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A vi lág bor pi a cán mu tat ko zó túl kí ná lat kö vet kez té ben a ha zai bo rá -

sza ti tech no ló gi á ban gyö ke res vál to zá sok ra van szük ség, hogy a

kész ter mék ver seny ké pes sé gét fenn tart sa. Ez ér vé nyes a kis ter me -

lõk szint jén is, ahol el sõ sor ban a gon dol ko dás mó dot kell meg vál toz -

tat ni. Ma már a pi ac ra való be ke rü lés hez és benn ma ra dás hoz nem

elég az úgy ne ve zett „nagy apá ink is úgy csi nál ták, az is jó volt” tech -

no ló gia. Sze ren csé re a fent em lí tett „mód szert” egy re ke ve sebb csa -

lá di vál lal ko zó és ter me lõ al kal maz za, en nek kö szön he tõ en a ha zai

bo rá szat gyö ke res vál to zá son megy ke resz tül. Bor ba rát klu bok ala -

kul nak, me lyek fó ru mok, ta nul mány utak, elõ adá sok szer ve zé sé vel

se gí tik tag ja i kat a leg újabb in for má ci ók el sa já tí tá sá ban.

Az is me ret szer zés ered mé nye az új
tech no ló gi ák – új gé pek gya kor la ti al kal -
ma zá sá nak el ter je dé se. Ele in te a ter me lõ-,
ter me lést se gí tõ esz kö zö ket, be ren de zé se -
ket ki zá ró lag kül föld rõl sze rez ték be, ké -
sõbb már a ha zai gép gyár tás is biz to sí ta ni
igye ke zett a mi nõ sé gi esz kö zök el ké szí té -
sét el ér he tõ áron.

A szõ lõ fel dol go zás, bor ké szí tés tech -
no ló gi á já nak lé pé se it a mel lé kelt fo lya -
mat áb rán kö vet het jük nyo mon. A kö vet -
ke zõk ben a fon to sabb rész fo lya ma to kat
eme lem ki, a tech no ló gia rö vid le írá sá val,
az ott használt berendezések fel so ro lá sá -
val. 

A bo gyó zás cél ja a bor ké szí tés hez fel -
hasz ná lan dó szõ lõ szem tö ké le tes le vá -
lasz tá sa a hul la dék ként ke ze len dõ ko -
csány tól, amely bõl a pré se lés so rán olyan
anya gok vál ná nak ki, me lyek a bor él ve ze -
ti ér té két csök ken te nék. A fo lya mat be ren -
de zé se az élel mi szer ipa ri kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ, sav ál ló anyag ból ké szült
bo gyó zó-zú zó, amit a különbözõ üzemi
kapacitásnak megfelelõ méretben for gal -
maz nak.

Mi nõ sé gi bor ké szí té sé hez el en ged he -
tet len a szõ lõ cef re meg fe le lõ frak ci o ná -
lása, szét vá lasz tása. A ház táj ban szé les
kör ben al kal ma zott sa tus pré se lõ-saj to ló
be ren de zé sek he lyett a cél nak job ban
meg fe lel az egyen le te sen ala csony nyo -
mást biz to sí tó (max. 1,3-1,5 bar) pne u ma -
ti kus- vagy víz pré sek hasz ná la ta, mi vel
ezek kí mé le tes elválasztást biztosítanak
valamint automatizálhatóak.

Az így ke let ke zett must üle pí téséhez
sze ren csés, ha az anya got zárt rend szer ben 
jut tat juk a sav ál ló üle pí tõ tar tály ba, majd
to vább ra is zárt rend sze ren ke resz tül a
sav ál ló er jesz tõ edé nyek be, így zár va ki az 
oxi dá ció le he tõ sé gét. Az er jesz tést több fé -

le hõ mér sék le ten vé gez het jük, at tól füg -
gõ en, hogy mi lyen bor ké szí té se a cél. Ál -
ta lá no san el fo ga dott azon ban a bo rá szok
kö ré ben, hogy a must (mur ci) er je dé si hõ -

mér sék le tét az ún. za jos er je dés ben 22 °C
alatt ér de mes tar ta ni. Ezt hû tõ kö pe nyes –
eset leg bel sõ hû té si rend sze rû- – er jesz tõ
edénnyel tudjuk biztosítani, amibõl a
keletkezõ mustgáz elvezetése is meg old -
ha tó. 

Vö rös bor ké szí té sé nél a hé jon való er -
jesz tés re több fé le ki ala kí tá sú er jesz tõ
edény áll ren del ke zés re. Ta lál koz ha tunk a
gya kor lat ban víz szin tes vagy füg gõ le ges
el ren de zés sel, for gó rend sze rû vagy bel sõ
kevertetésû tar tá lyok kal, fût he tõ/hût he tõ
ki vi te le zés sel a leg kü lön bö zõbb mé re tek -
ben. A cél a szín-, il lat anya gok leg tel je -
sebb mér té kû ki nye ré se a bor él ve ze ti ér té -
ké nek csök ke né se nélkül.

Az er je dés vé gez té vel a bort tá rol ni,
ke zel ni szük sé ges. Ezek mi ként jét a fel -
hasz ná lás ra ke rült szõ lõ alap anyag faj tá ja,
mi nõ sé ge, és nem utol só sor ban a pi a ci ke -
res let dön ti el. A fa hor dó ban tör té nõ,
oxidatív ér le lés ered mé nye érett, tes tes,
hosszú eltarthatóságú, en nek meg fe le lõ
al ko hol-sav ge rinc cel ren del ke zõ, ér té kes
bor. A re duk tív tech no ló gi á val va gyis az
oxi gén le he tõ leg tel je sebb ki zá rá sá val,
sav ál ló acél tar tály ban tör té nõ tá ro lás, ér le -
lés könnyed, friss, gyü möl csös bort ad
ered mé nyül. A tar tály ban lévõ bor szint -
csök ke né sé nek nem el ke rül he tet len kö -
vet kez mé nye a bor le ve gõ vel való érint ke -
zé se, hi szen az úszó fe de les tar tá lyok ép -
pen ezt a prob lé mát küsz öbö lik ki. Bár mi -
lyen meg ol dás mel lett dön tünk, min dig a
hi gi é nés sza bá lyok ma xi má lis be tar tá sá -
val kell eljárnunk, hiszen csak tiszta,
egészséges tárolóedényben képes a bor a
kedvezõ változásokra, fejlõdésre. 

A bor ké szí tés fo lya ma tát vé gig kí sé rik a 
kü lön bö zõ anyag to váb bí tás ra al kal mas
esz kö zök. El en ged he tet len fel té tel, hogy
tisz tít ha tó ak le gye nek, sa vak kal szem ben
el len ál ló ak, és ne ol dód jon ki be lõ lük
egész ség re ká ros il let ve a bor ér zék szer vi
tu laj don sá ga it ká ro san be fo lyá so ló anyag. 
Fõ leg kis üze mek nél ta lál ko zunk sav ál ló
mû anyag edé nyek kel, anyag szál lí tást
szol gá ló esz kö zök kel, sze rel vé nyek kel.
Ezek be ru há zá si költ sé ge jó val ala cso -
nyabb, mint a sav ál ló acél be ren de zé se ké.
A bo rá sza ti gya kor lat ban az anyag moz ga -
tás több nyi re szi vattyú val tör té nik. A cél
il let ve az anyag jel lem zõi (mennyi ség,
visz ko zi tás, ho mo ge ni tás stb.) alap ján vá -
laszt juk ki a meg fe le lõ esz közt. Nagy vá -
lasz ték ban lel he tõk fel a pi a con a kü lön -
bö zõ faj ták és va ri á ci ók: pl. csi gás szi -
vattyú, du gattyús szi vattyú (bo gyó, cef re,
sep rõ to váb bí tás), cent ri fu gál szi vattyú
(must, bor). A sav ál ló tar tá lyok nál fon tos
a sze rel vé nyek jól át gon dolt ki vá lasz tá sa,
meg fe le lõ mó don való el he lye zé se a pince 
adottságainak tükrében (ürítõ-, színelõ-,
mintavevõ csapok, túlfolyócsõ, lélegzõ
szelep, hõmérõ, mosható szintjelzõ, felsõ
kezelõ-kémlelõ csõcsonk, jól kezelhetõ
búvónyílás, stb.).

A bor ké szí tés utol só fá zi sa a pa lac ko -
zás. A pa lack ál ló ság el éré se ér de ké ben
pasz tõ röz het jük és hidegkezelhetjük a
bort. A szû rés után pa lac koz ha tó vá vált
tisz ta, tük rös bor töl té sé re hasz nál ha tó
egé szen egy sze rû, kézi mû köd te té sû töl tõ -
be ren de zés vagy je len tõ sebb be ru há zást
igény lõ töl tõ gép. A du gó zók vá lasz té ka
szin tén szé les ská lán mo zog az el vá rá sok -
nak, anya gi le he tõ sé gek nek meg fe le lõ en
(a kézi, egy pa lac kos du gó zó tól, a fél au to -
ma ta, kap szu lát a palackra melegítõ be ren -
de zés tõl, a töltõsorra épített nagy ka pa ci -
tá sú dugózóig).

A pin cé sze tek, bo rá sza tok gé pe sí té se,
kor sze rû sí té se ki ke rül he tet len, ha az élõ
mun ka erõ-rá for dí tás nem té rül meg a ter -
mék árá ban. Lát nunk kell azon ban, hogy a 
tech no ló gia gé pe sí té se szak ér tel met kí -
ván, hogy a vá lasz ték ból a szá munk ra leg -
meg fe le lõb bet meg ta lál juk és a leg na -
gyobb ha té kony ság gal mûködtessük.

Mind ezek hez még egy jó év já rat
(2006) szük sé ges, hogy bo ra ink má sok

Borászati berendezések kis-

és középüzemek részére
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örö me ál tal, a mi el is mert sé gün ket
növeljék.

Je len írás ban a tech no ló gi á kat gé pé sze -
ti szem pont ból kö ze lí tet tem meg, ki hagy -
va sok olyan té nye zõt, amely még szük sé -
ges a bo rá sza ti gya kor lat ban a jó bor ké -

szí té sé hez. Fon tos a szak ér tõ szõ lõ ter me -
lés, nö vény vé de lem, az er je dés bi o ló gi ai
sza bá lyo zá sa, meg fe le lõ kul tú rák al kal -
ma zá sa, a de rí tés, há za sí tás mér té ké nek
op ti ma li zá lá sa, la bo ra tó ri u mi kont roll. A
leg fon to sabb azon ban, hogy a szak ma –

hek tár tól, hek tó tól füg get le nül – lás sa és
lát tas sa a borászat jövõjét, hogy meg ma -
rad has son a magyar bor kis szigete a világ
szõlõtengerében.

Mo nos to ri La jos – Czverla Zol tán
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