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Általános tudnivalók 
A 15 hetes szakmai gyakorlatomat Olaszországban, Doglianiban töltöttem, egy családi 
borászatnál, ahova évfolyamtársam is velem tartott. 

 

Dogliani Olaszország északi részén, a Piedmont régióban helyezkedik el, egészen 
pontosan Langhe-ban. A céget 1993-ban alapították, a tulajdonos okleveles borász mérnök, 
akit agronómus felesége mindenben támogat. Svájcból érkeztek, mert ott álmaik 
megvalósítása a kedvezőtlen körülmények miatt csaknem lehetetlennek bizonyult. 

Kezdettől fogva a biodinamikus termesztés hívei, termékeik ennek megfelelően 
természetes borok. Ez a fajta áru egyre nagyobb népszerűségnek örvend az évek 
előrehaladtával, egyre többen ismerik fel annak kimagasló értékét és minőségét. A házaspár 
többek között ezek miatt döntött úgy, hogy szakít az addigi, tőlük távol álló vegyszerdús 
előállítási módszerrel és áttér egy természettel együttműködő  termesztésre. Ültetvényeikben 
igyekeznek növelni a biodiverzitás mértékét a különböző fajok közti egyensúly fenntartásával, 
hogy elkerüljék a túlzott vegyszerhasználat okozta általánosan felmerülő problémákat mind a 
termesztés, mind az előállítás során. Ez a különleges bánásmód elősegíti a területi 
sajátosságok megnyilvánulását, amik évről-évre változnak a szezonális időjárási viszonyoktól 
függően. Ez a farm különleges jellemvonása: a tulajdonos a természet által kínált 
lehetőségekkel dolgozik, ahelyett, hogy azokat figyelmen kívül hagyná, és vegyszerek 
alkalmazásával érné el, hogy minden évben pontosan ugyanazt a terméket hozza létre. 

Hagyományos (Dolcetto, Barbera), valamint kísérleti-rezisztens (Chambursin, Prior) 
fajtákkal dolgoznak. 
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A farmról 
A család birtokában 24 ha földterület áll, ebből 7 ha-on kizárólag szőlőt termesztenek. A 
szőlő mellett akad hely egy kis zöldséges-gyümölcsös kertnek is, ez a család ellátására 
szolgál. Elszórva gyógynövények is felfedezhetők, amelyeket rendszeresen begyűjtenek és 
feldolgoznak. 

 
A farmon 2 épület található. Az egyik egy lakóház, amelyet a háló-és fürdőszobák, valamint a 
nappali és a konyha alkotnak. A másik a farm fenntartásához járul hozzá: itt dolgozzák fel a 
szőlőt, tárolják- és mutatják be a borokat, valamint itt kapott helyet a raktár és a gyümölcsök-, 
gyógynövények szárításhoz szükséges berendezés is. 

 

Mint ahogy azt fentebb említettem, a biodinamikus szemléletmód, termesztés szerves 
része a család mindennapjainak.  

Figyelemmel kísérik az égitestek helyzetét, azok mozgását, hozzájuk igazítják a 
munkálatokat, már amennyire ez lehetséges. Különböző biodinamikus hatással bíró 
növényeket (rózsa, lucerna, akác) ültettek a farm területére, melyekhez más-más bolygó 
kapcsolódik, így eltérő, kedvező hatást gyakorolnak a haszonnövényekre és a környezetükre. 
A talaj kiszáradásának elkerülése és a magasabb humusztartalom elérése végett homeopátiás 
kezelést is alkalmaznak. 

Természetesen a biodinamikus életmód a szőlőtermesztést is nagymértékben 
meghatározza. Szigorú szabályok szerint készítik a borokat: erősen korlátozzák a kijuttatott 
vegyszereket, kizárólag kén és réz engedélyezett, ezeket is csak igen csekély mennyiségben, a 
herbicidek használata pedig egyenesen tiltott. Mindig kézzel szüretelnek, így csakis a legjobb 
fürtök kerülnek eltávolításra, ez garantálja a minőségi bor megszületését. A tartályokban 
őshonos élesztőt alkalmaznak, ezen kívül a hőmérséklet csekély változtatása is engedélyezett 
az erjedés elősegítése érdekében. Csersavra, illetve egyéb kemikáliákra nincs szükség, az 
egyetlen hozzáadott szer a kén-dioxid, palackozás előtt. Hogy megőrizzék a termék magas 
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minőségét, csak saját ültetvényről származó termést dolgoznak fel, alapanyagot semmilyen 
körülmények között nem szereznek be külső forrásból. 
 

A munkáról: 

Heti 6 napot dolgoztunk, általában egy jól bevált rendszer szerint. 
Reggel fél 8-kor közösen reggeliztünk, hogy 8-kor már hozzá is láthassunk a teendőkhöz. 
Locsolással kezdtünk, ezt kezdetben rögtön a szőlőültetvények ápolása követte: 
gyomtalanítottunk, kötöztünk, huzaloztunk, klipszeztünk, valamint zöldmetszést és metszést 
is végeztünk. Az idő múlásával megjelentek a kiskerttel kapcsolatos munkák, melyeket a 
szőlő ápolása elé iktattunk be: gyümölcsöt, zöldséget és gyógynövényeket gyűjtöttünk 
későbbi feldolgozásra. 

 Délben együtt készítettük el az ebédet, igyekeztünk különböző receptek követésével 
felhasználni a friss terméseket. Evés után tartottunk egy kis sziesztát, majd kettőkor folytattuk 
a munkát. 

 

Eleinte több kóstoló érkezett, így sokat segítettünk a borok bemutatásának 
előkészületeiben (terítés, bemutatásra kerülő borok felbontása, ellenőrzése, sorrendbe 
rakása…), ez az időszak tavasszal és ősszel jellemző a farmon. 
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Ezt a nemes feladatot fokozatosan a gyümölcsök-, gyógynövények feldolgozása 
váltotta le. A főzés során fel nem használt gyümölcsöket aszaltuk, lekvárt-, illetve kompótot 
készítettünk belőlük, nem kis örömünkre. Általában akkora mennyiség termett, hogy még 
ezután is bőven maradt különböző édességek elkészítéséhez, így végül házi fagylalt és torta 
formájában születtek újjá a gyümölcskészlet utolsó darabjai. 

A gyógynövényeket pedig fosztottuk, szárítottuk, végül csomagoltuk, vagy 
gyógyhatású olajat hoztunk létre belőlük. 

 
Ha hamar végeztünk, visszamentünk az ültetvénybe egy kis levezető munkára, délután 

6-ig tartott a munkaidő. 
 

 
A szállásról: 

A családdal együtt laktunk, a lakóház padlásterében, amiből egy nagy szobát 
alakítottak ki, így bőven elfértünk. A kölcsönszobánkon kívül még három hálószobával 
rendelkezik a ház, ezeket a házaspár, valamint az aktuális vendégek foglalták el, ha hosszabb 
időre jöttek látogatóba. 

 
A tulajdonosok nagyon vendégszeretőek sok baráttal, ott tartózkodásunk alatt párszor 

megtöltötték az addig üresen álló szobákat. Ilyenkor mindenki kivette a részét a munkákból, 
vacsorára pedig nem egyszer étterembe mentünk, ahol szintén ismerősök fogadtak minket (az 
utolsó estét egy hagyományos, sokfogásos piedmontai vacsorával zártuk). 

Ha otthon vacsoráztunk, akkor 7-kor közösen láttunk neki a főzésnek, majd közös 
megegyezés alapján ellátogattunk az épp aktuális rendezvényre a környéken (borkóstolás, 
borfesztivál…) 
 



Olaszország,  Kertészmérnök  Bsc.,  2016  

 
A szabadidőről: 

Általában heti 1 napon azt csináltuk, amihez csak kedvünk támadt. Sokszor kértük 
kölcsön a bicikliket, hogy eltekerjünk a környező településekre, ilyenkor általában fagylalttal 
jutalmaztuk a teljesítményünket. Ezen kívül bármikor rendelkezésünkre állt a hátsó kertben 
található kis hordó-medence, hogy akár a sziesztaidőben is felfrissülhessünk, újult erővel 
kezdhessük a munkát. 

 

Ha jól haladtunk a feladatokkal, elutazhattunk a teljes hétvégére, hogy legyen időnk 
körbenézni a nagyobb városokban (Milánó, Torinó) is, így nem kellett lemondanunk a 
nevezetességekről, múzeumokról. Ezen kívül néha kirándulni és a tengerpartra is elmentünk 
közös autókázás keretén belül. 

 
 

Összegzés: 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem a programban és lehetőségem volt ilyen tapasztalatokat 
szerezni. Úgy érzem, nagyon hasznos volt mind szakmailag, mind személyiségfejlődés 
szempontjából. Mindenkinek csak ajánlani tudom, ha lenne rá lehetőségem, jövőre is 
belevágnék. 


