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A szőlőőr

Egy hektár szőlő éves nö-
vényvédelmi és permete-
zési költsége több százezer 
forint is lehet. Ez ráadásul 
olyan összeg, amin egyet-

len szőlőbirtokos sem spórolhat. A szőlő 
a legkényesebb gyümölcsök közé tar-
tozik, egészségére kiemelten hatnak 
a környezeti tényezők. Ha ugyanis túl 
sok (vagy éppen túl kevés) nap, csa-
padék vagy pára éri a termést, akkor 
a következő évben a birtok akár le is 
húzhatja a rolót, mivel termésük – va-
lamilyen agresszív kórokozónak hála – 
könnyen megtizedelődhet.  

Ami rossz a szőlőnek, az rossz 
a bornak is. És ami rossz a bornak, 
az rossz a termelőnek. Ma így szinte 
mindenki, aki szőlő- és borterme-

lő vállalkozásba kezd, veszteséggel 
indul. Pár éve azonban a QuantisLabs 
csapata és vezetőjük, Árendás Csaba 
kifejlesztette a SmartVineyardot, egy 
szoftvert, valamint döntéstámogatási 
rendszert, amely szerintük forradal-
masíthatja a borágazatot.

A QuantisLabs innovációja külön-
féle szenzorokon keresztül egy sor 
létfontosságú adatot közöl a szőlőter-
melőkkel. Segítségével megtudható, 
hogy az egyes birtokrészeket mennyi 
csapadék éri, mekkora a napsütéses 
órák száma, milyen a páratartalom, 
a szélirány, milyen a szőlőlevelek 
nedvességtartalma, vagy mennyire és 
pontosan milyen fertőzésre hajlamo-
sak az adott területen növekvő sző-
lők. Mindezt percenkénti frissítéssel. 

Ezeknek az adatoknak az ér-
telmezéséhez nem kell egyetemi 
docensnek vagy gyakorló kutatónak 
lenni, és tárolásukhoz sem kell saját 
kutatóállomás. A Smart Vineyardhoz 
mindössze egy átlagos számítógép, 
egy tablet vagy egy okostelefon kell, 
és kész, azonnal elérhető minden 
adat. Innentől nem kell az időjósokra 
vagy a saját megérzésekre hallgatni, 
hiszen a szenzorok adatai alapján 
minden termelő pontosan eldöntheti, 
hogy birtokának hol és mennyi per-
metezésre van szüksége. A felesleges 
környezetszennyezés és az ablakon 
kidobott pénz ideje lejárt. 

A QuantisLabs jelenleg 150 el-
adott SmartVineyard csomagnál 
tart, ügyfelei között a jól ismert ma-
gyar borbirtokok – például a Gere, 
a Bock és a Pannonhalmi – mellett 
már szlovák és chilei pincék is meg-
találhatók. Előbbi különösen azért 
nagy szó, mert Csaba szerint a ma-
gyar borászok meggyőzése kicsit 
nehezebb, mint a külföldieké. 

Szerinte ennek az a magyaráza-
ta, hogy itthon a modern techno-
lógiák ismerete és használata nem 
terjedt el kellően. A hazai termelők 
kissé tartózkodóak az új dolgokkal 
kapcsolatban. Az itthoni borászok 
sokkal inkább bíznak a saját meg-
érzéseikben, mint bármi másban. 

Ez a hozzáállás azonban változik. 
A tudat, hogy a rendszerrel a szőlő-
veszteségeknek legalább a harmadát 
meg lehet előzni, ráadásul az üzem-
anyag- és permetezési költségeket is 
le lehet faragni, sokak szívét meglá-
gyítja. Ezt közepes- és még inkább 
nagybirtokok tudják kellően hasz-
nálni, hiszen náluk hozza be az árát 
a rendszer. F

SMALL & SWEET

A szőlőtermelők világszerte vegyszerekkel teszik  
tönkre a gyümölcsüket, hogy a következő évben is  
legyen mit szüretelniük. A SmartVineyard  
forradalmasítaná a piacukat. 
ÍRTA: NÉMETH ÁRON
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TELJES NÉV: QuantisLabs Informatikai Biztonságtechnikai Kutatólaboratórium Kft. I MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA: 10 fő 
INDULÓ BEFEKTETÉS: 3 millió forint I ÁRBEVÉTEL (2013): 43 millió forint I ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (2013): 413 ezer forint

AZ ABLAKON 
KIDOBOTT PÉNZ 

IDEJE LEJÁRT.

Árendás Csaba

112_ss_wineyard_1216.indd   112 2014.12.19.   15:29


