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Kevesebb szőlő, alacsony árak Szlovákiában
Mindez válságba sodorhatja a szlovákiai szőlőtermesztőket, és a helyzetet tovább nehezíti a bor
alacsony ára, valamint az abból természetszerűleg eredő gyatra szőlőfelvásárlási ár, figyelmeztetett
Jaroslava Kaňuchová Pátková, a Szlovákiai Szőlőtermesztők és Borgyártók Szövetségének (ZVVS)
igazgatója. „A világpiacon óriási a túlkínálat borból, ennek a következménye az is, hogy
Szlovákiában ennyire alacsony a bor ára” – mutatott rá a borgyártók szövetségének igazgatója.
A szlovákiai szőlőtermesztők már 3 éve egyre kevesebb támogatást kapnak

Jaroslava Kaňuchová Pátková szerint a világpiaci túlkínálat az Európai Unió megfontolatlan
szabályozása miatt 2009-ig rendszeres volt.
Abban az időben a költségvetésnek egészen a 75 százalékát, vagyis a támogatásra szánt mintegy
1,1 milliárd eurót a bortúlkínálat felszámolására fordították, ráadásul öt tagállamban:
Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban és Németországban.
A világ bortúlkínálata jelenleg meghaladhatja az 5 milliárd litert, és a szlovákiai borgyártók
szövetsége szerint ez a trend marad a következő 10–12 évben is.
„A hazai szőlőtermesztők már a harmadik egymást követő évben kevesebb támogatást kapnak.
2017-ben az erős fagyok a termés mintegy 40 százalékát tönkretették, tavaly a rekordtermés
nyomta le a szőlő árát, az idén pedig csaknem 15 százalékos terméskiesés csökkenti a bevételeiket”
– nyilatkozta az igazgató. Az átlagos szőlőhozam külföldön eléri a 10 tonnát hektáronként, de
Szlovákiában csak valamivel több mint a felét.
„Az esetleges szeptemberi esőzések jelentősen befolyásolhatják a szőlő minőségét. Szeptember első
hetében a termés még jónak mutatkozott. Hogy jobb-e a tavalyinál? Ez relatív, a válasz ugyanis attól
függ, hogy mely borvidékről és melyik szőlőfajtáról van szó. Azt mondanám, hogy jó átlagos termés
várható. Ez az évjárat a fehér szőlőfajtáknak kedvezett jobban, nem a vöröseknek” – mondta
lapunknak Korpás András szőlőnemesítő.
A bortúlkínálat a szakember szerint főleg régiónkra, elsősorban Közép-Európára vonatkoztatható.
A Szlovákiában termett szőlőt tisztességes áron fel lehetne dolgozni, de mivel mindenhol a pénz
beszél, mindenki az olcsó szőlőt és mustot keresi, ami féláron, sőt még kevesebbért is
megvásárolható, mint a belföldi boralapanyag. Tehát egyértelműen hiányzik a szolidaritás, hogy a
hazai termesztőknek tisztességes árat fizessenek.
„Sajnos, Szlovákiában ma még nincs alaposan kiépítve a borászat. A borászaink közül sokan úgy
gondolkodnak, hogyha meg tudják venni olcsón a szőlőt, akkor minek kínlódjanak a termesztésével.
Ma annak érdemes szőlőt termesztenie, aki azzal számol, hogy saját maga fel is dolgozza, és borként
juttatja piacra. Nagy gond továbbá, hogy sok az igénytelen fogyasztó, akiknek a 1,5 eurós bor is
megfelel, még ha köze sincs a szőlőhöz” – vázolta az elkeserítő helyzetet Korpás András.
A borgyártók szövetségének igazgatója a továbbiakban kifejtette, hogy a ZVVS kárenyhítési
támogatást kért a mezőgazdasági minisztériumtól a 2017-es fagykárokra. Tavaly augusztusban azzal
álltak elő a borgyártók, hogy az integrált termelés dotációját hektáronként 100 euróval növelje a
minisztérium.
A szőlőtermesztésbe ezáltal évi 550 euróval több pénz jutott volna, ami igencsak jelentős injekciót
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jelentene a szlovákiai termesztőknek. Csakhogy az ügyintézés felettébb bonyolult, a döntés joga
Brüsszelben van, és csak valamikor 2 év múlva valósulhat meg a támogatás.
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„A 2014–2020-as évekre vonatkozó vidékfejlesztési program ötödik módosítása elbírálás alatt van.
Abban benne foglaltatik, hogy az integrált szőlőtermesztés jelenleg hektáronként 483 eurós
támogatását 590 euróra növeljük a termő szőlészetekben, a fiatal gyümölcsösökben pedig 367-ről
449 euróra” – közölte a szlovák agrártárca.
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