Kertészet

Az oltványtól a pincéig
Eger hegye a Nagy-Eged. Akinek itt,
a várostól északkeletre van a szőlőbirtoka, az nem csak szerencsésnek érezheti
magát, hanem olyan termelőnek, akit
eredményesnek tart a borászszakma. Az
ismert szőlész-borászok – Thummerer Vilmos, Tóth Ferenc, Lőrincz György, Pál Sándor, Dula Bence és mások - között kitűnik
egy egri kistermelő: Cseh Ferenc. A ’70-es
éveiben járó gazda sorra nyeri az elismeréseket a hegyközségi borversenyeken: az
egerszóláti Aranytőke megmérettetésen a
Legjobb Termelői Rozébor cím tulajdonosa lett.
Munka közben a Nagy –Eged
nyugati lábánál, a Felső-Galagonyás dűlőben találom.
– Beszélgessünk csak, legalább pihenek egy kicsit – fogad
barátságosan. Mint mondja, öt hektár szőlőt művel, a
2015-ös merlot és a 2017-es
kékfrankos új telepítések. Az
ültetvények közel vannak egymáshoz, hol az egyik, hol a
másik helyen dolgozik. Találkozásunkkor épp a legújabb
oltványokat permetezte.

még egyáltalán nem találtam ilyet. Régóta
benne vagyok a szakmában, tudom,
a szaporítóanyag minősége, az alany
és a fajta, illetve a klón megválasztása
alapvetően meghatározza egy adott
termőhelyen a szőlőnövény élettartamát,
termőképességét, a végtermék, az
értékesítésre kerülő bor minőségét.
Nagy gondot jelentenek a vírusok, növényegészségügyi szempontból tehát nem
mindegy, hogy milyen növényt telepítek.
Úgy látom, nem volt hiábavaló, hogy végül az olaszokkal kerültem kapcsolatba,
remélem, a szaporítóanyag genetikailag
is igazolni fogja a döntésem helyességét.

magas hegyet, amely emblematikus,
Magyarország legmagasabban fekvő termőterülete. A prémium minőségű Superior és Grand Superior borok készítését is lehetővé teszi. Nagyon változatos
kőzetekben és fekvésben terem a szőlő,
ezáltal a borok karaktere is különböző. Ez
a természeti változatosság megjelenik a
növényvédelemben is. Már nem csak az
eddig ismert megbízható készítményekre
van szükség - kiemelten az amerikai szőlőkabóca esetében -, hanem olyan speciális permetezőszerekre, amelyek felhasználása kötelező a hegyközségnél.
-Rendszeresen mérem a
szőlőterületem
csapadékát
– fűzi tovább a szót. A júniusi
eső a hónap első felében 2080 milliméter volt a szőlőim
területén. Az Egri borvidék
előrelátásának
köszönhető,
hogy jégelhárító rendszerrel
eredményesen védelmezi az
ültetvényeket 3-5 kilométeres
körzetben.
A szőlész-borász 6 alapvető
borfajtával dolgozik. Vörösek:
kékfrankos, cabernet, merlot,
blauburger. Fehérek: leányka, chardonnay. Mondhatnánk róla, hogy még az
otthonában sincs nyugta, de ez ellentmondana csöndes, megfontolt természetének. Amióta ugyanis webkamerát
szereltek fel a Nagy-Egedre, az Eger TV jóvoltából
egy kattintás, és a saját
lakásából is pásztázhatja a szőlőit. „Szerencsés
vagyok másokkal együtt,
mert láthatom azt, amit
mindig tudnom kell: a növény egészségügyi helyzetét, a gyomosodás állapotát, a hő- és felhőképet.”

Szépen, egészségesen fejlődődnek a kékfrankos oltványok

- Szépek, egészségesek a szőlőim. A
merlot-t idén már kombájnnal fogom szüretelni, a márciusban talajba került oltványok is erőteljesen fejlődnek – állapítja
meg elégedetten. Kíváncsi vagyok, hogy
mi adta az ötletet Cseh Ferencnek a sok
munkával, gonddal járó telepítéshez.
- Hogy mi adta az ötletet? – kérdez
vissza. – Régi álmom valósul meg, ha a
Kárpát-medencei szőlőfajtákat világfajtákkal fűszerezhetem. A Felső-Galagonyásban termesztett kékfrankosból egy
szép bikavért, vagy egy príma fajtabort
szeretnék készíteni. A bikavérnek nagy
neve van, piacvezető. Úgy tervezem, hogy
ezután a vörös mezőnyben is versenyezni
fogok. Nyertes pályázataim, a szerkezetátalakítás is segítenek ebben.
- Szerencsés az, akinek sikerül, amit
elhatároz. Vagy a szőlőtelepítés nem is
olyan egyszerű? – kérdezem.

A legújabb telepítése másfél hektár.
– Nézze ezt a kékfrankos táblát! –
emeli föl a hangját és a vadonatúj fém
támrendszerrel körülvett élénkzöld
levelű oltványokra mutat. – Itt minden
olasz. A támrendszer, az
oltvány és a visszatérő
szakember is, aki felügyeli
a szőlőt. Külföldi tanulmányaim egyikén felkerestem a Pó-völgyét, ott
ismerkedtem meg azzal
a szakmai közösséggel,
amely az oltványok előállításával,
kereskedelmével,
telepítésével
foglalkozik. Biztosítottak
arról, hogy a klónokkal kiváló minőséget kapok. A
szőlőbirtokommal egyébként a gyerekeim, az uno- Cseh Ferenc: Vörös borokkal is
káim jövőjét építem.
versenyezni fogok

– Sokáig kutattam Magyarországon az
általam legmegfelelőbbnek vélt szaporítóanyagot – folytatja. - 2015-ben sajnos

Cseh
Ferenc
időről-időre
a
Nagy-Egedre hívja barátait és ismerőseit, akik megcsodálják az 550 méter
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Cseh Ferenc társadalmi tevékenysége is figyelemre méltó. Megalakulása óta több cikluson át
Eger Város Hegyközségének vezetőségi és választmányi tagja volt. Jelenleg újra a felügyelő
bizottság tagjainak sorába választották.
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