marke-
ting eszköz, mivel a vásárló számára lehetővé teszi a
termék jobb azonosítását.
Ennek a két eszköznek több célszerűsége is van
(technológiai, szakmai, marketing,...), és a Côtes de
Thongue szindikátus által más partner szerveze-
tekkel egyetemben kezdeményezett mezőgazda-
sági intézkedésbe belefoglalták.
Perspektíva  : Borturizmus és a szőlősgazdák 
vásárlói körének készült termőhely azonosító tájé-
koztató dokumentum.

• Traçabilité et "Bilan Millésime" :
Le suivi des conditions climatiques sur la zone de pro-
duction à partir des postes de référence permet une
meilleure traçabilité du produit. 
En effet, les paramètres climatiques (températures,
précipitations, hygrométrie…) sur un terroir donné 
influencent directement la qualité du produit. De plus,
les pratiques culturales dépendent également de ces
facteurs climatiques. 
Enfin, ce Bilan Millésime est un véritable outil de 
communication car il permet à l’acheteur de mieux
identifier le produit.
Ces deux outils ont plusieurs finalités (technique,
connaissance, communication…) et ils s’inscrivent
dans une démarche territoriale initiée par le syndicat 
des Côtes de Thongue en partenariat avec 
différents organismes.
Perspective : Oenotourisme et fiches pédagogiques
d’identification des terroirs à usage des vignerons
pour leur clientèle.

Exemple de carte UTN :
Példa UTN térképre:
Example of NTU map

• Traceability and the Vintage Report
Monitoring weather conditions at specific reference points in
the production area provides for greater product traceability.
In fact, the weather conditions (temperature, rainfall and 
so on) in a given terroir directly affect the quality of the wine.
And of course, cultivation methods are also weather depen-
dant. Lastly, the Vintage Report is a real marketing aid as it
helps the purchaser to identify the product more easily.
These two aids have several purposes (technical, increa-
sing knowledge, marketing) and are included in the 
approach initiated by the Côtes de Thongue Trade Asso-
ciation in partnership with other organisations.
Further plans: Wine tourism and explanatory terroir iden-
tity sheets for use by winegrowers and their clientele.

• B- TECHNIQUE
1)VinificationMaps and Terroir Data Sheets
Between 2002 and 2006 the Hérault Departmental program
promoting "knowledge and improvement of winegrowing
areas" has enabled the terroirs (wine-growing geo-climatic
type) to be defined and mapped (6 main and 4 supplemen-
tary terroirs) in the Côtes de Thongue production area (com-
prising 14 communes or parishes). In this way, a 1:10 000
scale map for each commune indicates the Natural Terroir
Units (NTUs) that go to make up a homogenous pedoclima-
tic area. The geological origin and soil characteristics 
(texture, structure, colour and so on) of the NTU together
with the water management (Valid Reserve water manage-
ment) are shown on technical sheets that supplement the
maps. These documents are all available on request from the
Trade Association office both in hard copy and on CD-Rom.

Syndicat des Côtes de Thongue - France
345, av. Jean Moulin - 34 290 Valros
Tél. : 04 67 39 01 26 - Fax : 04 67 32 96 89
www.cotes-de-thongue.com - email : info@cotes-de-thongue.com

Balatoni Szőlő és Borkultúra Egyesület - Hongrie
(8330 Sümeg, Ifjúság u. 25.) Iroda: Sümeg, Szent István tér 6.
Telefon/Fax: 87/350-688
Email: borkultura@enternet.hu
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