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VIII Targowisko Winiarskie
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy
wspó³udziale Zielonogórskiego
Stowarzyszenia Winiarskiego,
reaktywuj¹c pod patronatem
Prezydenta Miasta tradycje winiarskie,
organizuje w s¹siedztwie Zielonogórskiej Palmiarni w dniu 31 maja
2008 roku w godzinach od 10.00 do
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15.00 VIII Targowisko Winiarskie.

M³ode brandenburskie
19 kwietnia Przemys³aw Karwowski
reprezentowa³ Zielonogórskie
Stowarzyszenie Winiarskie na
uroczystej IX Brandenburskiej
Degustacji M³odego Wina
(Brandenburger Jungweinprobe)
w Werder ko³o Poczdamu.

Kraszanka 2008
Tradycyjnie, jak co roku,
zielonogórscy winiarze pojawili siê
15 marca na zielonogórskim deptaku.
Obok drewnianych straganów,
w których twórcy ludowi i handlowcy
prezentowali wi¹teczne ozdoby,
pisanki i inne wyroby rêkodzie³a
artystycznego zwi¹zane ze wiêtami
wielkanocnymi, stanê³o stoisko
z miejscowymi winami. Do atrakcji
popo³udnia (o czym wiadczy kolejka)
jak¹ by³a jajecznica z 20 strusich jaj
usma¿ona przez Romka Awiñskiego
i Tomasza Oszmiañskiego,
przygotowalimy grzane wino, które
nie zagrza³o d³ugo miejsca na
naszym stoisku. Przygl¹daj¹c siê biciu
rekordu i stawianiu palmy pod
ratuszem przez panie z grupy
artystycznej Babie lato,
prezentowalimy tradycje winiarskie
miasta i regionu.

Stalin w Winnym Grodzie
14 grudnia 2007 z maszyn drukarni
Nicol zesz³a ksi¹¿ka Zdzis³awa
Piotrowskiego pt. Tajny pobyt Stalina
w Zielonej Górze, 26-27. VII 1945.
Jak stwierdzi³ autor najnowszej z serii
publikacji prezentuj¹cych legendarne
w¹tki w historii miasta, Stalin  jako
wielbiciel wina (Gruzin z pochodzenia)
 wykorzysta³ dwa dni przerwy
w konferencji poczdamskiej na
wycieczkê do polskiej ju¿ Zielonej
Góry, s³yn¹cej z produkowanych przez
wytwórniê Gremplera szampanów.
W ksi¹¿ce zosta³y przytoczone recenzje prof. dr. hab. nauk historycznych Hieronima Szczegó³y, dr. in¿.
arch. Tomasza Florkowskiego i mgr.
Jana Jarosza. Autor wyra¿a nadziejê,
¿e jego ksi¹¿ka o nieco zaskakuj¹cej
treci mo¿e staæ siê przyczynkiem do
popularyzacji naszego miasta. Za
winiarze oczekuj¹, ¿e o swoich
odkryciach autor opowie kiedy przy
kieliszku miejscowego wina.

Okno w przysz³oæ

Miejsce, gdzie winiarze spotykaj¹ siê na
kolejnych targach, skupia w sobie esencjê
dziejów miasta. Niedaleko st¹d, u stóp
Winnego Wzgórza, na skrzy¿owaniu
odwiecznych traktów handlowych wyros³y pierwsze domy miasta. Stan¹³ tam najstarszy
koœció³, pod wezwaniem œwiêtego Jana, z cmentarzem którego mury zachowa³y siê do
naszych dni. Kroniki wspominaj¹ owczarniê na miejscu dzisiejszego ratusza. Œredniowieczn¹
osadê, nad któr¹ wznosi³y siê strome stoki wzgórza z pastwiskami dla byd³a i owiec, nazwano
Zielon¹ Gór¹. Nied³ugo po œmierci ksiê¿nej œl¹skiej Jadwigi, matki Henryka Pobo¿nego
uznanej za œwiêt¹, ponad miasto wystrzeli³y mury koœcio³a pod jej wezwaniem. Gotyck¹
surowoœæ konkatedry mo¿emy podziwiaæ ze szczytu Winnego Wzgórza, które byæ mo¿e ju¿
wtedy, u schy³ku XIII wieku, okry³o siê winnicami. Przez kolejne stulecia, a¿ do dzisiaj, by³o to
miejsce uprawy winoroœli, domena wielu pokoleñ winiarzy. Szczyt wzniesienia, od którego
miasto wziê³o nazwê, ozdobi³ dom winiarski Augusta Gremplera. Kiedy zielonogórskie
winnice odesz³y w przesz³oœæ, zast¹pione egzotycznymi roœlinami skupionymi w szklanej
konstrukcji Palmiarni, ostatnia winnica przetrwa³a w³aœnie tutaj.
Dzisiaj na tym wyj¹tkowym miejscu stanê³a wyj¹tkowa budowla, byæ mo¿e jeden z najwspanialszych obiektów w swej klasie. Nowa Palmiarnia ma regularnoœæ kryszta³u, z którego
noc¹ œwiat³o sp³ywa na winne szpalery, miasto i wie¿e koœcio³ów. Bêdzie jeszcze jednym, obok
winnic, znakiem rozpoznawczym Zielonej Góry, jej oknem w przysz³oœæ, pomnikiem
szczêœliwej, œmia³ej wizji i wyobraŸni.

Miros³aw Kuleba

Przemys³aw Karwowski

ZATUR 2008
Lubuski

Szlak

Wina

i

Miodu,

zg³oszony

przez

nasze

stowarzyszenie do konkursu na Najlepszy produkt turystyczny
Targów Zatur 2008, otrzyma³ wyró¿nienie! Konkurencja by³a du¿a,
bo w szranki stanê³o 46 produktów. Nagradzano tak¿e aran¿acjê
stoiska. Tu kolejny akcent winiarski  wygra³a grupa Nadodrzañska
przygoda, której cz³onkiem jest Winnica Kinga!
VII Targi Turystyczne ZATUR 2008 po kilkuletniej przerwie
zawita³y w ostatni weekend do Orodka WOSiR w Drzonkowie pod
Zielon¹ Gór¹. Targi mia³y charakter transgraniczny i wziê³o w nich
udzia³ oko³o stu wystawców z Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii. Ze
wzglêdu na du¿¹ iloæ zg³oszeñ stoiska rozmieszczono w dwóch
halach. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie mia³o ekspozycjê
w Hali D, na wprost sceny g³ównej. Targi zrealizowano w ramach
trójstronnego partnerstwa: miasta
wniosek

o

dofinansowanie,

Zielona

Urz¹du

Góra,

które

z³o¿y³o

Marsza³kowskiego

Woje-

wództwa Lubuskiego oraz Organizacji Pracodawców Województwa
Instrukta¿ ciêcia w wykonaniu prezesa Romana Grada

Lubuskiego  menad¿era projektu. Wsparcie otrzymano w ramach
programu Interreg III A, a wymagany wk³ad finansowy zapewni³y

 Wykorzystanie produktów tradycyjnych w promocji turystycznej

Zielona Góra i województwo lubuskie.

regionu  Przemys³aw Karwowski, Zielonogórskie Stowarzyszenie

Targi trwa³y trzy dni. Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu,

Winiarskie.

odby³a siê konferencja pt. Udzia³ rednich i ma³ych przedsiêbiorstw
oraz samorz¹dów w tworzeniu produktu turystycznego regionu. Jej

Targi sta³y siê ciekaw¹ okazj¹ poznania oferty turystycznej

celem by³a prezentacja dowiadczeñ i dobrych praktyk w kreowaniu

wielu gospodarstw agroturystycznych i orodków wypoczynkowych,

produktu turystycznego po obu stronach Odry i Nysy. Wyg³oszono

bazy hotelowej, biur podró¿y, producentów i dystrybutorów sprzêtu

cztery referaty:

sportowo-rekreacyjnego oraz samorz¹dów. Uczestniczy³o w nich

 Atrakcje Krainy Zielonogórskiej oraz rola informacji turystycznej

wielu winiarzy, m.in. winnice Cantina, Jêdrzychów, Julia, Kinga,

w ich promowaniu  Jaros³aw Wnorowski, Zielonogórskie Centrum

Marcinówka, Mi³osz, Na Lenej Polanie oraz sklep Winiarz.pl.

Informacji i Promocji Turystyki;

Swoje

stoisko

mia³o

Muzeum

Etnograficzne

i

zaprzyjanione

turystyki

gospodarstwa pszczelarskie Dudek i Nocoñ, a tak¿e wspieraj¹ce

rowerowej z punktu widzenia organizatora wycieczek rowerowych

promocjê regionu wydawnictwo Sygnatura. Lista uczestników jest

 Olaf Schöpe, Pro gastra Gastgewerbe GmbH;

dostêpna na stronie internetowej organizatora: www.biszg.pl.



Dowiadczenia

i

perspektywy

transgranicznej

Podczas targów przeprowadzono i rozstrzygniêto konkurs na

 Rozwój infrastruktury turystyki wodnej na Nysie £u¿yckiej w
Euroregionie

Szprewa-Nysa-Bóbr



dr

Hartmut

Rein,

Najlepszy

BTE

produkt

turystyczny

Targów

Zatur

2008.

Dwie

równorzêdne nagrody zosta³y przyznane imprezie integracyjnej Na

Zarz¹dzanie Turystyk¹, Rozwój Regionalny  Berlin;

l¹dzie, na wodzie, w powietrzu, pod ziemi¹ zg³oszonej przez PUPH
Martinez Ryszard Skonieczek, oraz Cottbus Card zg³oszonej przez
Tourismusverein Cottbus. Wyró¿nienia otrzyma³ Lubuski Szlak
Wina i

Miodu zg³oszony przez Zielonogórskie Stowarzyszenie

Winiarskie, Sp³ywy kajakowe zg³oszone przez Pa³ac Mierzêcin
oraz

Transgraniczne

wycieczki

rowerowe

zg³oszone

przez

Radreisepartner Spreewald & Lausitz. Nagrody za najciekawsz¹
aran¿acjê

stoiska

otrzyma³y:

orodek

jazdy

konnej

Pegaz,

gospodarstwo agroturystyczne Sadyba oraz Winnica Kinga za
wystrój stoiska promuj¹cego produkt Nadodrzañska przygoda.
Parê s³ów o winiarskich produktach turystycznych. Lubuski
Szlak

Wina

i

Miodu

to

inicjatywa

pokazania

potencja³u

turystycznego regionu zwi¹zanego z produktami takimi jak wino
i miód, które zosta³y wpisane na Listê Produktów Tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To tzw. produkt sieciowy,
który oferuje zarówno wydarzenia i imprezy, jak obiekty i us³ugi na
obszarze

województwa lubuskiego, w

partnerów,

którymi

s¹

winiarze,

oparciu

pszczelarze,

o

porozumienie

hotele

i

muzea.

W chwili obecnej szlak przebiega wokó³ osi pó³noc-po³udnie, ale
w przysz³oci bêdzie pêtl¹ obejmuj¹c¹ ca³e Lubuskie. Na targi
przygotowano folder,

który

zawiera barwne prezentacje i

opis

uczestników, mapê oraz kalendarz wydarzeñ na rok 2008.
Nadodrzañska przygoda to 12-godzinny rajd podzielony na
cztery etapy:
- wyprawê konno i bryczkami starorzeczem Odry, w górê rzeki
przez rezerwat bociana czarnego
- rejs statkiem po Odrze do Starej Wsi
- zwiedzanie i biesiadê w nadodrzañskiej winnicy
- powrót do stadniny w Stawach
Jak nale¿a³o siê spodziewaæ, najlepsz¹ frekwencjê zwiedzaj¹cych odnotowano w niedzielê. £¹cznie, wed³ug szacunków organizatorów, na targi przyby³o oko³o cztery tysi¹ce goci.
Jaros³aw Lewandowski, winiarz z Winnicy Na Lenej Polanie
i Marcin Moszkowicz, w³aciciel sklepu Winiarz.pl,
degustuj¹ lokalny produkt turystyczny
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Brandenburska degustacja
W Schlieben na oko³o jednym hektarze posadzono: Müller Thurgau
Dziewi¹ta Brandenburska De-

0,43 ha, Bacchus 0,19 ha i Regent 0,22 ha.

gustacja M³odego Wina (Branden-

100

(Gesellschaft für

bia³ych

dominowa³

Müller

uroczyst¹

resztkowego, zarówno wytrawny jak i pó³wytrawny, a w ostatniej
próbie nawet lekko s³odki. Ciekawy okaza³ siê Kernling, a tak¿e

w

reprezenta-

wytrawny Bacchus. Udan¹ propozycj¹ by³y wina ró¿owe na bazie

Balowej

mia³a

bardzo

Regenta, rzekie i doskona³e na aperitif  dowód zdolnoci i aspiracji

odrestaurowanej,
Wielkiej

Sali

na

wzgórzu Bismarcka w Werder ko³o

winnicy Wachtelberg w

Poczdamu.

M³ode wina czerwone by³y jeszcze wie¿e i wyrane (na plus), bez

Imprezê

premier

obj¹³

rz¹du

patro-

Branden-

zagl¹dania do

arkusza

powiêkszaniu asortymentu produktów.

mo¿na

by³o

poznaæ

potencja³ Regenta,

burgii, Matthias Platzeck, a dodat-

a ostatni, dwa lata le¿akowany, wyranie dêbowy, móg³ zadowoliæ

kowego

amatorów win barrique.

cz³onków

splendoru

Towarzystwa
Weines,

doda³o

uczes-

Historii

Wina

Chcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ Panom: Jochenowi

www.geschichte-des-

Schumannowi

oraz

Manfredowi

Lindicke

weines.de). Goci przywita³ burmistrz Werder Werner Große, a im-

Wspierania Historycznego Winiarstwa w

prezê

(Verein

znany

który

oprawê. Mi³onicy wina spotkali siê

Geschichte des

prowadzi³

Thurgau,

2008)

natem

ponad

win

zachwyca³ bukietem, a by³, w zale¿noci od pozostawionego cukru

cyjnej

tnictwo

Wród

burger Jungweinprobe, 19 kwietnia

publicysta

Lutz-Rüdiger

Schöning.

zur

Förderung

des

ze

Stowarzyszenia

Rejonie

Historischen

Werder/Havel

Weinbaus

im

Raum

Uroczystoæ podzielono na trzy czêci: kolacjê z wykwintym menu

Werder/Havel e.V,

(np. pieczony sum z Haveli czy szynka z dziczyzny z sa³atk¹

zaproszenia dla naszego Stowarzyszenia oraz gocinne przyjêcie,

z czerwonej soczewicy i roszponki w borówkowym sosie vinaigrette),

którego dowodem by³o zaszczytne miejsce przy stole z Niemieck¹

degustacjê win bia³ych i degustacjê win czerwonych. Ka¿de wino

Królow¹ Wina, Evelyn Schmidt, werdersk¹ Królow¹ Kwitn¹cych

by³o

osobno

omawiane,

za

antrakty

umila³

zespó³

www.weinverein-werder.de) za wystosowanie

muzyczny

Blechzeit.
Wszyscy

uczestnicy

degu-

stacji otrzymali broszurê przedstawiaj¹c¹ dzieje i stan obecny
winiarstwa

w

Brandenburgii,

program spotkania oraz arkusz
do

indywidualnej

Historia

upraw

oceny

win.

winoroli

w

Brandenburgii siêga wczesnego
redniowiecza, a znacz¹cy w niej
udzia³

mia³y

zakony

cystersów

i norbertanów, których klasztory
zak³adano w
w

latach 1165-1180

miejscowociach

Dobrilugk,

Zinna i Lehnin. Obecnie wymienia siê 14 winnic, które zajmuj¹
powierzchniê ok.

14

ha.

Wina

klasy QbA produkuj¹ tylko dwie:
za³o¿ona w 1985 roku Werderaner Wachtelberg oraz Schliebener
Langer Berg, powsta³a w roku
1992.

To

w³anie

pochodz¹ce

z nich wina, 9 bia³ych, 2 ró¿owe i
6 czerwonych, by³y teraz degustowane. Winnica w Werder, o powierzchni 6,2 ha, obsadzona jest

Drzew, Geraldine Mülstadt, a tak¿e ksiê¿niczkami: szampana z Sak-

nastêpuj¹co: Müller Thurgau 2,30 ha, Saphira 0,25 ha, Sauvignon

sonii  Lind¹ Weisheit, wina z Freyburga  Kerstin Fliege oraz ze

blanc 0,46 ha, Kernling 0,08 ha, Regent 1,82 ha i Dornfelder 0,68 ha.

Schlieben - Laur¹ Grünewald. Panie na swoje tytu³y zas³u¿y³y nie
tylko urod¹, ale tak¿e winiarsk¹ wiedz¹, któr¹ wykaza³y siê bior¹c
udzia³ w prezentacji poszczególnych trunków.
Pobyt

w

archiwalnych

Werder
numerów

by³

doskona³¹

Winiarza

okazj¹

do

przekazania

Zielonogórskiego

na

rêce

przedstawiciela Gesellschaft für Geschichte des Weines doktora
Wernera

Fadera,

który

mile

zaskoczony

pielêgnacj¹

tradycji

winiarskich w Zielonej Górze obieca³ nawi¹zaæ wspó³pracê z naszym
stowarzyszeniem. By³o tak¿e wiele innych osób, które wykaza³y
zainteresowanie

obecnoci¹

przedstawiciela

zielonogórskich

winiarzy i chcia³y otrzymaæ materia³y promocyjne oraz ostatnie
wydanie

naszego

czasopisma.

Szczególnie

podoba³

siê

folder

Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, gdzie mapa i kolorowe zdjêcia
winnic obrazowa³y odradzanie tradycji w

ca³ym województwie. Te

i jeszcze inne dowody sympatii by³y potwierdzeniem wa¿noci
kontynuowania kontaktów transgranicznych z brandenburskimi
winiarzami. Mam nadziejê, ¿e ju¿ w niedalekiej przysz³oci równie¿
my bêdziemy mogli siê zrewan¿owaæ i zaprosiæ ich na Pierwsz¹
Zielonogórsk¹ Degustacjê M³odego Wina!
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W ramach jubileuszowej, dwudziestej pi¹tej wizyty szefów
misji dyplomatycznych, w dniach 18-20 kwietnia województwo

Wizyta ambasadorów

lubuskie zwiedza³o 30 ambasadorów. W programie nie zabrak³o
elementów winiarskich, a tak siê jako z³o¿y³o, ¿e dyplomaci
podró¿owali wzd³u¿ szlaku wina i miodu, promowanego przez
nasze stowarzyszenie. Witani byli w murach Parady¿a, zwiedzali
skansen w Ochli, nocowali w hotelu Qubus na zboczu Winnego
Wzgórza. Sobotni¹ wizytê w obiektach Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Sulechowie po³¹czono z prezentacj¹ winnic i degustacj¹ wina.
Jak

mo¿na

zainteresowa³o

siê

by³o

ambasadorów

spodziewaæ,
z

krajów

wino

najbardziej

winiarskich.

Stoisko

winnicy Mi³osz Krzysztofa Fedorowicza mi³o zaskoczy³o
ambasadora

Austrii

w

Polsce,

dr

Alfreda

Längle.

A

to

niespodzianka! To wy uprawiacie zweigeltrebe, odmianê winoroli, która
jest tak popularna w naszym kraju? Niesamowite! (GL z 20.04.08).

Skosztowanie wina skoñczy³o siê gratulacjami! Równie zdziwiony
upraw¹

winoroli

w

naszym

klimacie

by³

Konstantin

Kovtaradze, ambasador Gruzji. Szczególnie smakowa³o mu bia³e

wino z winnicy Kinga. Jednym z ostatnich, którzy najd³u¿ej
zatrzymali siê przy winiarzach, by³ ambasador Chorwacji Neboja
Koharovic. Jak poda³o Biuro Prasowe Urzêdu Marsza³kowskiego,

ambasador zapowiedzia³ podpisanie umowy pomiêdzy regionem
bielovarskim na pó³nocy Chorwacji a województwem lubuskim.
Jego zdaniem, oba regiony s¹ porównywalne. Stwierdzi³ tak¿e, ¿e
Lubuskie mo¿e czerpaæ podobne zyski z turystyki, bo nie jest
najwa¿niejsze to, co dany region posiada,v ale jak to promuje.

Dr Alfred Längle, ambasador Austrii w Polsce degustuje wytrawne zweigeltrebe

Wieczorem, po

Krzysztofa Fedorowicza. Fot. Przemys³aw Karwowski

zwiedzeniu Gorzowa, dyplomaci i

osoby

towarzysz¹ce pojechali do pa³acu w Mierzêcinie pod Dobiegniewem (najwiêksza winnica w województwie) na bal wiosenny.

Szczêliwi cz³onkowie korpusu dyplomatycznego w towarzystwie zielonogórzanki Karoliny Zakrzewskiej, Miss Polski 2007
Fot. Przemys³aw Karwowski

4

Ewa Dankowska*

Tradycja picia wina na œwiecie
Wed³ug mitologii indyjskiej odkrywcami napojów alkoho-

Wino jest najbardziej korzystnym

lowych byli bogowie Waruna (wedyjski wszechwiedz¹cy i wszech-

ze wszystkich napojów,

widz¹cy surowy sêdzia) i Surja (jeden z g³ównych bogów wedyjskich

najbardziej przyjemnym ze

reprezentuj¹cy

wszystkich lekarstw

wszystkich przysmaków

p³ynu.

Ach podajcie mi szybko puchar wina,
bym móg³ napoiæ umys³ i powiedzieæ
co mi³ego

Arystofanes (ok. 450-385 p.n.e.)
Pochodzenie s³owa wino do dzi wywo³uje spory odnonie jego
etymologii. Jedni wywodz¹ je z sanskrytu, od s³owa vena, którym
okrelano odurzaj¹cy napój przygotowany z soku nieznanej roliny,
przyznaj¹

autorstwo

Hetytom,

którzy

pismem

klinowym

zapisali na glinianych tabliczkach nazwê wee-an. S³owo wino
niemal we wszystkich jêzykach brzmi podobnie, poczynaj¹c od
polskiego wino poprzez ³aciñskie vinum, greckie woinos,
hiszpañskie i w³oskie vino, niemieckie wein, angielskie wine
i oczywicie francuskie vin.
W staro¿ytnoci wino kojarzy³o siê z boskoci¹, napojem bogów
greckiego Dionizosa czy rzymskiego Bachusa. W winie staro¿ytni
szukali przyjemnoci i pociechy: £anie, wino i seks rujnuj¹ nasze
zdrowie. Ale có¿ warte by³oby ¿ycie bez ³ani, wina i seksu (Rzymskie

epitafium - Korpus Inscriptonum Latinarum VI 5258). W ka¿dym
razie wszêdzie tam, gdzie kwit³a grecka cywilizacja, Dionizos uczyni³
wino dostêpnym dla wszystkich, a nie tylko dla najbogatszych.
W tragedii Bachantki Eurypides pisa³: Bogatym i biednym zarówno
da³ Dionizos cudowne wino, napój który sprawia, ¿e wszelki ból znika.

Historia
towarzyszy³o

picia

wina

cz³owiekowi

jest

bardzo

prawie

od

d³uga

i

pocz¹tku

ciekawa.
jego

Wino

istnienia.

W Kodeksie Hammurabiego (oko³o 1800 p.n.e.) mo¿na przeczytaæ,
¿e 

wszyscy którzy bêd¹ fa³szowali piwo i wino i nie bêd¹ przestrzegali regu³

jego sprzeda¿y zostan¹ skazani na mieræ przez utopienie lub te¿ 
kap³anka,

która nie

mieszka

w

jeli

domu niewiast powiêconych otworzy

winiarniê, lub do niej wst¹pi czy te¿ bêdzie pi³a wino w miejscu publicznym to
siê j¹ spali.

Znajomoæ tego szlachetnego trunku przypisuje siê biblijnemu
Adamowi. Gdy Adam nagi¹³ pierwsz¹ winn¹ latorol aby skosztowaæ
owoców, z³y duch nie móg³ mu tego wybaczyæ. Ze z³oci¹ podla³
rolinê najpierw krwi¹ wo³u, na nastêpny dzieñ krwi¹ lwa, póniej
koz³a, ma³py, pawia i na koniec krwi¹ wieprza. Ta legenda jest
przestrog¹ przed nadu¿ywaniem tego trunku. Pierwszy kielich daje
si³ê, drugi odwagê, trzeci og³upia, czwarty czyni z cz³owieka istotê
zaborcz¹, pi¹ty i

nastêpne powoduj¹, ¿e

Oni

to

znaleli

w

dziupli

drzewa

wpad³y. Pij¹c tak¹ mieszaninê poznali odurzaj¹ce w³asnoci tego

(Plutarch I w. n.e.)

inni

s³once).

sfermentowan¹ mieszaninê wody deszczowej i owoców, które do niej

oraz najmniej szkodliwym ze

pij¹cy mo¿e staæ

siê

wieprzem. Równie¿ Ignacy Krasicki pisze: Mówi¹ Araby i¿ gdy
szczep winny Adam posadzi³, diabe³ zbyt czynny podla³ krwi¹ pawia, co Adam
szczepi³. A gdy siê w wzrocie szczep coraz krzewi³ i listki wyda³, diabe³ krew
ma³pi¹ do pierwszej przyda³. Zesz³y jagody, skropi³ lwi¹ juch¹, a gdy dojrza³y,
a by³o sucho, skropi³ je wszystkie posok¹ wiñsk¹. Có¿ teraz czyni¹c? Oto: Gdy
wina szklankê kto ³yknie, jak paw siê nadmie; po drugiej  krzyknie, skacze
jak ma³pa; gdy szklanki mno¿y, po pi¹tej, szóstej, jak lew siê sro¿y, a kiedy
coraz wiêcej przyczynia z pawia, lwa, ma³py staje siê winia!

Podobno jako jeden z pierwszych smak i wartoæ tego napoju
pozna³ Noe. Jemu te¿ dawni pisarze, powo³uj¹c siê na Pismo wiête,
przypisuj¹ posadzenie pierwszej ³ozy na Górze Ararat. Natomiast
W³odzimierz Zagórski (1834-1902) pisa³:

Nasz praszczur Noe wiêtym by³
I chadza³ wci¹¿ przed Panem,
Jak ognia tak siê wody ba³,
A wino pija³ dzbanem;
Za to go te¿ mi³owa³ Pan
I w wszelkiej strzeg³ przygodzie.
I gdy potopu nadszed³ czas,
Nie da³ mu zgin¹æ w wodzie.
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W czasach staro¿ytnych przechowywanie wina by³o spraw¹

suszyæ,

piec,

opalaæ.

W

Europie

praktyka

ta

by³a

szeroko

przypadku. Wino spo¿ywano bezporednio na miejscu i wtedy

rozpowszechniona jeszcze w XVI w. Falstaff, bohater Weso³ych

trzymano je w odkrytych glinianych dzbanach, b¹d te¿ wysy³ano

kumoszek

dalej i wtedy wzmacniano je dawk¹ miodu, by mog³o wytrzymaæ

przypomina ober¿ycie, aby ten nie zapomnia³ o toacie czyli

transport. Pocz¹tkowo wino transportowano w skórzanych bu-

kawa³ku spieczonego pieczywa.

z

Windsoru

Szekspira,

zamawiaj¹c

dzban

wina

k³akach, które z czasem zast¹piono ceramicznymi amforami. Bogate

W XVIII w. toast nabra³ innego znaczenia. Nie tylko pito na

znaleziska archeologiczne tych naczyñ wskazuj¹ drogê jak¹ prze-

zdrowie, ale zaczêto w ten sposób wyra¿aæ szacunek dla bie-

mierzali Grecy i Fenicjanie handluj¹cy winem. Na szlaku tym le¿a³

siadników. Uwa¿ano bowiem, ¿e ka¿dy kielich spe³niony przy stole

Rzym, który szybko sta³ siê potê¿nym orodkiem importu i spo¿ycia

musi byæ komu powiêcony, za odst¹pienie od toastu postrzegano

wina. Za panowania cezarów i u schy³ku Republiki ka¿dego tygodnia

jako przejaw braku obycia, a pominiêcie kogo z biesiadników w to-

sp³ywa³y tam hektolitry tego trunku. W parze z obfitoci¹ nie sz³a

astach stanowi³o obrazê. Obecnie sprawê toastów na oficjalnych

jednak jakoæ. Rzymianie mieli zwyczaj podgrzewania wina, w wy-

uroczystociach

niku czego traci³o ono trzeci¹ czêæ objêtoci i stawa³o siê czym w ro-

wznosi toast na czeæ honorowego gocia na pocz¹tku przyjêcia, goæ

dzaju gêstego wywaru. W dodatku przechowywali wino nie w ch³od-

rewan¿uje siê przed deserem.

nej piwnicy, tylko w ciep³ej kuchni, co sprzyja³o dalszemu odparowywaniu. Dlatego te¿

dodawanie wody

przed

reguluje

Protokó³

Dyplomatyczny.

Gospodarz

Przez d³ugi czas nie umiano sobie poradziæ z musowaniem

spo¿yciem by³o

diabelskiego wina,

które

niespodziewanie kipia³o,

rozrywa³o

czynnoci¹ wrêcz konieczn¹. Grecy równie¿ pili ogromne iloci wina

butelki,

mocno rozcieñczonego wod¹. Picie nierozcieñczonego wina, nawet

potrafiono wyleczyæ go

najszlachetniejszego gatunku, przez Greków by³o uwa¿ne za objaw

klarowny p³yn. Dopiero w 1670 r. dokona³ tego ¿yj¹cy w opactwie

barbarzyñstwa. Tylko Dionizos, jak wierzyli, móg³ sobie bez obaw na

benedyktyñskim w Szampanii zakonnik piwniczny Dom Perignon.

co takiego pozwoliæ. Natomiast ka¿dy miertelnik pod wp³ywem

Po 12 latach prób mieszania moszczy winnych i samych win oraz

takiego

zaczyna³

dowiadczeñ z wtórn¹ fermentacj¹ musuj¹cego wina osi¹gn¹³ tak

pope³niaæ czyny gwa³towne, popada³ w szaleñstwo. Woda natomiast

dobrze znany dzisiaj typ napoju winnego. Od tamtego czasu dla tego

sprawia³a, ¿e mo¿na by³o piæ wino nawet przez ca³y dzieñ. Plutarach

szlachetnego trunku przyjê³a siê nazwa champagne, która od 1919 r.

(ok. 45  120) twierdzi³: Pijacy bywaj¹ nieuprzejmi i wrêcz bezczelni, lecz

na mocy Traktatu Wersalskiego jest zastrze¿ona dla win musuj¹cych

z drugiej strony kompletna abstynencja to te¿ postawa nie do zaakceptowania.

wyprodukowanych w Szampanii.

napoju,

któremu

mocy

nie

odebra³a

woda,

M¹¿ nieu¿ywaj¹cy wina nadaje siê mo¿e do pilnowania dzieci, ale nie jest

wysadza³o

korki
z

i

nie

znosi³o

transportu.

tych kaprysów i

D³ugo

zamieniæ w

nie

czysty,

Dzi wino jest symbolem dobrego smaku i wyrafinowania.

godzien, by prowadziæ dyskusjê podczas uczty.

Grecy

nauczyli

nas

rozró¿niaæ

wina

ze

wzglêdu

na

region

Z winem wi¹¿e siê te¿ zwyczaj ca³owania kobiety w usta.

pochodzenia, a Rzymianie dodali do tego rocznik, ale dopiero

W staro¿ytnej Italii mê¿czyzna wracaj¹cy do domu ca³owa³ ¿onê

wspó³czesna kultura wprowadzi³a picie wina na prawdziwe wy¿yny

w usta sprawdzaj¹c w ten sposób stan oddechu swojej po³owicy.

wyrafinowania.

Kobiety mia³y bowiem nie tylko nisk¹ pozycjê spo³eczn¹, ale te¿ nie

convivium przetrwa³y w urz¹dzanych przez nas przyjêciach czy

mog³y piæ wina. Trunek ten od wieków symbolizowa³ krew i picie

bankietach, podczas których, z kieliszkiem lub szklaneczk¹ wina

wina równe by³o

(którego dobór zazwyczaj doskonale odzwierciedla status spo³eczny

cudzo³óstwu. Fakt

wypicia wina przez ¿onê

upowa¿nia³ rzymskiego obywatela do jej zabójstwa.
W

czasach

póniejszych

rozpoczê³a

Tradycje

greckich

sympozjonów

i

rzymskich

gospodarza i jego goci) w d³oni, ludzie dyskutuj¹ o polityce,
siê

mo d a

na

interesach, pracy

itp.

Obywatel staro¿ytnego Rzymu, który

za

aromatyzowanie wina. Jego smak poprawiano mirr¹, kadzid³em,

spraw¹ wehiku³u czasu znalaz³by siê na takim przyjêciu, szybko

any¿kiem, cynamonem czy te¿ pieprzem. W ten sposób starano siê

poczu³by siê jak u siebie.

zatuszowaæ jego kiepsk¹ jakoæ. Rzymianie udaj¹cy siê w dalsz¹

_____________________

podró¿ zabierali ze sob¹ ca³kiem bogaty zestaw zió³ i przypraw, po to

* Dr in¿.

EwaDankowska, Akademia Rolnicza w Poznaniu

aby w razie koniecznoci picia kiepskich sikaczy móc poprawiæ
ich smak.
Po upadku imperium rzymskiego, w okresie najazdów
muzu³mañskich we wczesnym redniowieczu wino zaczê³o
traciæ swoje znaczenie. Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹cy w Islamie
zakaz picia alkoholu popyt na nie znacznie zmala³, a wiele
winnic zosta³o zniszczonych np. w ca³ej Grecji. Jak g³osi
legenda, zakaz picia wina pojawi³ siê gdy pewnego dnia
miêdzy najbli¿szymi uczniami Mahometa, podochoconymi
spo¿ytym podczas wieczerzy winem, wybuch³a bójka. Prorok
spyta³ wówczas Allacha jak mo¿na temu

w przysz³oci

zapobiec i us³ysza³: wino i hazard to wynalazek Szatana, który
chce zasiaæ miedzy ludmi wrogoæ i nienawiæ. Wino i hazard
sprawiaæ maj¹, ¿e ludzie przestan¹ byæ pos³uszni Bogu i oddawaæ mu
czeæ. Cz³owiek winien ich unikaæ. Odt¹d na mocy nakazów

Koranu ka¿dy,

kto

napi³ siê

wina lub

uprawia³ hazard,

podlega³ karze czterdziestu uderzeñ batem. Dopiero ponowny
rozkwit chrzecijañstwa w Europie spowodowa³ odtworzenie
tradycji uprawy winoroli.
Obyczaj picia na zdrowie zapocz¹tkowali oko³o VI w
p.n.e.

Grecy.

Nie

zapewnienie,

¿e

by³o to

puste zawo³anie,

zawartoæ

pucharu

jest

lecz solenne
bezpieczna.

W ówczesnym czasie truciznê czêsto stosowano jako najwygodniejszy rodek pozbywania siê politycznego rywala czy
oszczêdzenia sobie trudów zwi¹zanych z postêpowaniem
rozwodowym. Dlatego te¿ po nape³nieniu pucharów przez
s³u¿bê pierwszy ³yk wina wypija³ gospodarz, daj¹c w ten
sposób dowód, ¿e gociom nic nie grozi. Ateñczycy zawsze
rozpoczynali swoje spotkania od wznoszenia trzech toastów
 za zdrowie bogów, potem za zdrowie martwych bohaterow,
a na koñcu wznoszono kielich na czeæ Zeusa, w³adcy
greckiego panteonu. Praktykê Greków przejêli Rzymianie.
S³owo

toast

wywodzi

siê

z

rzymskiej

praktyki

wrzucania do wina kawa³ka opalonego chleba, aby z³agodziæ
jego gorycz i kwanoæ. £aciñskie Torres, torrui, tostum to

Kafel - p³askorzeba ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
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Ewelina Grad

Metody badania zwi¹zków lotnych win*
Przeprowadzono szereg badañ

Wiêkszoæ

badañ

zwi¹zków lotnych w winie, kszta³-

metodyki

skupia³a

tuj¹cych jego aromat. Wiele pro-

dojrzewania wina w beczkach lub butelkach. Badano np. wp³yw

jektów

naukowych

zrealizowano

fermentacji, dojrzewania i warunków przechowywania na sk³ad

w

rozwi¹zania

konkretnego

i aromat win bia³ych Riesling [Zoecklein i in. 1999]. Hiszpañscy

zidentyfikowania

naukowcy przeprowadzili podobne badania, skupiaj¹c siê ju¿ tylko

celu

problemu,

np.

przyczyny przykrego zapachu.
Wiêkszoæ

badañ

przeprowadzonych
siê

na

z

zmianach

wykorzystaniem

sk³adu

aromatu

takiej

podczas

na wp³ywie temperatury przechowywania na zmiany ilociowe

prowadzo-

zwi¹zków lotnych m³odych win bia³ych [Perez-Coello M.S. i in.

nych nad zwi¹zkami lotnymi win

2002].

mo¿na podzieliæ na takie, w których

spowodowanymi odmiennymi warunkami przechowywania oraz

Zrealizowali tak¿e

badania

nad

ró¿nicami

w

aromacie

metod¹ analityczn¹ jest tradycyjna

d³ugoci¹ czasu przechowywania [Perez-Prieto L.J. i in. 2003].

degustacja i takie, w których zmys³y ludzkie zast¹pione zosta³y przez

Równie¿ wina czerwone badano pod k¹tem zmian sk³adu frakcji

aparat pomiarowy  najczêciej chromatograf gazowy.

lotnej w czasie dojrzewania [Garde-Cerdan T. i in. 2004]. Kolejn¹

Degustacja win przez grupê dowiadczonych somelierów jest

pracê

b a d a wc z ¹ ,

wy ko n a n ¹

r ó wn i e ¿

przez

n a u ko wc ó w

wzglêdnie miarodajna, aczkolwiek zawsze nale¿y w niej uwzglêdniæ

hiszpañskich, powiêcono optymalizacji czasu dojrzewania win

subiektywizm oceny. W jednym z projektów zrealizowanych z wy-

czerwonych w beczkach dêbowych [Garde-Cerdan T. i in. 2006].

korzystaniem tej tradycyjnej metody zbadano wp³yw zawartoci

Inn¹ metodê ekstrakcji zwi¹zków lotnych wina w celu ich

glicerolu w winie na odbiór jego aromatu. Badanie wykaza³o, ¿e

analizy zastosowano badaj¹c zwi¹zki lotne win regionu Madrytu

wiêksza iloæ glicerolu w winie nie powoduje intensywniejszych

[Diaz-Reganon D.H. i in. 1998]. Wykorzystano tu aparat, który

wra¿eñ wêchowych [Lubbers S. i in. 2001].

pozwala na

Analizê chromatograficzn¹ natomiast mo¿na przeprowadziæ
albo

poprzez

bezporedni

nastrzyk

niewielkiej

iloci

zaadsorbowanie zwi¹zków

lotnych na

adsorbencie

Tenax w temp. 25°C [Salinas i in. 1994]. Po desorpcji oznaczono

wina

chromatograficznie zwi¹zki, które z bardzo dobrymi wynikami

zawieraj¹cego okrelon¹ iloæ standardu wewnêtrznego, albo przez

powtarzalnoci zaklasyfikowano do grup. Ka¿da z tych grup

nastrzyk wyizolowanej uprzednio fazy zawieraj¹cej zwi¹zki lotne.

utworzy³a profil zwi¹zków charakterystycznych dla danego

W jednym z projektów badawczych prowadzono oznaczenia

regionu pochodzenia wina.

ponad 150 butelek wina z Wysp Kanaryjskich, skupiaj¹c siê na
niektórych

zwi¹zkach

lotnych

i

jest mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (SPME). Podstawowe

chromatograficzn¹ w trybie split (ratio 1:60) wino ze standardem

zalety tej metody to oszczêdnoæ czasu, materia³u badawczego, brak

wewnêtrznym.

koniecznoci u¿ycia rozpuszczalników ekstrakcyjnych.

¿e

jest

to

na

Coraz bardziej popularn¹ metod¹ ekstrakcji zwi¹zków lotnych

kolumnê

Udowodniono,

nastrzykuj¹c

sposób

weryfikowanie pochodzenia badanego wina [Diaz C.

na

i in.

2002].

Ekstrakcja zwi¹zków lotnych wina metod¹ SPME

W 2004 roku zbadano zawartoæ metanolu w ponad stu winach
tureckich. Wyniki badañ pozwoli³y stwierdziæ, ¿e zastosowanie

W

swojej

ksi¹¿ce

powiêconej

mikroekstrakcji

do

fazy

enzymu pektynolitycznego i wyd³u¿onego czasu maceracji prowadzi

stacjonarnej Solid Phase Microextraction - Theory and Practice,

do zwiêkszenia zawartoci metanolu w winie, choæ do poziomu nie

Janusz Pawliszyn zwraca uwagê

przekraczaj¹cego maksymalnej dopuszczalnej wartoci [Cabaroglu

analityczna dzieli siê na kilka kroków, z których czêsto najbardziej
czasoch³onnym

T. i in. 2004].
Kolejnym

sposobem

na

przygotowanie

próby

wina

jest

etap

na

fakt,

przygotowania

¿e

ka¿da

prób

do

procedura
oznaczenia

[Pawliszyn J. 1997]. SPME jest metod¹ ekstrakcji, która pozwala

do

czas przygotowania próby skróciæ do minimum. [...]

oznaczenia zwi¹zków lotnych jest ich elucja rozpuszczalnikiem.

Metoda SPME sta³a siê bardzo popularn¹ technik¹ ekstrakcji

Najczêciej stosowanym w tym przypadku rozpuszczalnikiem jest

zwi¹zków

mieszanina n-pentanu i dichlorometanu, w ró¿nych proporcjach.

wymaga

do

oznaczeñ chromatograficznych. Wiêkszoæ

badañ

optymalizacji parametrów przeprowadzenia ekstrakcji,

poprzedzaj¹cej w³aciwe oznaczenia.
Ekstrakcjê
profilu

SPME

jakociowego

wykorzystano m.

wina

lodowego

in.

[Setkova

do
L.

oznaczenia

i

in.

2007].

Wiêkszoæ prac badawczych, w których zastosowano metodê SPME
skupia siê na jednym zwi¹zku (np. powoduj¹cym wadê zapachu
wina) lub grupie zwi¹zków.
Szacuje siê, ¿e roczne straty na wiatowym rynku winiarskim,
wywo³ane zapachem tzw. stêch³ego korka, wynosz¹ oko³o 1 miliarda
dolarów [Jeleñ H. 2006].
Uwa¿a siê, ¿e lotne zwi¹zki siarki s¹ odpowiedzialne za obce
zapachy w winie, takie jak zapach kapusty, cebuli, czosnku, zgni³ych
jaj [Jeleñ H. 2006]. Prowadzono równie¿ badania skupiaj¹ce siê nad
mo¿liwoci¹ oznaczania trudno lotnych zwi¹zków siarki w winach
[Mestres M. i in. 2001].
Zrealizowano

projekt,

którego

g³ównym

celem

by³a

optymalizacja warunków SPME do oznaczania lotnych zwi¹zków
fenolowych [Castro-Mehijas R.

2003],

a

tak¿e

monoterpenów

w soku winogronowym i winie [Mateo J.J., Jimenez M. 2000] oraz
pyrazyn [Sala C. 2002].
Przeprowadzono tak¿e
oksydatywnego

rozk³adu

badania

lotnych

nad

estrów

mo¿liwoci¹
i

terpenoli

inhibicji
w

czasie

przechowywania wina poprzez dodatek kwasu kofeinowego i Nacetylo-cysteiny [Roussis I.G. 2005].

____________________
* Fragment magisterskiej pracy dyplomowej pt. Wp³yw wybranych
parametrów na ekstrakcjê zwi¹zków lotnych wina bia³ego technik¹
mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME), wykonanej w Instytucie
Technologii ¯ywnoci Pochodzenia Rolinnego Akademii Rolniczej im.
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka
Jelenia.
Badanie wina w laboratorium Lubuskiej Wytwórni Win. Fot. z archiwum Stefana B¹ka
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Na

To ju¿ piêæ lat!

III

targowisku,

zaproponowania

w

w³asnego

czerwcu

2005

projektu

roku,

rzeby

by³a

mo¿liwoæ

Bachusa.

Oragani-

zowano konkursy z wiedzy o winiarstwie i zielonogórskich tradycjach. W czasie targowisk wrzeniowych (IV i VI) odbywa³y siê
w Palmiarni konkursy win, na które przywo¿ono trunki nie tylko
z okolic Zielonej Góry.
VII targowisko ze wzglêdu na remont Palmiarni odby³o siê na
deptaku, w pobli¿u muzeum. I, niestety, po raz pierwszy kapryna
aura popsu³a frekwencjê. Skorzystano za to z bliskoci Muzeum
Ziemi Lubuskiej i przygotowano chêtnym zwiedzanie jedynego
w kraju Muzeum Wina. Bywa³o równie¿ historycznie i naukowo.
V Targowisku w 2006 roku towarzyszy³o II Forum Winiarskie pt.:
Regionalne tradycje winiarskie, historia i dzieñ dzisiejszy. Wziêli
w nim udzia³ przedstawiciele rodowisk winiarskich ze S³owacji
(Nitra), Niemiec (Grano) i Polski (Zielona Góra). Na tegoroczne targi
przygotowane jest seminarium powiêcone ekologicznej produkcji
wina.
Ka¿da impreza mia³a oprawê muzyczn¹, któr¹ tworzy³y zespo³y
regionalne Pacholanka, Kresowe Nuty i

zielonogórski Cadillac.

A w roku 2007 wyst¹pi³ tak¿e Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z programem Wina nalej nam....
Panie Prezydencie Miasta, Panie Dyrektorze ZGKiM  dziêkujemy
i prosimy o kontynuacjê!

(pk)

Mamy jubileusz. Spotykamy siê ju¿ pi¹ty rok. I Zielonogórskie
Targowisko Winiarskie odby³o siê 5 czerwca 2004 na parkingu pod
Palmiarni¹. Kontynuuj¹c ten zwyczaj VIII Targowisko wraca na
wyremontowane Winne Wzgórze. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Zielonej Górze przy wspó³udziale Zielonogórskiego

Stowarzyszenia Winiarskiego,

reaktywuj¹c

pod

patronatem

Prezydenta Miasta tradycje winiarskie, zaprasza ósmy raz, w dniu
31 maja, pod Zielonogórsk¹ Palmiarniê.
Targowiska,
lendarz

wpisane od

winiarzy,

kilku

lat

organizowane s¹

z

w

ka-

myl¹

zarówno o w³acicielach winnic jak i ma³ych
przydomowych albo dzia³kowych nasadzeñ. S¹
miejscem,

gdzie

szczególnie

wiosn¹

mo¿na

zakupiæ nowe sadzonki i akcesoria niezbêdne
do prowadzenia upraw, a tak¿e wyposa¿enie
s³u¿¹ce do produkcji wina. Jest okazj¹ do zapoznania siê z nowociami wydawniczymi, a tak¿e
zakupu fachowej literatury oraz skorzystania
z porad dowiadczonych winiarzy.
Promuj¹c uprawê winoroli ZGKiM przygotowuje zielonogórzanom ró¿ne po¿yteczne
atrakcje.

Mo¿na by³o na przyk³ad otrzymaæ

sadzonki za dostarczenie makulatury, jak to
dzia³o siê na I,V, czy VII targowisku. Na czwartym sadzonkê winoroli dostawa³o siê w zamian
za dowoln¹ u¿ywan¹ rzecz oddan¹ dla ZGKiM,
który póniej rozdawa³ potrzebuj¹cym zabawki,
sprzêt AGD, materia³y szkolne, itp. W tym roku
winorole

bêd¹

dla

osób,

które

przynios¹

pami¹tki zwi¹zane z histori¹ winiarstwa i Zielonej Góry oraz histori¹ Zielonogórskiej Palmiarni



stare

pocztówki,

zdjêcia,

obrazy,

gad¿ety itp. (wartociowe eksponaty zostan¹
sfotografowane
Przekazane

i

oddane

przedmioty

w³acicielom).

pos³u¿¹

zorganizo-

waniu ekspozycji w nowej Palmiarni.
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gastfreundlichen Empfang herzlich bedanken. Wir durften am
gemeinsamen

9. Brandenburger

Tisch

mit

der

deutschen

Weinkönigin

Evelyn

Schmidt, der Werderaner Baumblütenkönigin Geraldine Mülstadt
und den Prinzessinnen und zwar der Sächsischen Sektprinzessin
Linda Weisheit, der Weinprinzessin aus Freyburg Kerstin Fliege und

Jungweinprobe 2008

Weinprinzessin aus Schlieben Laura Grunewald sitzen. Alle Frauen
verdienten sich ihre Titel nicht nur mit der Schönheit, sondern auch
mit ihrem Fachwissen, das sie bei der Präsentation der einzelnen

Die 9. Brandenburger Jungweinprobe fand am 19. April in

Weine nutzen konnten.

feierlicher Form statt. Die Weinliebhaber trafen sich im restaurierten

Der Aufenthalt in Werder war eine gute Gelegenheit, die

historischen Großen Ballsaal auf der Bismarckhöhe in Werder
(Havel)

bei

Potsdam.

Die

Veranstaltung

lief

unter

Archivausgaben des

der

Grünberger Winzers

(Winiarz

Zielono-

Schirmherrschaft von Matthias Platzeck, Ministerpräsident des

górski) Herrn Dr. Werner Fader von der Gesellschaft für Geschichte

Landes Brandenburg. An der Veranstaltung nahmen auch über 100

des Weines zu übergeben, der über die Pflege der Weintradition in

Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Geschichte des Weins

Zielona

(www.geschichte-des-weines.de)

Zusammenarbeit mit unserem Verband zu knüpfen. Auch viele

teil, die

am

Wochenende ihre

Góra

ganz

nett

überrascht

war

und

versprach,

eine

vom

andere Personen zeigten Interesse an der Teilnahme des Vertreters

Bürgermeiser von Werder, Werner Große begrüßt und die ganze

aus Zielona Góra und wollten Werbematerial sowie die letzte

Veranstaltung wurde

Ausgabe unserer Zeitschrift bekommen. Besonders gut gefiel der

Jahrestagung

in

Potsdam

vom

abhielten.

bekannten

Die

Gäste

wurden

Publizisten Lutz-Rüdiger

Schöning moderiert. Die Feier wurde in drei Teile gegliedert und

Folder

zwar Festessen mit einem feinem Menü (z.B. gebratener Wels aus

Wiederbelebung der Weintradition in der ganzen Region mit einer

der Havel oder Wildschweinschinken mit Salat aus roter Linse und

Landkarte und farbigen Bildern dargestellt wurde. Dieses Interesse

Feldsalat in Steinpilz-Vinaigrette) sowie Weinproben mit Weiß- und

und auch andere Zeichen der Sympathie bestätigten, wie wichtig die

Rotwein. Jeder Wein wurde einzeln dargestellt und die Musikgruppe

grenzüberschreitenden Beziehungen mit den brandenburgischen

Blechzeit sorgte in den Pausen um die musikalische Begleitung.

Winzern sind. Ich hoffe, dass wir ihnen schon in der nahen Zukunft

Veranstaltung

sowie

einen

Fragebogen

zur

persönlichen Bewertung der einzelnen Weine unter der Angabe
deren Parameter. Die Geschichte des Weinbaus in Brandenburg
reicht in das frühe Mittelalter zurück und ist eng mit den Orden der
Zisterzienser und Norbertiner verbunden, deren Klöster in den
Jahren 1165  1180 in den Orten Dobrilugk, Zinna und Lehnin
gegründet

wurden.

Zurzeit

werden

14

Weinberge

mit

der

Gesamtfläche von ca. 14 ha genannt. Die QbA-Weine werden auf nur
zwei Weinbergen hergestellt, und zwar auf dem 1985 angelegten
Werderaner

Wachtelberg

und

auf

dem

1992

angelegten

Schliebener Langen Berg. Verkostet wurden eben Weine aus
diesen Weinlagen: 9 Weißweine, 2 Rosés und 6 Rotweine. Der
Weinberg in Werder ist insgesamt 6,2 ha groß und wie folgt bestockt:
Müller-Thurgau 2,30 ha, Saphira 0,25 ha, Sauvignon blanc 0,46,
Kernling 0,08 ha, Regent 1,82 ha und Dornfelder 0,68 ha. In
Schlieben wurden auf einer etwa 1 ha großen Fläche MüllerThurgau (0,43 ha),

Bacchus (0,19 ha)

und

Regent (0,22 ha)

gepflanzt.
Unter Weißweinen dominierte Müller-Thurgau mit einem
ausgezeichneten Bukett. Er war je nach der Menge des Restzuckers
entweder trocken, oder halbtrocken, und in der letzten Probe sogar
ein bisschen lieblich. Interessant waren Kerling und der trockene
Bacchus. Ansprechend waren Roséweine auf der Basis vom Regent.
Sie waren frisch und eigneten sich einwandfrei für Aperitifs. Der
Weinberg Wachtelberg bewies damit seine Fähigkeiten und den
Willen nach der Erweiterung seines Produktenangebots. Junge
Rotweine waren noch frisch. Das große Potenzial der Sorte Regent
konnte sich ausdrücklich, ohne mal in den Bewertungsbogen zu
schauen, durchsetzen. Die letzte Probe, die zwei Jahre lang gelagert
wurde, war deutlich eichen und konnte die Fans der BarriqueWeine zufrieden stellen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Herren Jochen Schumann
und Manfred Lindicke vom Verein zur Förderung des historischen
Weinbaus
werder.de)

im
für

Raum

Werder

die

Einladung

(Havel)

e.V

unseres

(www.weinverein-

Verbandes

und

und

Honigstraße,

nach Zielona Góra einladen können.

die Geschichte und Gegenwart des Weinbaus in Brandenburg, das
der

Wein-

in

dem

die

einen Gegenbesuch anbieten und sie zur ersten Jungweinprobe

Alle Teilnehmer der Weinprobe erhielten eine Broschüre über

Programm

Lebuser

einen
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Na wiosnê powinnimy jak najszybciej ograniczyæ parowanie

Krzysztof Górka

wody z gleby i przyspieszyæ jej ogrzewanie poprzez zerwanie skorupy

Sadzimy
winoroœl
Regulówka
uprawy

gleby

i

z gleby i wyrównanie powierzchni zaoranego pola. Na glebach
ciê¿kich jako pierwszy zabieg wykonujemy w tym celu zawsze
w³ókowanie.

sadze-

Regulówka to bardzo wa¿na
ziemi

przed

za³o¿eniem

winnicy, polegaj¹ca na wykonaniu
orki g³êbokiej na 40-60cm. G³ównym powodem jej wykonania jest spulchnienie warstwy ziemi,
w której maj¹ siê rozwijaæ korzenie. Korzenie rosn¹ bowiem szybko
i silnie do momentu natrafienia w glebie na bardziej utwardzone
obszary. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e okres przed sadzeniem to ostania okazja
do tak g³êbokiej uprawy w ci¹gu nastêpnych 30 lat.
Regulówkê nale¿y wykonaæ pónym latem lub jesieni¹, gdy
gleba jest w optymalnej wilgotnoci uprawowej, gdy¿ tylko wówczas
daje ona po¿¹dany efekt (szczególnie dotyczy to gleb ciê¿szych;
szczytowym tego przyk³adem s¹ gleby minutowe, zwane tak od
krótkiego czasu gdy mo¿na na nich przeprowadziæ uprawy roli z pozytywnym skutkiem). Gleba w optymalnej wilgotnoci podczas orki
nie pyli siê ani nie oblepia p³uga, ale rozkrusza siê na drobne bry³y
i gruze³ki. Oranie gleb zbyt mokrych lub zbyt suchych niszczy
strukturê gleby i sprzyja tworzeniu siê bry³. Orki wykonywane pón¹
jesieni¹ czy zim¹ gdy gleba jest wilgotna, nie spe³ni¹ w³aciwie
swojej roli. Wówczas to gleba klei siê, tworz¹c nieprzepuszczaln¹
warstwê, co uniemo¿liwia w³aciwe g³êbokie napowietrzenie gleby,
czyli

wykorzystanie

jednej

z

zalet

regulówki.

Regulówka

jak

korzystna zarówno na ugorach gdzie gleba silnie osiad³a i jest ju¿
mocno zbita, jak i na glebach uprawnych, na których wierzchnia
warstwa jest luna i dobrze uprawiona, ale na skutek wielokrotnej
orki na tê sam¹ g³êbokoæ wytworzy³a siê tzw. podeszwa p³u¿na.
W pierwszym przypadku nale¿a³oby wykonaæ g³êbok¹ orkê, która
oprócz kruszenia, wymieszania i napowietrzenia, spowoduje tak¿e
odwracanie skib lub nawet ich przemieszczanie w g³¹b ziemi.
W drugim wystarczy g³êboka orka z pog³êbiaczem, który zerwie
zalegaj¹c¹ podeszwê p³u¿n¹.
Aby

zrozumieæ dzia³anie

regulówki warto

poznaæ

zasady

wykonywania jej w sposób rêczny. W sposobie tym wykopywano
³opat¹ 3 warstwy ziemi, ka¿da o g³êbokoci ok 20 cm, sk³aduj¹c je
osobno. Po przemieszaniu ka¿dej z osobna warstwy te wraca³y na to
samo miejsce,

tj. dok³adnie w tej samej kolejnoci, w efekcie

uzyskiwano zachowanie struktury gleby wraz z jej odpowiednim
wzruszeniem i napowietrzeniem. Jest to sensowe postêpowanie na
glebach o du¿ej zawartoci humusu.
Na glebach bardzo zachwaszczonych, gdy zale¿y nam na
zniszczeniu perzu i innych chwastów, mo¿emy zastosowaæ wersjê
regulówki w

której warstwa zachwaszczona l¹duje na samym

spodzie, a warstwy górne ponosz¹ siê o jeden poziom. Na glebach
o ma³ej zawartoci próchnicy mo¿emy zamieniæ ze sob¹ dwie górne
warstwy, tak aby bardziej urodzajna znalaz³a siê na wysokoci
zalegania korzeni. W ka¿dym przypadku, gdy nastêpuje przesuniêcie
warstw, a na wierzchu pojawia siê warstwa uboga w próchnicê,
musimy pamiêtaæ o jej wytworzeniu poprzez zadanie obornika,
kompostu b¹d powiêcenie 1-2 sezonów na uprawê rolin, które po
przykopaniu tak¹ warstwê utworz¹. Mo¿e to byæ ³ubin, groch, wyka
czy inne str¹czkowe grubonasienne, które wprowadzaj¹ do gleby
du¿e

iloci

azotu

oraz

których

system

korzeniowy

dzia³a

strukturotwórczona glebê.
Regulówka

powinna

siê

zakoñczyæ

postawieniem

skiby

w sztorc (tzw. wysztorcowana skiba) czyli wystawieniem jej na
strukturotwórcze dzia³anie mrozu podczas zimy. Jest to tradycyjne
postêpowanie w orkach przedzimowych, zwiêkszaj¹ce powierzchniê
na

któr¹ mo¿e dzia³aæ mróz oraz

gromadz¹c¹ opady zimowe.

W przypadku gleb nara¿onych na erozjê zamiast p³uga mo¿na u¿yæ
tzw. g³êbosza, tj urz¹dzenia które wzrusza glebê na g³êbokoæ 4080cm.

G³êboszowanie

zastêpuje

g³êbok¹

orkê,

s¹

w³anie

do

p³ytkiego

W³óka niszczy tak¿e wschodz¹ce chwasty oraz wgniata w glebê

niem.

uprawa

przeznaczone

wilgotnoæ gleby uniemo¿liwia zastosowanie ciê¿szych narzêdzi.

pozosta³e

przed

W³óki

spulchniania wierzchniej warstwy gleby wiosn¹, gdy nadmierna

polepszaj¹c

w³aciwoci fizyczne i biologiczne gleby, jednak¿e bez tworzenia skib
i ich odwracania. Regulówka powinna byæ wykonana w kierunku
przysz³ego ustawienia rzêdów!
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przeschniête bry³ki, które po zwil¿eniu rozpadaj¹ siê na mniejsze.
Jak wiêkszoæ pierwszych narzêdzi po orce, w³ókê stosujemy w
kierunku ukonym do orki i we w³aciwym momencie, tj. przy
przeschniêtych janiejszych grzbietach, podczas gdy dna skib s¹
ciemniejsze

i

wilgotne.

kultywatorowanie,

Nastêpnie

koniecznie

powinno

po³¹czone

byæ

z

wykonane

bronowaniem.

Kultywatorowanie jest podstawowym zabiegiem poprawiaj¹cym
rolê wiosn¹ po orce zimowej. Kultywatory s³u¿¹ do spulchniania,
przewietrzania,
odwracania.

kruszenia

Na

glebach

i

mieszania

ciê¿szych

roli

jednak¿e

powinien

byæ

bez

jej

zastosowany

kultywator o zêbach sztywnych, który przede wszystkim spulchnia
i rozkrusza ziemiê ociê¿a³¹ po orce zimowej. Kultywator pozostawia
powierzchniê roli pofa³dowan¹, co jest przyczyn¹ silnego parowania
i

powoduje istotne straty wody. Aby temu zapobiec ³¹czy siê

kultywator z bron¹ lub wykonuje bronowanie natychmiast po
kultywatorowaniu.
Na

glebach

lekkich

musimy

stosowaæ

rozwa¿niejsz¹

gospodarkê uprawn¹, a jej g³ównym celem jest m.in. zachowane
w glebie wody i próchnicy. St¹d stosujemy l¿ejsze narzêdzia i rzadziej
ni¿

na

glebach

ciê¿szych.

W

naszym

przypadku

po

orce

przedzimowej jako pierwsze narzêdzie zastosujemy bronê, a nie
kultywator. Bronowanie wyrównuje powierzchniê, rozbija bry³y
i tworzy na powierzchni roli cienk¹ warstewkê drobnogruze³kowatej
ziemi,

która

wysychaj¹c dobrze izoluje g³êbsze warstwy gleby

i chroni je przed nadmiern¹ utrat¹ wody. W naszym przypadku
powinna to byæ raczej brona dzia³aj¹ca g³êbiej o d³u¿szych zêbach.
Tu¿ przed sadzeniem (kilka dni) powinna byæ wykonana
najwa¿niejsza
sadzenia,

tj.

uprawa,

kluczowa

ostateczne

dla

powodzenia

przygotowanie

gleby

przysz³ego

przez

w³aciwe

wzruszenie i nadanie jej odpowiedniej struktury. W efekcie gleba
powinna

byæ

w

miarê

mo¿liwoci

lekka,

sypka,

aby

³atwo

przysypywa³a korzenie. Uzyskaæ to mo¿emy poprzez zastosowanie
glebogryzarki (czêsto wiêcej ni¿ jednokrotne) lub brony aktywnej
(wirnikowej). Oba urz¹dzenia s¹ doæ rzadkie, warto siê za nimi
wczeniej rozejrzeæ. W przysz³oci p³ytka uprawa gleby polegaj¹ca na
wzruszaniu jej wierzchniej warstwy bêdzie podstawow¹ upraw¹
w winnicy, jest to zatem stosowny moment do zakupu w³asnej
glebogryzarki. Koñcowe uprawki tu¿ przed sadzeniem musz¹ byæ
wykonane

idealnie

zgodnie

z

kierunkiem rzêdów

(szczególnie

istotna kwestia przy przysz³ym sadzeniu maszynowym).
Podsumowuj¹c rozwa¿ania nad regulówk¹, warto wspomnieæ
jej stosowanie w winnicach wareckich po 1945 r. Otó¿ jej wielkim
przeciwnikiem by³ in¿. Stanis³aw
ksi¹¿ki

Winorol

powiêci³

regulówki. Szczególnie le

Madej, który istotn¹ czêæ swej

na

rozwa¿ania

widzia³ jej

nad

celowoci¹

stosowanie na

bielicach

w Winiarach k. Warki. Co ciekawe, na tej samej winnicy w latach 50tych pracowa³ Grzegorz Zarugiewicz, który jak wiemy z listów
s³anych do rodziny w Zielonej Górze (ale tak¿e z jego ksi¹¿ki) by³
zwolennikiem regulówki. Jak¿e ciekawe musia³y byæ rozmowy
dwóch

naszych

wielkich

autorytetów

winiarskich

w

tamtych

czasach!

Przed sadzeniem.

Zanim

rozpoczniemy

sadzenie

niezbêdne

jest

wytyczenie

rzêdów i dok³adnych miejsc w rzêdzie gdzie maj¹ rosn¹æ sadzonki,
podzia³ na kwatery wg odmian, wytyczenie rzêdów i skrajnych linii
pod s³upki krañcowe. Samo zagadnienie, choæ nale¿y do moich
ulubionych, nie bêdzie poruszane w niniejszym artykule z racji na
obszernoæ tematu.
Przed sadzeniem sadzonki nale¿y umieci w wodzie na 24-48 h!
Jest to szalenie istotna kwestia, której nie sposób skorygowaæ
póniej w polu. Sadzonki powinny byæ moczone w ch³odnym
miejscu. Nigdy, a szczególnie na polu podczas sadzenia, nie powinny
byæ wystawiane na bezporednie dzia³anie s³oñca, które mo¿e
bardzo szybko osuszaæ korzenie. W zale¿noci od metody sadzenia
nale¿y korzenie przyci¹æ na 2 do 10-12 cm. W ramach ca³ociowych

przygotowañ do sadzenia nale¿y sprawdziæ pH gleby i jej zasobnoæ

nadmiarowo, co w przypadku gdy chcemy zasadziæ bardzo du¿e

w podstawowe makro- (PK) oraz mikroelementy (co najmniej Mg,

iloci

Br, Fe), najlepiej wczesn¹ jesieni¹ przed planowanym sadzeniem

wydajnoæ. Z drugiej jednak daje szanse na pozostawienie d³u¿szych

wiosennym.

korzeni lub zaprawienie spodu do³ka obornikiem (nie stosowane

nawozów

Ewentualne

bêd¹

te¿

zabiegi

istotnym

wapnowania

elementem

w

i

zadawania

kalendarium

prac

sadzonek jest

spraw¹ niezwykle istotnie wp³ywaj¹c¹ na

przy sadzeniu na du¿¹ skalê). Wreszcie szpadel jest te¿ metod¹ na nie

winiarza w przysz³oci.

do koñca dobrze sprawione ziemie. W takiej sytuacji szerokie i g³êbokie przekopanie do³ka rêcznie jest swoist¹ alternatyw¹ regulówki.
Oczywicie jest to tylko namiastka, gdy¿ docelowo korzenie maj¹

Techniki sadzenia

kilka metrów d³ugoci i norm¹ jest, ¿e dosiêgaj¹ korzeni s¹siednich
krzewów wokó³.

Istnieje wiele sposobów sadzenia winoroli. W ka¿dej z nich
uprzednie przygotowanie gleby ma kluczowe znaczenie. Po pierwsze

Standardowo, przy sadzeniu szpadel wbija siê w glebê raz lub

stwarza to szanse na dobry rozwój korzeni przez wiele sezonów, po

dwa i szybko zag³êbia sadzonkê (korzenie powinny byæ przyciête na

drugie rozstrzyga czy sadzenie odbêdzie siê szybko i sprawnie, czy te¿

ok 8 cm). Wówczas mo¿e to byæ szybka i wydajna metoda. Zdajemy

bêdzie prawdziw¹ gehenn¹ i koszmarnie mozoln¹ prac¹ zajmuj¹c¹

sobie jednak sprawê, ¿e w Polsce wobec mniejszej skali nasadzeñ

mnóstwo

stosuje

czasu.

poszczególnych

Niezwykle

metod

w

trudno

oceniæ

roboczogodzinach.

pracoch³onnoæ
Maj¹c

spore

siê

raczej

wersjê

wykopywania solidnych do³ków

jednoczesnym ich zaprawianiu obornikiem.

do-

przy

Zawsze musi to byæ

obornik przefermentowanyi oddzielony warstw¹ gleby od korzeni.

wiadczenie w sadzeniu winoroli, ale i innych rolin na znacznych
obszarach, mogê stwierdziæ, ¿e nawet przy zastosowaniu tej samej
metody wydajnoæ mo¿e siê znacz¹co zmieniaæ na plantacjach

Do³ownik

po³o¿onych w ró¿nych miejscach. St¹d te¿ proszê postrzegaæ ni¿ej
przedstawione dane bardziej jako wielkoci porównawcze miêdzy
metodami

ni¿

jako

bezwzglêdnie

³ap do sadzenia, które w Polsce nazywane s¹ do³ownikiem. W pozycji

zak³adanych kosztorysów. Kluczowym elementem wp³ywaj¹cym na

neutralnej szerokoæ robocza urz¹dzenia wynosi ok 8-10 cm i takie

wydajnoæ jest

te¿

przygotowania. Jeli

gleby

i

mo¿e

wykonano

nawet

zalecane

wytyczne

Ulepszeniem powy¿szej metody jest zastosowanie specjalnych

do

rodzaj

obowi¹zuj¹ce

bardziej

zabiegi

stan

jesienne

jej

oraz

do³ki

mo¿na

nim

wykopaæ.

Wynika

z

tego

koniecznoæ

przycinania korzeni do d³ugoci 6-8 cm. Urz¹dzenie ma 3 pozycje

przygotowano glebogryzark¹ teren na wiosnê, stosuj¹c praktycznie
ka¿d¹

metodê

uzyskamy

pozytywne

rezultaty.

Gleby

ciê¿kie,

uprzednio nie przygotowane, mog¹ sprawiæ ¿e nasze wyliczenia
stan¹ siê zupe³nie oderwane od rzeczywistoci, a nak³ady i zapotrzebowanie na si³ê robocz¹ stan¹ siê wrêcz niewyobra¿alnie du¿e.
Kolejnym elementem jest odpowiednio du¿a i sprawna ekipa.
Czemu

w³anie

ekipa,

a

nie

Wydajnoæ niektórych metod

jeden

czy

dwóch

rêcznych jest

pracowników?

stosunkowo

niska,

a mimo to s¹ ci¹gle stosowane do zak³adania plantacji na znacznych
obszarach. Czêsto z wyliczeñ teoretycznych wynika, ¿e sadzenie
rêczne mo¿e trwaæ kilka tygodni (np 6-7), a przecie¿ najw³aciwszy
sezon sadzenia rozci¹ga siê raptem na ok. 1 miesi¹c. Odebralimy ju¿
sadzonki,

nie

mamy

odpowiedniej

ch³odni

do

d³ugotrwa³ego

przechowywania, czy musimy wiêc rezygnowaæ z metod rêcznych?
Oczywicie ¿e nie, warto wówczas rozwa¿yæ stworzenie zespo³ów
roboczych i tak oszacowaæ iloæ zatrudnionych osób, aby zakoñczyæ
prace w rozs¹dnym terminie, zazwyczaj 2-3 tygodni. Podzia³ prac,
sprawnoæ zatrudnionych osób, mo¿e byæ kolejnym bardzo wa¿nym
elementem ostatecznej wydajnoci.
Nastêpnym

elementem

Do³ownik w pozycji neutralnej

jest

pogoda

podczas

sadzenia.
pracy: wbijamy je w ziemiê w pozycji neutralnej, nastêpnie lekko

Najczêciej termin sadzenia to okres umiarkowanie dobrej pogody
o

o przeciêtnych temperaturach 15-20 C w ci¹gu dnia, czyli najbardziej

ciskamy wyci¹gaj¹c nabran¹ porcjê ziemi, wyci¹gamy i otwieramy

korzystna jak¹ mo¿na mieæ do prac polowych. Jednak¿e silne

wysypuj¹c ziemiê obok do³ka. W zale¿noci od gleby i wysokoci

deszcze, jeli siê przydarz¹ w tym okresie, mog¹ wstrzymaæ nawet

roboczej

sadzenie

rêcznych.

najczêciej u¿ywane urz¹dzenie rêczne. Efektywnoæ tej metody

Spotka³a mnie te¿ sytuacja odwrotna, gdy temperatury pod koniec

wynosi ok. 60-80 sadzonek na godzinê, przy za³o¿eniu zespo³u

maszynowe,

nie

wspominaj¹c

o

metodach

o

czêci

zag³êbianej

potrzebne

s¹

2-3

wbicia.

Jest

to

dwuosobowego ok. 400-600 dziennie.

kwietnia siêga³y ok. 30 C i zaczê³y niezmiernie utrudniaæ prace

Widaæ zatem, ¿e sadzenie 1 ha zajmie przeciêtnie ok. 10 dni

w polu. Dodatkowo sytuacja ta przydarzy³a siê podczas sadzenia na

roboczych, czyli 2 tygodnie.

stromym po³udniowym zboczu, na którym niew¹tpliwie tempe-

W

ratura by³a jeszcze wy¿sza. Ogl¹daj¹c zdjêcia z sadzenia wczesn¹

przypadku

wiêkszych nasadzeñ warto zbudowaæ ekipê

wiosn¹ np. z Niemiec, mo¿emy ³atwo zrozumieæ czemu wiêkszoæ

w sk³adzie 3+2+1; trzy osoby kopi¹, dwie sadz¹, jedna zasypuje, lub

pracowników jest lekko ubrana lub nawet czêciowo rozebrana.

3+3,

Naprawdê

po³udniowe zbocza

zorganizowana ekipa mo¿e zasadziæ w sezonie sadzenia winnicê

regionom po³o¿onym

kilkuhektarow¹, nawet powy¿ej 5 ha (przyjmuj¹c, ¿e gleba zosta³a

w

przenosz¹ nas

takich
w

momentach nagrzane

inny

klimat,

w³aciwy

wówczas osoby

sadz¹ce

tak¿e

zasypuj¹ i

ugniataj¹. Tak

odpowiednio przygotowana).

znacznie bardzie na po³udnie.
Podsumowuj¹c, gleba i jej przygotowanie, odpowiednia ekipa

wider

wyposa¿ona we w³aciwy sprzêt, dobra i sprawna organizacja pracy,
pogoda i kilka innych czynników mog¹ wp³ywaæ na termin za-

Jest to w zasadzie urz¹dzenie pomocnicze choæ mo¿e równie¿

koñczenia prac. Warto sadzenie przeprowadziæ szybko bo zdarza siê,
¿e koñcz¹c sadziæ ostanie rzêdy musimy ju¿ wracaæ do obrywania

s³u¿yæ

nadmiaru wybijaj¹cych

ciê¿kich, nie przygotowanych glebach, gdy po zdjêciu szpadlem

p¹ków w pierwszych rzêdach, sadzonych

do

nasadzeñ.

Szczególnie dobrze

mo¿e

siê

sprawiæ

na

warstwy wierzchniej natrafimy na tward¹ glinê, w któr¹ niezwykle

kilka tygodni wczeniej.

trudno

szpadel

zag³êbiæ.

wider

mo¿e

siê

wówczas

okazaæ

rozwi¹zaniem idealnym do wywiercenia g³êbokiego otworu o ma³ej

Szpadel

rednicy. Jest te¿ przydatny do tworzenia d³ugich w¹skich otworów
np.

Sadzenie szpadlem jest najbardziej klasyczn¹ metod¹. Z racji na

pod

s³upki,

których

nie

mo¿emy

wbijaæ.

wider

zastosowaæ np. do monta¿u skrajnych s³upków drewnianych.

wymiary szpadli czy ³opat, czêsto wykopane do³ki s¹ znacznych
rozmiarów, przekraczaj¹cych wymogi sadzenia. Z jednej strony jest
to niekorzystne, bo oznacza przerzucenie znacznych iloci ziemi
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mo¿na

Ekipa sadz¹ca z Polski, kolejny przyk³ad kooperacji polsko-niemieckiej w winiarstwie

i utrudnia manewrowanie ci¹gnikiem z doczepionym widrem.

Wiertnica w trakcie pracy i efekt wiercenia

Stosowano widry
widry spalinowe wiertnice glebowe

z

napêdem hydraulicznym, którymi

³atwiej

operowaæ ni¿ pracuj¹cymi z wa³kiem odbioru mocy, ale zastosowanie
tych urz¹dzeñ jest w winiarstwie ograniczone raczej do czynnoci

Ulepszeniem widra rêcznego jest zastosowanie widra w wersji

spalinowej,

zwanego

wiertnic¹

glebow¹.

S¹

to

pomocniczych np. wkrêcania kotew.

urz¹dzenia

obs³ugiwane przez jedn¹ lub dwie osoby w zale¿noci od wersji.

Lanca wodna

Metodê tê z powodzeniem stosowalimy w Polsce, a 5-6-osobowa
ekipa sadzi³a na glebie kamienistej ok. 800-1000 sadzonek dziennie.
Maksymalna

wydajnoæ

mo¿e

siêgn¹æ

nawet

do

2000

Stosunkowo tania, szybka i doæ wydajna metoda (ok. 500

sztuk

szt/h). Polega ona na wbiciu w ziemiê lancy metalowej z pod-

dziennie. Na rynku wystêpuj¹ ró¿ne typy wiertnic, nale¿y stosowaæ

³¹czonym wê¿em z wod¹ o cinieniu 2-4 bar. Ka¿dorazowo w do³ek

tylko te, które wyrzucaj¹ ziemie na zewn¹trz, a nie uciskaj¹ na boki.

wlewane jest 2-3 litry wody. Metoda ta wymaga bardzo mocnego

Ekipa wierc¹ca poprzedza trzy osoby sadz¹ce tylko o krok. Tak
szybkie sadzenie sprawia, ¿e wykopana gleb nie przesycha.

skrócenia korzeni do 2-3 cm, co os³abia si³ê wzrostu sadzonki w pocz¹tkowym okresie. Niebezpieczeñstwo jej u¿ycia kryje siê w mo¿liwoci

widry glebowe ci¹gnikowe

wymycia

miejsc

pod

korzeniami

i

utworzenia

pustych

przestrzeni. Powszechnie uwa¿ana za najmniej korzystn¹.

Istniej¹ tak¿e wersje widrów glebowych zaczepianych do

Sadzenie maszynowe

ci¹gnika. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wczeniej pole powinno byæ
wytyczone, a miejsca sadzenia oznaczone palikami. Ogranicza to

Najlepsza, najdok³adniejsza i najbardziej wydajna metoda.
Daje te¿ najlepsze efekty wzrostu, dziêki temu ¿e korzenie s¹ tylko
odwie¿ane, ew. lekko przycinane do ok. 12 cm d³ugoci oraz dziêki
olbrzymiej sile przylegania gleby do korzeni. Metoda ta warta jest
zastosowania w przypadku du¿ych oraz bardzo du¿ych plantacji,
gdzie

zorganizowanie

innych

form

sadzenia

by³oby

wrêcz

niemo¿liwe. Dostêpne s¹ wersje oparte o pomiar laserowy i GPS. Te
pierwsze wymagaj¹ wstêpnego oznaczania pocz¹tków i koñców
rzêdów, laser s³u¿y bowiem do wytyczania prostego kierunku jazdy.
Gêstoæ sadzenia kontrolowana jest na rozwijanym od sta³ej bazy
specjalnym drucie. Sadzarki oparte o GPS mog¹ sadziæ tak¿e po
ciemku, zreszt¹ sztuka ta mo¿e siê czêciowo udaæ tak¿e podczas
sadzenia sadzark¹ opart¹ o laser. Us³uga ta jest ju¿ tak¿e dostêpna w
Polsce i dziêki zastosowaniu sadzarki laserowej w sezonie 2007
zasta³y u nas zasadzone 3 winnice o sumarycznej powierzchni ok. 8
ha, w tym najwiêksza w województwie lubuskim winnica Pa³ac
Mierzêcin. Wydajnoæ wynosi ok 9000-12000 szt. na dobê i tyle te¿
udawa³o siê uzyskaæ tak¿e podczas sadzenia w Polsce.
Ciekawe linki:
http://emrich-schoenleber.de/d-lay.php - niezwyk³a regulówka na
winnicy Halenberg.
http://emrich-schoenleber.de/u-lay.php - wersja w jêzyku angielskim.
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Ekipa wierc¹ca poprzedza 3 osoby sadz¹ce tylko krok
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