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Túl vagyunk a szüreten
Bár még nem ismerjük a 2020-as szüret pontos adatait, s ha az előzetes becslések szerint kevesebb
lesz is a termés, mégis jó minőségre számítanak a gazdák.
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A Borászati Füzetek legújabb számában figyelmet szentelünk a biológiai alapok kérdéskörének.
Sokan azt gondolhatják, csak a kutatók, nemesítők, szőlőtermelők és borászok érdekeltek a
témában, ám, ha a biztonságos élelmiszer iránti elvárásokat is figyelembe vesszük, akkor a
fogyasztó számára is egyre meghatározóbb kérdésről van szó.
Régi igény fogalmazódik meg az ágazat részéről, amikor biológiai alapok megújításáról beszélünk.
Nem elég a megváltozott klimatikus viszonyokra, a fogyasztói igényekre reagálni, fontos, hogy
egészséges, jó termőképességű, a jelenkor piaci elvárásainak megfelelő fajták és klónok álljanak a
termelők rendelkezésére.
Mindez nem csak a versenyképességünk alapja, ráadásul nem leszünk kiszolgáltatva a nyugati
nemesítőházaknak, oltványelőállítóknak.
Bár túl vagyunk a szüreten, mégis fontos kérdés a betakarítás szervezése, amikor egyre kevesebb
idő jut az adott munkák optimális elvégzésére. A kézi szüret rendkívül munka- és időigényes
művelet, a gyakorlott kézi szedők egész napos fáradságos munkával átlagosan 1 tonna szőlőt
képesek összegyűjteni. Az önjáró szőlőkombájnnal összevont, 24 órás műszakban ugyanakkor
200-300 tonna termés is betakarítható. Írásunk a gépi betakarítás eszközeit veszi górcső alá.
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A környezetkímélő eljárások a szántóföldön és a kertészeti termesztésben azért terjedtek el, mert
felmerült az igény egyrészt környezetünk és az ember fokozottabb védelmére, másrészt a környezet
peszticidterhelésének csökkentésére. A szintetikus kémiai készítmények emberi egészségre és
környezetre gyakorolt negatív hatásainak megakadályozására és a szermaradványok
mennyiségének csökkentésére a gyakorlatban egyre több alternatív lehetőség áll rendelkezésre.
Aszpirint a szőlőnek, avagy a szalicilsav szerepe az ellenálló képesség fokozásában címmel
olvashatunk írást a fenntartható gazdálkodás jegyében.
Az elmúlt számban indított Generációváltók sorozatunk legújabb szereplője a szekszárdi ifj Vida
Péter, a közgazdászból lett borász. Úgy tűnik családon belül ők azt az utat képviselik, amikor
zökkenőmentesen, egymás tiszteletére és véleményének elfogadására építve lépik meg a szükséges
változásokat.
A borok egy része már készen, többségük még forr a pincékben. A gazdák a szüreti munkák után
kicsit fellégezhetnek, ugyanakkor izgatottan várják, mit is hoz az évjárat.
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