
RÉGI – ÚJ SZŐLÉSZETI BORÁSZATI MÓDSZEREK 
RENESZÁNSZA 

STREKOV1075 - SÜTŐ ZSOLT, KÜRT 

TERMÉSZETHŰ BOROK 



 
 
 
 
 
 
 
 
Reneszancia :  
                   - „sötét“ középkor után a régebbi értékek keresése    
                   - az antik görög világ értékrendje ( tóga, ... ) 
A bor reneszánsza : 
                    - középeurópa – a nyugati világ hamis értékeihez nyúltunk vissza 
                    
      Újra kell fogalmaznunk, hogy számunkra mit jelent a BOR. 
- természetes ital, 8 évezred misztériumával és az emberrel való közös 
múltjával 
- tájnak(helynek), közösségnek és annak kultúrájának képviselője   
                       mikor? – ha igaz 
- gyökerek – tradíció ( mi a tradíció és mi a téveszme ) 
- élelmiszer – a legnagyobb figyelem, szabályozás – (marketingcélok) 
                         (inni vagy kóstolni – ez itt a kérdés ) 
- borász - megváltozott értelem - enológus, erjesztőtechnikai mérnök  
                    ( főleg a férfiember önkifejezési módja, hagyomány, saját ital ...) 
- szőlész - bornemissza? szőlőeladás – mások a célok 
- a régi értelemben vett borász a bortermelő, a gazda aki értelemszerűen  
   egyben szőlész is – Ő a mi emberünk.  
 
  
 
 
 
 
 
 
                                     
 



   Hogyan gondolkdik a MI EMBERÜNK ? 

szülőföldjén, 

 a saját, apjától örökölt szőlőföldjén,  
nemes, örömteli munkával  

olyan bort készíteni és inni,  

ami egészséges, amit szeret. 

 

 
  

 Ezzel szemben hol tart most a világ ?  ( Ami nem minősül borhamisításnak  ) 

 
- vásárolt, általában vegyszerekkel kezelt, szermaradványos szőlő reduktív feldolgozása 
- kénnel, derítőszerrel és enzimmel kezelt must 
- környezettől elzárt tartályokban, tájidegen élesztőkultúrával való irányított erjesztés 
- azonnali fejtés, derítés, stabil szabadkénszinten tartás és steril, légmentes közegben 

való „érlelés“ 
- derítés, sterilszűrés és magas szabadkénnel palackozás  
 

És ezek még nem a legdurvábbak. Nem soroltuk fel az egyéb adalékanyagok törvényileg 
megengedett hozzáadását ( EU szerint kb 600 féle, pl. fa chipszek, tanninok, ...) 



Európai uniós statisztika 1993 - 1996 

60% 

Európa összes 
mezőgazdasági 

területének mindössze 
2% -a szőlőterület 

gombaölőszerek 60%-a 
a szőlőterületekre kerül 

2% 

Kürtön:         300 ha szőlőterület 
        ebből       25 ha bio rezsim 
strekov1075    12 ha (2009-től) 

Strekov1075 
 szőlőültetvényeinek elhelyezkedése 

Felelőségtejes magatatás – környezetbarát növényvédelem  



A Bio-certifikát csak formalitás vagy csak üzleti fogás ? 
 
- Tapasztalat: nagy mértékben formalitás - a szőlész tisztességén alapszik  
      - a kontrolszerv csak a könyvelési adatok alapján ellenőriz 
      -  Bioeső?  Bioszomszéd? 
- Megoldás :  a borokat laboratóriumi vizsgálata ( 200,- eur ) 
      - 340 rezídium – szermaradványra történt kivizsgálás 
 

2013-as borok bevizsgálása 
 

      Olaszrizling 2013  -  saját tőkés szőlő a VAD dűlőből – BIO rezsim 
       a laboratóriumi vizsgálat nem mutatott ki szermaradékot  
      Olaszrizling 2013  -  vásárolt szőlő TAG dűlőből - IP 
       4 hatóanyagot mutatta ki – a megengedett határérték alatt 

                                         mért adat             megengedett  

     boscalid                     0,046mg/l ............... 1,75mg/l  ..................... Cantus   
     dimethomorph         0,008mg/l ............... 0,87 mg/l .....................  Forum 
     iprovalicarb               0,039mg/l ............... nincs adat  ....... Melody combi 
     metalaxyl                   0,018mg/l ................ 0,66mg/l ...........  Ridomil gold 
 









2009-től Biológiai növényvédelem 
Strekov1075 

- minden év más 
- 2010 - es év, tapasztalatok nélkül – termés nélkül   
      1250 mm csapadék napos órák nélkül 
- 2011, 2012, 2013 - összehasonlítható vagy jobb a konvncionális növényvédelemnél 
- 2014 -  legnagyobb kihívás, sok tapasztalat 
               -  zöldmunkák fontossága  
               -  zöld vetés használata 
               -  permetezés a csapadék és hőmérsékletek tükrében 



2014 – év csapadék 



Hőmérséklet: levegő, 
földközeli és föld  



KÉKOPORTÓ 

DB 0,4 ha középhegy celkovo meď  0,483065 kg 

kocide 1,46 kg 

Dátum Vegetációs időszak permet  adagolás/ha vízmennyiség 

          kg - L L L/ha 

1 10.5.2014 4-5 levél 
Thiovit jet 2,5 1,33 

160 300 
Aqua Vytrin 1,5 0,80 

2 21.5.2014 60-80 cm-es  hajtások 

Kocide 2000 0,3 0,11 

150 400 Alginure 3 1,13 

PrevB2 2 0,75 

3 2.6.2014 Virágzás előtt 

Kocide 2000 0,42 0,17 

200 500 Alginure 3,33 1,33 

PrevB2 1,67 0,67 

  16.6.2014   Cocana 10 4,00 400 1000 

4 17.6.2014 Virágzás után 

Kocide 2000 0,5 0,18 

220 600 

Alginure 5 1,83 

Thiovit Jet 2 0,73 

PrevB2 3 1,10 

Biamit 4 1,47 

  24.6.2014   Cocana 10 5,00 300 600 

5 25.6.2014 borsónagyság 

Kocide 2000 0,5 0,25 

300 600 PrevB2 3 1,50 

Vitisan 10,2 5,10 

6 3.7.2014 

Kocide 2000 0,5 0,25 

300 600 Fürtzáródás előtt 
PrevB2 3 1,50 

  Vitisan 10,2 5,10 

  9.7.2014   Cocana 10 5,00 300 600 

7 10.7.2014 

  Kocide 2000 0,5 0,25 

300 600 
Bogyóérés előtt PrevB2 3 1,50 

Vitisan 10,2 5,10 

  Thiovit Jet 2 1,00 

8 24.7.2014 Bogyóérés kezdete 

Kocide 2000 1 0,50 

300 600 PrevB2 2,5 1,25 

Vitisan 10,2 5,10 

PERMETEK 





Tapasztalatok Kékoportó – tőkés szőlő versus klaszikus támrendszer : 

A 4,5hektáros fejművelésű szőlőterületünkön kisebb lisztharmatkárok mutatkoznak,  
mint a középmagas támrendszernél.  

60-as évek kezdetével eltűnik a fejművelés, nem minőségi, hanem gazdasági okok miatt. 
( munkaerőhiány, mechanizáció, mennyiségi termelés ...) 
 

Pro:                                                                        Kontra: 
- kisebb terhelés                                               - költségesebb művelési mód 
- jobb minőség                                                  - több kézi munka - nehezen mechanizálható 
- nincs fém az ültetvényen                              - kisebb hektárhozam 
    ( kordon = 40 km fémhuzal ) 
- eredeti mikroklíma - előbb mikroflóra 
- vegetatív növekedés helyett generatív  

2014 – es év növényvédelme 



Az ekológiai művelési mód az egyetlen kiút. 
Nem lehet tisztességesen bort termelni a környezetünk védelme nélkül. 

Nincs univerzális recept, csak saját tapasztalatokra épült tudás. 


