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szőlészeti gépek
szerző: bozzai zsófia

SzŐlészeti
a Sauska
gépek Pincészetnél
Nagy álmokra szüksége van a magyar borászatnak. Ahol
a minőség számít mindenek felett és az innováció. Ilyen
nagy álmodó Sauska Krisztián. Semmit nem tesznek a
mennyiségért, csak a minőségért. Hozamkorlátozásuk
példátlan, 30-40 mázsa hektáronként, ami az első osztályú területekről 15-20 hektoliter bort jelent. A borászatban csak francia hordókkal dolgoznak, amiket magyar
tölgyből készítenek a franciák. Azért ők, mert nekik van
rá lehetőségük, hogy megvárják, amíg teljesen kiszárad a
tölgyfa. A barrique ízilágot preferálja a pincészet, ezért
két évig érlelik a borokat.
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A Sauska Pince 2006-ban épült, ekkor alakult a cég, ekkorra datálják a pincészet első évjáratát. Az első saját ültetvényeket 2003ban telepítették. Termő területeik a Villányi borvidék neves dűlőiben találhatóak: a Kopáron, a Konkoly tetőn, az Ördögárokban, a
Makáron és a Várerdőben.
Összesen 65 hektáron termesztenek szőlőt. Elsődleges piacuk a hazai piac, ezért terveik között szerepel a hungarikum fajták
bővítése. Jelenleg még sok nemzetközi fajtával dolgoznak, mint
a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah,és a Pinot
Noir. Ezek mellett a Kékfrankos, a Portugieser, és fehér szőlőből a
Chardonnay ad kiváló alapanyagot a Sauska borokhoz. Fajtaválasztékukban szerepel a Kadarka is, amit a szőlészeti vezető a kedvencének aposztrofált.
Ültetvényeik nagy részét maguk telepítették 2003-ban, kivétel a Makáron lévő szőlőterületet, amit a Varpex Kft-től vettek át.
A Kopáron található egy húszéves Merlot ültetvény is, amit akkoriban a TSZ utódszerve telepített. Ez egy érett korú, egészséges termést adó ültetvény, melynek a támrendszerét az új gazdák rekonstruálták a 120 cm-es kordont levitték 80 cm-re, talaj melege jobban éri a szőlőt.

Fendt 209 V traktror, Rinklin
csonkázóeszközzel és előmetszővel felszerelve, ami két oldalról le tudja csonkázni a
szőlősort. Nagyon korszerű
gép, ha bármi gond van a tám
rendszerben, a gép megáll magától, ez egyszerű kikapcsolás,
tolatással újra lehet indítani.

wéber norbertet kérdeztük
a szőlészetről
Hogy alakul a Sauska Pincénél a szervezeti felépítés?
Olasz szaktanácsadókkal dolgozunk együtt a szőlészetben és a borászatban egyaránt. Bemutatják nekünk a külföldi technológiát, ezáltal
új kezelési módszereket ismerünk meg. Főborászunk Latorczai László. Ökológiai ültetvényeinken a Biocont Kft-vel dolgozunk, ahol Kőrös
Tamás egyik nagy segítségünk. Szőlészeti vezető Wéber Norbert. A
szőlő területeken dolgozók három csoportból állnak össze. Állandó alkalmazottjaink végzik el a komolyabb feladatokat, mint például a metszés, fürtválogatás, oltás. Segítségükre vannak alkalmi munkavállalók és egy vállalkozón keresztül további külsős dolgozók. Célunk, hogy az alkalmi munkásokból állandó dolgozókat tanítsunk ki,
akik munkájára nagy szükség van a folyamatosan bővülő szőlőterületeken. A munkagépek személyre szólóan vannak kiosztva, így jobban
megőrizhető az állapotuk. A gépcsoport vezetője Nagy András.

Milyennek ígérkezik az idei évjárat?
Különösen jó évjáratnak indult az idei, a nyár első felében viszont
kezdődtek a nehézségek. Néhány fajtánk nehezen viselte a júniusi
hőséget, ettől kellően legyengült a szőlő immunrendszere. Ez ideális volt a gombabetegségek kialakulásához, főleg a lisztharmat terjedt el. Extra kezelések beiktatásával sikerült még időben megfogni a fertőzést. Ettől függetlenül az évjárat jónak mondható. Ha kellemes, napos őszünk lesz (mint 2007-ben volt) még az egyik legérzékenyebb szőlőnket, a P9-es klónú Kadarkát is le tudjuk szüretelni,
amit tavaly nem sikerült.

Mekkora a szőlőben a gépesítés?
Jelenleg négy Fendt traktort használunk. Kettő darab 209 V
(2005-ös évjáratú), és kettő darab 209 F (2008-as évjáratú) traktort. Az F jelű, a frucht a gyümölcsbe való, V jelzésű a vitisre utal,
ez kisebb méretű (kisebb a nyomtávolsága). Ezek a traktorok alaposan felszereltek, minden opciót megkértünk rájuk. Ha esetleg probléma adódik, könnyen helyettesíthetőek az alkatrészek a másikéval. Ősszel részt veszünk a géptámogatási pályázaton, és tavaszra tervezzük egy új gép vásárlását. Ez fontos számunkra, hiszen
2012-ben még 14 hektár szőlő telepítését tervezzük. Átlagban 15
hektárt lehet egy traktorral megművelni a területek szétszórtsága
végett. Az jelenlegi 65 hektárunkra is alig elég a 4 traktor, így szükségszerű egy újabb traktor beszerzése. Folyamatosan tervezzük a
bővítéseket, de 100 hektárnál szeretnénk megállni.

Milyen gépekkel indultak?
Felvásárlásra került a korábbi cég, onnan örököltünk két gépet (209 V) és a munkaeszközöket. Ezen kívül egy Fischer fűnyírót, Vogel Noot venyigezúzót és további munkagépeket. 2008-ban
megnyertünk egy pályázatot, akkor vettük meg a két 209 F jelzésű

Em utem. Iquatisti occatur se dest fuga.
Ehenim hillaceatis rat aperchil
Fendt traktort, hozzá két Berthoud permetezőgépet. Egy Faustini
venyigezúzót, egy Fischer fűnyírót, két Lochmann pótkocsit és egy
KMS Riklin csonkázógépet. Az utóbbiakat mind a Bartifarm Kft. forgalmazza az Axiál Kft.-n keresztül.

A teljes területük alternatív környezetgazdálkodás besorolás alatt áll? Van-e olyan területük,
ahol ökológiai növényvédelmet folytatnak?
A Kopár dűlőben a Cabernet Franc ökológiai szőlőtermesztés alatt
áll. Az első kísérletünk az idei évjárattal van, a tapasztalataink nagyon jók, de mindig van hova fejlődnünk. Magyarországon az ökológiai növényvédelem még az elején jár. Összesen 20 hektáron alkalmazunk légtértelítést. A Makár dűlőben, a Syrah ültetvényben, 5
hektáron pusztítják az atkákat a ragadozóatkák. Ugyanott az erdő
melletti Cabernet Sauvignon ültetvényünkben, 3 hektáron nagyon
erős az atkafertőzöttség, ezért ide is betelepítettük a ragadozókat.
Ez egyszeri költség, és megtérül a beruházás. Ezzel szemben a növényvédelem folyamatos kiadást jelent. Ráadásul tapasztalataink
alapján, a rovarölő szerek nem érték el a várt hatást a kártevők ellen. Területünk 90 %-a szerepel az AKG-ban (Akkreditált Környezet
Gazdálkodás), ahol integrált növényvédelmet alkalmazunk. Az időjárástól függően mindig a lehető legkevesebb növényvédő szerrel
védjük területeinket.

Um que
venda
c us v o l e s
estiaAx i m us d a
nos as est
labor rehenihAque
nobistio
idi archicia
v o l up tat
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Interjú Pohl Péter
Bálint ügyvezetővel
Melyek a fő értékesítési
piacuk?
Fő értékesítési piacunk a magyar piac. Az
értékesítés 2008 szeptemberében indult
el és nagy fejlesztési terveink vannak ezen
a területen is. Két iránya van az eladásunknak, helyben kb. 25 % -ot értékesítünk, kizárólagos kereskedelmi partnerünk pedig a
Budapest Bortársaság. Pár hónapja elindult
egy amerikai export, new yorki éttermekbe
próbálunk bekerülni, a gasztro-vonalat céloztuk meg.

Melyik boruk felel meg az amerikai piac ízlésének?
A Sauska Tokaj 2000-ben indult, ők ismertebbek az amerikai piacon. A Villányi borok
közül a nagyobb vörösborok, illetve a tokaji száraz furmint, és a száraz cuvéek jelentik a jövőt.

Melyek a fő marketing eszközeik?
Borversenyeken veszünk részt, sporteseményeket, különböző csapatokat támogatunk, és bizonyos rendezvényeken is jelen vagyunk.

Melyek a középtávú terveik?
Egy apartman hotel építését tervezzük.
Eddig azért nem épült ez fel, mert az első
számú célunk az volt, hogy hatékonyan
dolgozzunk a szőlészetben-borászatban.
Igény már lenne rá, mert Villányban kevés
és drága a színvonalas szálláshely. Lényeg
az lenne, hogy az emberek közel legyenek
a szőlőhöz, a természethez, csak kettőt lép
a vendég és leszedi a fürtöt. Ezért is apartman szálloda, mert kb. 25 darab 50 négyzetméteres házikóról lenne szó elszórva
ezen a területen, köztük szőlővel, kis utakkal, központi épülettel: étteremmel, konferenciateremmel, medencével.

Merre halad a borászat filozófiájában?
Nekünk a magyar fajtákban kell erősödnünk, ezért az újabb 14 hektár telepítésekor a Kékfrankost, a Kadarkát, és a
Kékoportót részesítjük előnyben. Ez lesz a
fő csapásirányunk, és a cuvéékben is szeretnénk többet használni belőlük. Terveink
között szerepel, hogy a Cuvéeket is sokszínűvé tegyük, más-más alapra helyeznénk
őket, Kékfrankosból például kifejezetten hiányunk van.

Mely folyamatok vannak gépesítve?

Milyen munkagépekkel dolgoznak?

A csonkázás, a talajművelés, a növényvédelem, a szállítás. A szüretelés és előtte a válogatás mindig kézzel történik. Szigorúan 1-1,5
kg szőlő terem egy átlagos tőkén, az első osztályú telepítéseken
pedig mindössze 0,8 kg. 10 %-os zsendülésnél mérünk egy fürtátlagot, ebből kiszámoljuk, hogy mennyit kell levágni ahhoz, hogy a
kívánt minőséget elérjük. A Merlotnál pl. ledobjuk a vállakat, hogy
ne érjenek össze a fürtök, így védekezve a rothadás ellen. Nagyon
fontos a minőség és a hatékonyság, tehát többféle szürettel variálunk. Van olyan fajtánk, pl. a Kadarka, ahol addig dobáljuk le a fürtöket, amíg csak a tökéletesek maradnak. Kadarkánál ezért másfél hektárról kapunk 850 liter bort. Eddig 1100 palack volt a maximum készletünk belőle. Mi nem a könnyű, fűszeres jegyű kadarkát,
hanem egy komolyabb testesebb bort készítünk belőle. Kézzel végezzük zöldmunkákat, a hónaljazást, a levelezést, a kacsfürt eltávolítást, a metszést, a lekötést és az öko szőlőben a kapálást. Jövőre
a gépi előmetszésen, és a kétoldali sor aljművelésen is gondolkozunk azokon a területeken, ahol jó a támrendszerünk, pl. Siklóson.

A növényvédelemben előszeretettel használjuk a Lochmann és a
Berthoud permeztezőgépet. A Lochmann gépeket alacsony költséggel tudjuk üzemeltetni, meg vagyunk velük elégedve, hiszen
tudják mindazokat a paramétereket, amelyeket egy komolyabb
gép. Eloszlatják a permetlevet, optimális cseppmérettel permeteznek. Tárcsák közül a magyar gyártmányú Omikron tárcsát használjuk. Kicsit átalakítottuk a gyári tárcsát, hogy még tökéletesebbé tegyük. Sortávolságok 1,8-2,2 m között változnak, mi is ezekhez alkalmazkodtunk.

Milyen szempontok alapján választanak gépet?
Ekkora szőlőterületnél csak megbízható traktorral lehet dolgozni. Fogyasztásban és technológiai felépítésben is tökéletesen megfelelnek számunkra a Fendt gépei. Nem csak az ültetvény mérete számít, hanem maga a terület kitettsége, az hogy hány százalékos emelkedők találhatóak benne, milyen a terület fekvése, csa-

Az ördögárok dűlőben nitrogént szórtunk a tőkék alá és szalmát tettünk
rá, ami megköti azt. A másik jó tulajdonsága, hogy a gyomnövényeket sem
engedi növekedni. Csak ott hónaljazzuk a fürtzónát, ahol délelőtt éri a
nap, mert akkor még nincs akkora ereje a napnak és nem okoz a későbbiekben égést. Ahol barnás az ültetvény,
az a tápanyaghiány jele, ott nagyon
kevés a humusztartalom.

Em utem. Iquatisti occatur se dest fuga. Ehenim
hillaceatis rat aperchil rat aperchil rat rat apehil
padék esetén milyen nagy a sár. Amikor a Fendt traktorokat összekapcsoljuk az opcionális munkagépekkel, akkor tökéletesen tudnak
teljesíteni még ilyen területeken is. Ami a motorikus felépítésüket illeti, az újabb erőgépekben 3 hengeres AGCO-Sisu-Power motor van, ami vízhűtéses, a régebbi Deutz motorok pedig léghűtésesek voltak.

Milyen traktorokat preferálnak a gépparkjuk
bővítésekor?
Az újabb traktor beruházásnál biztosan Fendt gépet fogunk választani, mivel nagyon megbízhatóak. Nekünk jól beváltak, nem kockáztathatunk, és mivel nagyon befolyásol minket az időjárás és ennek következtében a hatékonyság, így biztosan hűek maradunk ehhez a márkához.
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százalékos
emelkedőn
is felmegy
a traktor.
A legfőbb
problémát
az erózió
jelenti. (Kopár dűlő képe)

A lóbab
megköti a
nitrogént,
így pótoljuk
a nitrogént
a talajban
az újtelepítés
előtt.

