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VIDA PÉTERREL BESZÉLGETTÜNK
A Hidaspetre dűlőben beszélgettünk a 2011-es esztendő „Év
Bortermelője” díjas borászával, Vida Péterrel a szőlők közötti
talajéletről, a művelésmódról, a gépesítésről.
Mekkorára nőtt a feldolgozó kapacitásotok az új
feldolgozótok elkészültével?
2019 augusztusában adtuk át az új feldolgozónkat, és már túl vagyunk
az első szüreten. Az új beruházásunknak köszönhetően mind a 23
hektár szőlőnket ott dolgoztuk fel. Nagy dolog, hogy a különböző
dűlőkből származó dűlős borainkat külön tudjuk erjeszteni és érlelni.
A teljes bortermésünk 23 hektárról körülbelül 1300 hektoliter, hektáronként 50-60 hektoliter bort készítünk.

Milyen művelésmódot folytattok Hidaspetrén?
Hidaspetrén van a legnagyobb területű szőlőnk, itt 2,7 hektáros
a Kékfrankos területünk. A fajtának egy osztrák klónjával dolgozunk,
a P31-es klónnal. Érdekes, különleges, finom, ízgazdag, gyönyörűséges fürtjei vannak. A fürtválogatást az idén még komolyabban fogjuk
venni. Minden tőke alacsony kordon, három-négy termőalap van
kialakítva és minden termőalapon két-két rügy van. A két rügyből
két vessző fog nőni. Minden vesszőn egy fürtöt hagyunk, tehát
tőkénként maximum négy rügyből nyolc fürt fog kifejlődni. A többit
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A rovat a Bartifarm Kft.
támogatásával jött létre

szigorúan le fogjuk dobni, annál is inkább, mert a vírushelyzet nagy
veszély és mi a minőségi borainkkal a HORECA szektorba, éttermekhez szállítunk.

Milyen lesz az idei évjárat?
Hála Istennek úgy tűnik, hogy az évjárat nagyon szép lesz, eddig
megúsztuk a jeget. A fenofázisnak köszönhetően fantasztikusak
a szőlők, az érés dinamikája is jó, 3-4 hét múlva szüretelünk, szeptember elején-közepén.

Mennyire tartod fontosnak a szőlészeti munkák
gépesítését?
Annyira fontos, hogy ennél fontosabbat nem is tudok elképzelni.
Annál is inkább, mert látjuk, hogy a munkaerő egyre fogy, és ami
megmarad, az sem olyan, amilyennek lennie kellene. Végveszély van,
aki nem tud odafigyelni a gépekre, aki nem tud beruházni, annak nincs
jövője. Egyre több olyan feladatot kell elvégeznie a gépnek, ami eddig
az emberek munkája volt.

Mely egyedi munkagépek beszerzéséhez fordultál
a Bartifarm Kft.-hez?

Mennyire vagy elégedett az alkatrészellátással,
szerviz háttérrel?

Éppen a Bartifarmtól vásárolt FISCHER GL2 fűnyíró géppel dolgozunk,
ez egy Fischer fűkasza, enélkül már nem is tudnánk létezni.
Az érdekesség kedvéért képzeljék el, hogy egy köbdeciméter talajban
több élőlény van, mint ahány ember él a földön. Ezért nagyon fontos,
hogy a talajainkat fedjük, mert így megvédjük a talajt a nap bombázásától. Meggyőződésem, hogy olyan ultraibolya bomba zajlik a föld
felszínén, hogy az hihetetlen. Sokszor azt hiszem, hogy a talaj felső
4-5 cm-es rétegét sterillé teszi ez a sugárzás.
Ezért elhatároztuk, hogy fedni fogjuk a talaj felszínét. Az ilyen módon
művelt szőlőnek 8-10 év múlva teljesen megváltozik a talajösszetétele. Olyan mikrobiológiai élet indul el, hogy szinte felrobban a talaj.
Ahogy a különböző növényeket elvetjük, látjuk, hogy mindegyik máskor virágzik. Ezeket a virágokat meglátogatják a méhek, a rovarok,
a bogarak, mindenféle élőlény. Amikor a pollen lepotyog, az megint
csak tápanyag lesz. Az elvetett részt – pl. a fűféléket – kaszálni
kell, és a nyesedék ottmarad a talajon. Tehát ez mind-mind szerves
anyag. Vannak olyan ültetvényeink, ahol kimondottan a pillangósokból van több, ezeket nem kaszáljuk le, hanem kétszer-háromszor
végigmegyünk rajtuk egy hengerrel, és ezeket a felnövő, térdig érő
pillangós növényeket egyszerűen rányomjuk a talajra. Utána szerves
anyag, egy nemez réteg marad a talajon, ami nagyon jól fogja a
csapadékot.
Nálunk a soralját nem szabad vegyszerezni. Olyan növényeket
ültetünk el a sorok közé, amelyeknek különböző
jelentőségük van. Különböző fajok vannak elvetve,
van egyszikű, kimondottan bojtos gyökérzetű
növény, ezek sűrűn átszövik a talaj felső rétegét,
és megfogják a talajt, segítenek az erózió elleni
küzdelemben. Vannak karós gyökerűek, amik
lemennek 30 cm mélyre, mint egy ásó, úgy tudják
a vizet elvezetni, és vannak pillangós növényeink,
ezek nagy jelentősége, hogy a levegő nitrogénjét összegyűjtik. Minden növénynek megvan
a maga szerepe.

Hál’Istennek nagyon rendben van az alkatrészellátás és a szerviz is.
Nagyon fontos az is, hogy van, amikor napok alatt kell intézkedni, és
ha bedöglik egy permetezőgép munka közben, akkor nincs idő totojázni, őket riadólánccal lehet értesíteni, és vagy már aznap este, vagy
másnap reggel itt vannak. Nagyon fontos, hogy ennyire megbízhatóak, hiszen ilyenkor nem lehet időt veszíteni. Nekik olyan hátterük van,
hogy ezt tudják biztosítani.

Mely szőlészeti munkagépek beszerzését tervezik
a jövőben?
Jövőre szeretnénk vásárolni egy tőközművelő gépet.
Túl vagyunk már egy ilyen gép sikeres próbáin. A gép munkája és
bővíthetősége teljesen meggyőzött bennünket, és ahogy megnyílik
a géptámogatás, veszünk egy CLEMENS Radius SL Plus gépet, sarabolókéses tőközművelővel, vezérelt kaszával, amit még a későbbiekben
kibővíthetünk vezérelt hajtott tárcsával is.
Mivel a permetezőgépünk már ö éves, jó lenne felújítani a permetezőparkunkat is, nekünk bevált a Lochmann permetező.
Ezért kérjük is a kormány támogatását a szőlészeti és kertészeti
gépek támogatására. Ha ez nem lesz, akkor sok minden össze fog
omlani, hiszen végveszély van, senki nem akar dolgozni, lasszóval
kell fogni a munkaerőt. Ha a gépesítést nem tudjuk elvinni a nyugati
szintre, akkor nem vár ránk nagy jövő.

Milyen gépeitek vannak még
a Bartifarmtól?
Van egy LOCHMANN függesztett permetezőgépünk. Olyan légszállító és porlasztó rendszere
van, hogy a szőlőnek minden részét átjárja a szer.
Vásároltunk továbbá egy KMS 1 sort átfogó törzstisztító gépet is, melynek rotorfejei magasságban
állíthatóak, hogy a teraszos művelésnél is használható legyen. Ugyanígy vásároltunk tárcsát, ami
a pihentetett talaj feltöréséhez szükséges. A modern szőlőművelő gépek sok olajat és olajcsatlakozót igényelnek. A mi Kubotánk ennek megfelelő
átalakítását is a Bartifarm Kft. végezte el.

Ajánlanád-e másoknak is a Bartifarm
Kft.-vel való együttműködést? Miért?
Meggyőződésem, hogy ha Magyarországon
megbízható gépeket keresünk, akkor a Bartifarm
Kft.-vel érdemes együtt dolgozni, Szabadi Gáborék
nagyon felkészültek.
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