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Wstêp

Æwieræ wieku temu jedno z gospodarstw pod Jas³em odwiedzili zaprzyja�nieni wêgier-

scy winiarze i w³asnorêcznie posadzili przywiezione znad Cisy sadzonki winoro�li. Nikt

wówczas nie przypuszcza³, ¿e ten nieco ekscentryczny prezent da pocz¹tek najs³ynniej-

szej polskiej winnicy. W nastêpnych latach prowadzona przez Romana My�liwca niewiel-

ka winnica Golesz pozostawa³a niemal jedyn¹ redut¹ profesjonalnej, polowej uprawy wi-

noro�li po tej stronie Karpat. W tym czasie My�liwiec przetestowa³ w uprawie kilkaset

odmian winoro�li, napisa³ kilka ksi¹¿ek i zdoby³ miêdzynarodowe uznanie jako autorytet

w dziedzinie ampelologii (wiedzy o odmianach winoro�li). I przede wszystkim udowodni³,

¿e w naszych warunkach nie tylko mo¿na uprawiaæ winoro�l, ale równie¿ uzyskaæ wyso-

kiej jako�ci wino. Jeszcze nie tak dawno polow¹ uprawê winoro�li traktowano u nas jako

trochê zwariowane hobby, dzisiaj winnice � czêsto znacznie wiêksze od skromnego Gole-

sza � powstaj¹ w ca³ej Polsce. Jednak symbolem odrodzenia polskiego winiarstwa wci¹¿

pozostaje podkarpackie Jas³o.

Wino jest dzisiaj w modzie. Miliony ludzi ze wszystkich kontynentów nie tylko przed-

k³adaj¹ je nad inne trunki, ale przejawiaj¹ w tym kierunku autentyczne zainteresowanie.

Nigdy te¿ w przesz³o�ci profesja winiarska nie cieszy³a siê tak du¿ym presti¿em, a do

tego na produkcji dobrego wina mo¿na ca³kiem nie�le zarobiæ. Nic zatem dziwnego, ¿e

w ró¿nych miejscach �wiata jak grzyby po deszczu wyrastaj¹ nowe winnice. W Polsce

uprawa winoro�li jest na pewno trudniejsza i bardziej ryzykowna, ni¿ na przyk³ad w Hisz-

panii czy Kalifornii. Ale pomimo wyzwañ jakie stawia nadwi�lañski klimat, tak¿e u nas

przybywa chêtnych do za³o¿enia w³asnej winnicy, a winiarskie pasje przybieraj¹ ju¿ nie

tylko amatorsk¹ postaæ. O w³asnej winnicy i produkcji wina my�l¹ dzisiaj coraz czê�ciej

rolnicy, którzy w ten sposób chc¹ wzbogaciæ profil produkcji swoich gospodarstw i pod-

nie�æ ich rentowno�æ. Takich pragmatycznych entuzjastów winiarstwa nie brakuje rów-

nie¿ na Podkarpaciu i do nich w³a�nie adresujemy niniejsz¹ broszurê.

Ale zaznaczmy � nie jest to podrêcznik uprawy winoro�li i produkcji wina. Na ten temat

wydano ju¿ w Polsce kilka ksi¹¿ek, z których warto poleciæ �Uprawê winoro�li� i �Wino

z w³asnej winnicy� autorstwa Romana My�liwca, szczególnie dla nas cenne, gdy¿ oparte

na podkarpackich do�wiadczeniach. Niniejsz¹ ksi¹¿eczkê traktujemy jako uzupe³nienie,

czy raczej wprowadzenie do wymienionych pozycji. Dotyczy ona bowiem zagadnieñ które

nale¿y koniecznie rozwa¿yæ przed podjêciem jakichkolwiek prac zwi¹zanych z posadze-

niem winnicy.

Od czego zacz¹æ?

Przede wszystkim od przemy�lenia i starannego zaplanowania pierwszych kroków,

gdy¿ pomy³ki przy zak³adaniu uprawy mog¹ siê okazaæ bardzo kosztowne. Zanim wiêc

poniesiemy jakiekolwiek zwi¹zane z tym nak³ady, pomy�lmy o profilu i skali przysz³ej

produkcji, starannie rozwa¿my lokalizacjê i rozplanowanie winnicy oraz wybierzmy od-
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miany winoro�li. Pamiêtajmy przy tym o mo¿liwo�ciach i ograniczeniach wynikaj¹cych

z warunków lokalnego klimatu, gleby i topografii. Tym w³a�nie zajmiemy siê w kolejnych

rozdzia³ach tej broszury. A na pocz¹tek kilka praktycznych uwag które byæ mo¿e uchro-

ni¹ nas przed powielaniem b³êdów czêsto pope³nianych przez pocz¹tkuj¹cych wino-

grodników i winiarzy.

nie spieszmy siê
Podejmuj¹c decyzjê o za³o¿eniu winnicy chcieliby�my pewnie jak najszybciej docze-

kaæ siê widoku zasadzonych krzewów winoro�li, zbioru winogron i wreszcie w³asnego

wina. To czêsto sk³ania nas do zbyt pochopnych dzia³añ, ale pamiêtajmy, ¿e uprawa wino-

ro�li jest zajêciem dla cierpliwych. Winoro�l jest ro�lin¹ d³ugowieczn¹ i prawid³owo za³o-

¿ona plantacja mo¿e przynosiæ korzy�ci przez pó³ wieku i d³u¿ej. Dlatego � zw³aszcza

je�li my�limy o towarowej produkcji na wiêksz¹ skalê � warto po�wiêciæ nawet dwa, trzy

lata na znalezienie odpowiedniej dzia³ki, zdobycie w³a�ciwych sadzonek i staranne przy-

gotowanie gleby przed posadzeniem winnicy. Na pewno nie bêdzie to czas stracony, ale

inwestycja przynosz¹ca w przysz³o�ci zyski nam i naszym nastêpcom.

wybierzmy najlepsz¹ lokalizacjê winnicy
Na naszych szeroko�ciach geograficznych powodzenie uprawy winoro�li zale¿y przede

wszystkim od w³a�ciwej lokalizacji winnicy � to zdanie znajdziemy w ka¿dym podrêczni-

ku. O tej zasadzie zapominamy najczê�ciej wtedy, gdy ju¿ posiadamy kawa³ek ziemi

i z góry zak³adamy, ¿e tam w³a�nie powstanie nasza winnica. Jak¿e czêsto stajemy siê

wówczas odporni na argumenty przemawiaj¹ce za tym, ¿e byæ mo¿e nie jest to najlepsze

miejsce do uprawy winoro�li. Ale takie �przywi¹zanie do ojcowizny� mo¿e nas drogo kosz-

towaæ! Pamiêtajmy o jednym � koszt za³o¿enia winnicy najczê�ciej wielokrotnie przekra-

cza warto�æ samego gruntu. Je�li wiêc powa¿nie rozwa¿amy za³o¿enie wiêkszej, towaro-

wej uprawy od samego pocz¹tku bierzmy pod uwagê ewentualny zakup odpowiedniej

dzia³ki. Ceny ziemi na Podkarpaciu wci¹¿ nie s¹ wysokie, a w wielu okolicach, zw³aszcza

na pogórzach le¿¹ od³ogiem ca³e hektary wynios³ych, dobrze nas³onecznionych zboczy,

wrêcz wymarzonych do uprawy winoro�li. Je�li wiêc upieramy siê przy problematycznej

lokalizacji winnicy tylko dlatego, ¿e mamy ju¿ tam kawa³ek ziemi, czynimy niewielk¹

oszczêdno�æ a nara¿amy siê na spor¹ stratê pieniêdzy, pracy i czasu.

zacznijmy od niewielkiej skali uprawy
Pomimo teoretycznego przygotowania i doradztwa bardziej do�wiadczonych kolegów po-

cz¹tkuj¹cy winogrodnicy powinni siê liczyæ z mo¿liwo�ci¹ ró¿nych �wpadek� przy zak³adaniu

i prowadzeniu winnicy. Na pocz¹tek nie ryzykujmy wiêc wiêkszych nasadzeñ i zacznijmy od

niewielkiej uprawy, np. 10�15 arów. Przy takim areale ewentualne b³êdy, jakkolwiek oka¿¹ siê

kosztowne nie doprowadz¹ nas do bankructwa i dadz¹ siê stosunkowo ³atwo naprawiæ. Gdy po

2�3 latach nabierzemy odpowiedniej praktyki, lepiej poznamy siedlisko winnicy i specyfikê ró¿-

nych odmian winoro�li, z wiêksz¹ pewno�ci¹ zadecydujemy o ewentualnym rozszerzeniu upra-

wy. A je�li � z jakichkolwiek powodów � nasze plany dotycz¹ce towarowej uprawy winoro�li nie

powiod¹ siê, to nie zostaniemy �na lodzie� z hektarami niepotrzebnej plantacji. Bowiem winnica

o powierzchni 10 arów w sam raz wystarczy, by zapewniæ nam wino na domowe potrzeby.
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starannie wybierajmy materia³ sadzeniowy
Inny nagminnie pope³niany przez pocz¹tkuj¹cych winogrodników b³¹d, to pochopne zakupy

materia³u sadzeniowego. Nie mog¹c doczekaæ siê realizacji wymarzonej winnicy czêsto kupuje-

my po prostu to, co akurat jest dostêpne na naszym do�æ szczup³ym rynku sadzonek winoro�li.

�le wybrane sadzonki s¹ równie du¿ym zagro¿eniem dla uprawy, jak z³a lokalizacja. I pamiêtajmy,

¿e ich zakup to najpowa¿niejsza inwestycja zwi¹zana z za³o¿eniem winnicy, stanowi¹ca czasem

grubo ponad po³owê ogólnych kosztów. Pod ¿adnym wiêc pozorem nie sad�my sadzonek, które

nie s¹ w pe³ni dostosowane do warunków lokalizacji winnicy pod wzglêdem odmiany, doboru

podk³adki i jako�ci. Nie ma te¿ wiêkszego sensu sadzenie odmian i klonów, które nie odpowiadaj¹

za³o¿onemu profilowi produkcji naszego gospodarstwa pod wzglêdem typu i jako�ci uzyskanego

z nich wina. Gdy nie znajdziemy na rynku odpowiednich sadzonek, nie kupujmy �czego� w za-

mian�, ale raczej zleæmy ich wykonanie w szkó³ce winoro�li, nawet je�li opó�ni to o jeden rok

posadzenie winnicy.

zacznijmy od amatorskiej produkcji wina
Je�li mamy zamiar w przysz³o�ci produkowaæ wino na komercyjn¹ skalê, powinni�my jak naj-

prêdzej zacz¹æ próby w tym zakresie, najlepiej podejmuj¹c domowy wyrób na w³asne potrzeby.

Nie czekajmy wiêc, a¿ zbierzemy tonê, czy dwie winogron z w³asnej winnicy i nie bêdziemy sobie

mogli poradziæ z ich przerobem. Je�li jeszcze nie mamy w³asnych winogron, mo¿emy do tego celu

u¿yæ surowca zakupionego w innej winnicy (choæby na S³owacji). Nawet przy niewielkiej skali

wyrobu np. 50�100 l starajmy siê zachowaæ wszelkie regu³y sztuki oraz normy technologiczne

i jako�ciowe wymagane przy profesjonalnej produkcji winiarskiej. Starajmy siê te¿ od samego

pocz¹tku, aby nasze wino reprezentowa³o jako�æ zadowalaj¹c¹ potencjalnych nabywców. Zapra-

szajmy do degustacji ludzi którzy mogliby byæ naszymi przysz³ymi klientami i s³uchajmy uwa¿nie

ich opinii. Je�li nasze amatorskie dokonania winiarskie spotkaj¹ siê z ich uznaniem, z tym wiêksz¹

pewno�ci¹ bêdziemy mogli rozpocz¹æ komercyjna produkcjê wina na wiêksz¹ skalê.

jako�æ wina rodzi siê w winnicy
Je�li zamierzamy w przysz³o�ci produkowaæ wino naprawdê wysokiej klasy, zadbajmy przede wszyst-

kim o pierwszorzêdnej jako�ci surowiec do produkcji. Pamiêtajmy, ¿e podstaw¹ ka¿dego dobrego wina

s¹ zdrowe i odpowiednio dojrza³e winogrona i nie liczmy, ¿e braki w tym zakresie nagrodzi nam techno-

logia wyrobu. W rêkach marnego winiarza nawet najlepsze grona mog¹ przemieniæ siê w z³y trunek, ale

z kiepskiego surowca po prostu nie da siê uzyskaæ naprawdê dobrego i w pe³ni uczciwego wina. Na

pocz¹tku skupmy wiêc nasze wysi³ki na w³a�ciwym zaprojektowaniu, za³o¿eniu i uprawie winnicy (dobra

lokalizacja, sadzonki, przygotowanie gleby, uformowanie krzewów, etc.).

Z otch³ani wieków

Zamierzch³e pocz¹tki
Historia podkarpackiego winiarstwa liczy sobie oko³o tysi¹c lat. Jak dowodz¹ wykopaliska archeolo-

giczne, ju¿ na prze³omie IX i X stulecia winoro�l uprawiano na s¹siednich terenach Ma³opolski, wschod-

niej S³owacji i zachodniej Ukrainy. Z tego czasu pochodz¹ na przyk³ad pozosta³o�ci winnicy odkryte na

zboczach Wawelu. A wiêc ca³e pokolenie przed Mieszkiem I na pó³nocnych stokach Karpat kto� zajmo-

wa³ siê winiarstwem!
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Byæ mo¿e w tym samym czasie � lub niewiele pó�niej � winnice pojawi³y siê na terenach obecnego

Podkarpacia. Kiedy bowiem ziemie te znalaz³y siê pod w³adz¹ ksi¹¿¹t morawskich

 i czeskich, dotar³o tu chrze�cijañstwo, a w owych czasach obok nowych ko�cio³ów wyrasta³y równie¿

winnice. Z wiêksz¹ pewno�ci¹ mo¿emy mówiæ o winiarstwie na ziemiach podkarpackich w XI i XII

wieku. We wczesnym �redniowieczu po³o¿enie tych terenów na granicy miêdzy ówczesnym Wscho-

dem i Zachodem powodowa³o, ¿e krzy¿owa³y siê tu dwie tradycje winiarskie: grecko-bizantyjska i za-

chodnioeuropejska.

W tym okresie uprawê winoro�li propagowa³ g³ównie ko�ció³, co wynika³o z zapotrzebowania na

wino mszalne. A do tego spora czê�æ ksiê¿y i zakonników przebywaj¹cych wówczas na ziemiach pol-

skich wywodzi³a siê z tradycyjnych krain winiarskich. W ko�ciele rzymskim byli to czêsto W³osi, Francuzi

i Niemcy, a w prawos³awnym � Grecy i Bu³garzy, przyzwyczajeni do codziennej konsumpcji wina

i nierzadko dobrze obeznani z jego wyrobem. Winnice zak³adano tak¿e przy wa¿niejszych grodach

ksi¹¿êcych, jak Przemy�l i Sanok. Dostarcza³y one wina przede wszystkim na sto³y przebywaj¹cych

tam w³adców i dostojników. �ladem tych najwcze�niejszych upraw winoro�li na Podkarpaciu s¹ liczne

nazwy geograficzne, jak Winna Góra, Winnica, Winne, itd., szczególnie czêste w rejonie pogórzy.

Winiarskie �redniowiecze
Najwa¿niejszym i prawdopodobnie najstarszym o�rodkiem winiarstwa na ziemiach podkar-

packich by³ Przemy�l. Szczególny rozkwitu tamtejszych winnic nast¹pi³ w XII wieku, kiedy gród ten

by³ stolic¹ osobnego ksiêstwa przemyskiego. Tutejsi ksi¹¿êta ¿enili siê z córkami bizantyjskich

cesarzy, otaczali greckimi dworzanami i przyjmowali greckie obyczaje. Taki dwór nie móg³ obej�æ

siê bez wina, dlatego z Bizancjum i Krymu sprowadzono licznych specjalistów-winiarzy którzy

znacznie podnie�li poziom miejscowego winiarstwa. W XIII wieku rozleg³e winnice posiadali

w Przemy�lu tak¿e biskupi obrz¹dku greckiego oraz klasztory franciszkanów i dominikanów.

Z kolei benedyktyni z podkrakowskiego Tyñca sadzili winnice w swoich dobrach po³o¿onych

wokó³ zamku Golesz i Ko³aczyc w dolinie Wis³oki. Opactwo tynieckie by³o przez ca³e wieki jednym

z najwa¿niejszych o�rodków winiarstwa w po³udniowej Polsce a dziêki sta³ym kontaktom i wymia-

nom ze zgromadzeniami benedyktyñskimi w zachodniej Europie szybko dociera³y do Tyñca,

a stamt¹d na Podkarpacie wszelkie nowinki winiarskie.

W XIV wieku wino � równie¿ to produkowane na ziemiach polskich � sta³o siê wa¿nym artyku-

³em handlowym a upraw¹ winoro�li zajêli siê g³ównie mieszczanie. W tym czasie osadnicy nie-

mieccy rozwinêli uprawy winoro�li w okolicach Krosna. Dokument lokacyjny z 1389 roku wspomi-

na o winnicach nale¿¹cych do mieszczan przemyskich. W³adys³aw Jagie³³o nada³ mieszkañcom

Przemy�la i okolic �zupe³n¹ i nieograniczon¹ wolno�æ od op³at z winnic na lat szesna�cie� co

przyczyni³o siê do dalszego rozwoju winiarstwa. W nastêpnych wiekach istnia³y w Przemy�lu

zarówno winnice mieszczañskie, jak te¿ nale¿¹ce do klasztorów i dwóch miejscowych biskupstw:

³aciñskiego i greckiego.

Czasy upadku
Zmierzch winiarstwa w Przemy�lu a tak¿e w innych o�rodkach Podkarpacia nast¹pi³

w ci¹gu XVII wieku, na co z³o¿y³y siê dwie przyczyny. Od po³owy XVI stulecia masowo nap³ywa³y

do Polski wina wêgierskie, które skutecznie wypar³y z rynku produkty miejscowych winiarzy.

A zwa¿ywszy na blisko�æ granicy by³y one na terenach karpackich szczególnie tanie

i dostêpne. Do tego w 1655 roku nast¹pi³ �potop� szwedzki, a dwa lata pó�niej jeszcze gro�niejszy
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w skutkach najazd Wêgrów pod wodz¹ ksiêcia Jerzego Rakoczego. Po nich przysz³y rokosze,

bunty niep³atnego wojska i epidemie �morowego powietrza�. Ziemie Podkarpacia straci³y wów-

czas jedn¹ trzeci¹ mieszkañców i zosta³y tak doszczêtnie spustoszone, ¿e przez ca³e dziesiêcio-

lecia nie mog³y podnie�æ siê z g³êbokiego upadku gospodarczego. Zbiednia³y wsie i miasteczka,

pyszne zamki popad³y w ruinê, a przy okazji równie¿ winnic zabrak³o w podkarpackim krajobrazie.

Wino z karpackich szlaków
Nap³yw win wêgierskich przyczyni³ siê do upadku uprawy winoro�li w ca³ej po³udniowej Pol-

sce, co jednak nie oznacza³o, ¿e na Podkarpaciu przestano zajmowaæ siê winem. Wrêcz przeciw-

nie, handel winem wêgierskim który w XVII i XVIII wieku rozwin¹³ siê na ogromn¹ skalê da³ zatrud-

nienie wielu mieszkañcom podkarpackich miast i miasteczek. Têdy bowiem przechodzi³y szlaki

z po³udnia, którymi co roku przewo¿ono nawet do kilku milionów litrów �wêgrzyna�. Wiêksze sk³a-

dy win wêgierskich znajdowa³y siê w Kro�nie, Przemy�lu, Jaros³awiu, Ja�le, Dukli, Baligrodzie

i Ja�liskach, a pomniejsze w niemal ka¿dym miasteczku.

Handel ten nie móg³ siê obej�æ bez dobrze wyszkolonych specjalistów-winiarzy. Z Wêgier

przywo¿ono bowiem w beczkach m³ode wino (czêsto jeszcze fermentuj¹ce!) które trzeba by³o

umiejêtnie pielêgnowaæ i le¿akowaæ przez rok czy dwa w sk³adach i piwnicach. W tej sztuce

Polacy prze�cignêli zreszt¹ Wêgrów i wina wêgierskie które dojrzewa³y w polskich piwnicach

(czyli, jak mówiono: Hungariae natum et Poloniae educatum) by³y powszechnie uwa¿ane za lep-

sze, ni¿ kupowane w samej ich ojczy�nie. Polacy je�dzili na Wêgry nie tylko po to, aby wybieraæ

i kupowaæ wino ale zwykle te¿ nadzorowali jego produkcjê, aby mia³o odpowiedni¹ jako�æ i odpo-

wiada³o gustom sarmackich konsumentów. Niektórzy polscy kupcy posiadali tam nawet w³asne

piwnice, gdzie sami wyrabiali wino z zakupionych winogron, a nierzadko te¿ dzier¿awili i kupowali

winnice. Jeszcze w okresie miêdzywojennym niektóre sk³ady w po³udniowej Polsce oferowa³y

wêgierskie wina z w³asnych winnic. Polacy cieszyli siê na Wêgrzech s³aw¹ doskona³ych fachow-

ców i znawców win. Wêgrzy do dzi� podkre�laj¹ wk³ad polskich kupców-winiarzy zw³aszcza

w rozwój produkcji win tokajskich.

Owi kupcy je¿d¿¹cych �za winem� na Wêgry wywodzili siê g³ównie z Krakowa, Tarnowa, Lwo-

wa oraz ze wspomnianych miejscowo�ci Podkarpacia. Bowiem wina wêgierskie, po przekrocze-

niu Karpat najpierw trafia³y do tutejszych sk³adów i po d³u¿szym, czasem wieloletnim �odpoczyn-

ku� i �szkoleniu� by³y stad wywo¿one do innych dzielnic Polski, a tak¿e do innych krajów, g³ównie

Skandynawii, pó³nocnych Niemiec i Rosji. Tak wiêc, mimo braku winnic, do pocz¹tku ubieg³ego

stulecia by³o Podkarpacie w pewnym sensie krain¹ winiarsk¹, a tutejsi winiarze wspó³tworzyli

jedno z najs³awniejszych win �wiata. Wiele uznanych regionów winiarskich mo¿e nam pozazdro-

�ciæ takich tradycji!

Jak zarobiæ na podkarpackim winie?

We W³oszech czy Hiszpanii, gdzie winnicom nie gro¿¹ przymrozki i jesienne s³oty nie brak produ-

centów wytwarzaj¹cych kilka milionów litrów wina rocznie. Dlatego s¹ oni w stanie osi¹gn¹æ godziwy

zysk sprzedaj¹c butelkê przyzwoitej jako�ci trunku w cenie netto nawet poni¿ej

1 euro, co w  naszych warunkach nie zrekompensowa³aby nawet kosztów produkcji! Czy zatem uprawa

winoro�li i wyrób wina w ma³ym gospodarstwie po pó³nocnej stronie Karpat mo¿e mieæ jakikolwiek sens

ekonomiczny? A je�li tak, to pod jakimi warunkami?
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Twarde realia, czyli koszty
Uwzglêdniaj¹c kaprysy naszego klimatu i skalê produkcji ma³ego gospodarstwa winiarskiego

musimy siê bowiem liczyæ z do�æ wysokim kosztem wytworzenia wina. W zale¿no�ci od kategorii

jako�ciowej koszty produkcji 1 litra wina wytrawnego kszta³tuj¹ siê na poziomie:

� wina sto³owe: ok. 2,50 z³

� wina �redniej klasy: ok. 3�5 z³

� wina wy¿szej jako�ci: nawet do 10 z³

Uzyskanie jednego litra dobrej jako�ci win s³odkich, win musuj¹cych i win likierowych mo¿e

byæ jeszcze dro¿sze. Na ostateczn¹ cenê wina sk³ada siê tak¿e:

� koszt opakowania (butelka, korek, kapsu³ka, druk etykiety): ok. 2�2,50 z³

� akcyza: 1,36 z³ za 1 litr

� podatek VAT: 22%

Osobn¹ pozycjê tworz¹ koszty zwi¹zane z dystrybucj¹ wina. Sk³adaj¹ siê na nie wydatki na

promocjê, transport i sk³adowanie oraz mar¿e po�redników. W przypadku tradycyjnych sposobów

dystrybucji poprzez hurtownie i sklepy koszty te stanowi¹ 20�40% ceny detalicznej, a przy sprze-

da¿y w restauracji nawet ponad 50%.

Drobni winiarze kontratakuj¹
Na przekór konkurencji wielkich wytwórni i ogólnym trendom globalizacji, swoistym fenome-

nem ostatnich lat jest rozwój sektora drobnych producentów wina, widoczny zw³aszcza

w zachodniej Europie. Jeszcze piêtna�cie lat temu przeciêtne ma³e gospodarstwo winiarskie

w UE sprzedawa³o winogrona albo pó³produkt w postaci moszczu lub m³odego wina do spó³dziel-

ni. Dzisiaj wielu producentów którzy wyrabiaj¹ zaledwie kilka tysiêcy litrów rocznie zaczê³o samo-

dzielnie butelkowaæ i sprzedawaæ swoje wina pod w³asn¹ etykiet¹. Na przyk³ad w presti¿owym

regionie Friulii we W³oszech a¿ 90% wszystkich producentów stanowi¹ obecnie samodzielni plan-

tatorzy-winiarze zdolni produkowaæ nie wiêcej, ni¿ 10 tysiêcy butelek rocznie! Nie�le prosperuj¹-

cych drobnych producentów coraz czê�ciej spotyka siê w ró¿nych regionach Francji, W³och, Nie-

miec czy Austrii a ostatnio równie¿ za nasz¹ miedz¹: na S³owacji, w Czechach i na Wêgrzech.

A co jest dla nas szczególnie pouczaj¹ce � ma³e gospodarstwa winiarskie nie�le prosperuj¹

tak¿e poza tradycyjnymi krajami winiarskimi i czêsto w warunkach klimatycznych równie trudnych,

jak w Polsce. Dobrym tego przyk³adem s¹ mro�ne pograniczach USA i Kanady (Ontario, Okana-

gan, N. Jork), gdzie rodzinne gospodarstwa winiarskie daj¹ pracê ponad 25 tysi¹com osób!

Tak¿e w Anglii, Holandii, Belgii, Danii i Szwecji, a wiêc w warunkach klimatycznych nieporówny-

walnie gorszych, ni¿ na po³udniu Polski kilkaset ma³ych gospodarstw utrzymuje siê

z produkcji wina.

W wielu miejscach na �wiecie trudny klimat i ma³a skala produkcji � czyli wy¿sze koszty wy-

twarzania � oraz brak ustalonej od pokoleñ renomy nie s¹ przeszkod¹ w zarabianiu na produkcji

wina. Zobaczmy zatem, w jaki sposób drobni (a czêsto wrêcz miniaturowi) producenci s¹ w stanie

skutecznie broniæ siê przed zalewem tanich, masowo produkowanych win z regionów o ³agodniej-

szym klimacie.

W³asny styl
W wiêkszo�ci przypadków strategia ma³ych, samodzielnych gospodarstw winiarskich opie-

ra siê na bardzo prostej zasadzie: nie zgin¹æ w t³umie. Dlatego próbuj¹ one w jaki� sposób
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wyró¿niæ siê i nie konkuruj¹ z masow¹ produkcj¹ win �supermarketowych�. Na przyk³ad we

W³oszech i na po³udniu Francji obserwujemy masowy powrót do win z tradycyjnych, lokalnych

odmian winoro�li. Wina takie znajduj¹ bowiem wcale liczne grono nabywców, którzy s¹ sk³onni

zap³aciæ za nie nawet kilkakrotnie wiêcej, ni¿ za poprawne trunki typu �chardonnay� czy �caber-

net� w miêdzynarodowym stylu.

Lokaln¹ odrêbno�æ z pewno�ci¹ ³atwiej jest uzyskaæ w którym� z tradycyjnych, zw³aszcza

s³awnych regionów winiarskich. Lecz specyficznym charakterem wyró¿niaj¹ siê przecie¿ nie

tylko burgundy czy tokaje i czêsto to samo mo¿emy powiedzieæ o winach, których historia jest

bardzo krótka. Klasycznym tego przyk³adem s¹ wina Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii czy

Pinot Noir z Oregonu, których niepowtarzalny styl ceni siê dzisiaj na równi z wielkimi winami

europejskimi. A przecie¿ wina te znane s¹ zaledwie od trzydziestu lat i nie potrzebowa³y stuleci,

aby staæ siê legend¹.

Do uzyskania win o bardzo swoistym charakterze czêsto przyczyniaj¹ siê trudne dla uprawy

winoro�li warunki naturalne. Specjalno�ci¹ angielskich winiarzy sta³y siê wysokiej klasy wina

musuj¹ce przez wielu porównywane z prawdziwym szampanem i czêsto równie drogie. Rzad-

ko dopieszczone przez s³oñce grona z tamtejszych winnic s¹ nierzadko zbyt kwa�ne do wyrobu

�normalnych� win, ale to w³a�nie wysoka kwasowo�æ decyduje o wyj¹tkowym charakterze win

musuj¹cych. Silne mrozy na prze³omie listopada i grudnia zmuszaj¹ kanadyjskich winogrodni-

ków do pracoch³onnego okrywania krzewów, ale dziêki temu Kanada jest najwiêkszym na �wiecie

producentem tzw. win lodowych (icewine, eiswein). Ten kosztowny, s³odki rarytas powstaje

bowiem z winogron, które zosta³y w naturalny sposób �zamro¿one� na krzewach, co np.

w Niemczech i Austrii zdarza siê raz na kilka lat, a nad jeziorem Ontario regularnie ka¿dego

roku.

W naszych warunkach istnieje tak¿e mo¿liwo�æ uzyskania szeregu win o indywidualnym

charakterze, które z ca³¹ pewno�ci¹ wyró¿ni¹ siê w t³umie masowej produkcji. Na takich w³a-

�nie winach powinni siê skupiæ przyszli podkarpaccy producenci, zamiast konkurowaæ z �sofi¹�

i niedrogimi �chilijczykami�.

Krête �cie¿ki marketingu
Na ca³ym �wiecie ma³e gospodarstwa winiarskie rzadko korzystaj¹ z us³ug du¿ych dystrybuto-

rów hurtowych i wielkich sieci handlowych � szukaj¹ raczej innych sposobów sprzeda¿y swoich

produktów. Ta regu³a z pewno�ci¹ bêdzie siê odnosiæ równie¿ do win z Podkarpacia.

W ofercie naszych supermarketów i innych du¿ych sklepów dominuj¹ wina w cenie do 15 z³otych.

S¹ to trunki ró¿nej jako�ci (czasem zdarzaj¹ siê zupe³nie przyzwoite), natomiast standardem jest

atrakcyjnie ich opakowane: staranie dobrana butelka, b³yszcz¹ca etykieta, �z³ota� kapsu³ka, etc.

Przeciêtny klient takich przybytków jest raczej zadowolony z zawarto�ci swojej ulubionej �taniej

pó³ki� z winami i zwraca wiêksz¹ uwagê na cenê i atrakcyjny wygl¹d, ni¿ na unikalny charakter

produktu. Dlatego, gdyby nasze wina trafi³y do supermarketu i mia³y odpowiednio atrakcyjn¹ pre-

zencjê, pewnie osi¹gnê³yby cenê rzêdu 12�16 z³ za butelkê w przypadku win wytrawnych. Za tak¹

bowiem kwotê mo¿na �upolowaæ� jakie� kiepskie bordeaux, przyzwoite wino wêgierskie albo s³od-

kawe reñskie, które wiêkszo�æ pañ w tym kraju uwa¿a za �najpyszniejsze wino �wiata�.

Zróbmy prost¹ symulacjê takiego supermarketowego wariantu sprzeda¿y wina. Za³ó¿my,

¿e chcemy posadziæ winnicê o powierzchni 50 arów i wytwarzaæ przyzwoite wina �redniej klasy.

Przysz³¹ zdolno�æ produkcyjn¹ powinni�my realnie oceniæ na 3�4 tys. litrów, czyli ok. 4�5 tys.
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butelek wina rocznie. Za³ó¿my te¿ optymistycznie, ¿e nasze wino bêdzie oferowane na pó³ce

sklepowej za 15 z³ za butelkê 0,75 l. Zobaczmy, co siê sk³ada na cenê tej butelki:

� podatek VAT: 2,70 z³

� mar¿a dystrybutora: co najmniej 3 z³ (bardziej realnie: 4 z³)

� akcyza: 1,02 z³

� odpowiednio efektowne opakowanie: co najmniej 2 z³ (raczej 2,50 z³)

� koszty produkcji (w przypadku wina �redniej klasy powinni�my za³o¿yæ ok. 4 z³ za litr): 3 z³

To oznacza, ¿e w tym wariancie nasz zysk ze sprzeda¿y jednej butelki wyniesie

ok. 2�2,50 z³ brutto. A wiêc do�æ powa¿ne w naszych warunkach przedsiêwziêcie, jakim jest

za³o¿enie pó³hektarowej winnicy pozwoli nam osi¹gaæ roczny dochód rzêdu 10 tys. z³ brutto,

porównywalny z kiepsk¹ emerytur¹. A co ze zwrotem poczynionych inwestycji i jak¿e realnym

w naszych warunkach ryzykiem nieurodzaju? Widzimy wiêc, ¿e nie jest to raczej droga dla

drobnego producenta. Gdyby�my wytwarzali 100 tys. butelek rocznie i dziêki tej skali nasze

koszty produkcji spad³y do ok. 3 z³ za litr, to mogliby�my siê dorobiæ sprzedaj¹c wino do super-

marketów.

Alternatywne rozwi¹zania
Có¿ wiêc powinien uczyniæ drobny producent aby sprzedaæ wino i wyj�æ na swoje? Mo¿na pró-

bowaæ dotrzeæ do bardziej wyrobionych odbiorców, którzy s¹ sk³onni zap³aciæ za nasze wina wiêcej,

ni¿ za tanie bordeaux z supermarketu. Albo zachêciæ potencjalnych klientów do odwiedzenia go-

spodarstwa i bezpo�redniego zakupu wina w miejscu produkcji, co � nawet przy zachowaniu umiar-

kowanej ceny � pozwoli zachowaæ wszelkie mar¿e w kieszeni winiarza. Najlepiej za� po³¹czyæ jed-

no i drugie. Ale jak to zrobiæ nie wydaj¹c zbyt wiele na promocjê?

Spora czê�æ win pochodz¹cych z ma³ych gospodarstw jest tradycyjnie sprzedawana poprzez

gastronomiê. Dotyczy to zarówno prostych win sto³owych �z beczki� serwowanych

w lokalnych winiarniach i gospodach (np. sprzedawane na kufelki m³ode wina w wiedeñskich ogród-

kach), jak te¿ win najwy¿szej jako�ci podawanych w wykwintnych restauracjach. Dla wielu drob-

nych winiarzy we W³oszech, czy we Francji kontrakt z kilkoma zaledwie restauracjami zapewnia

zbyt wiêkszej czê�ci produkcji. Inne gospodarstwa bazuj¹ na stosunkowo w¹skim krêgu wiernych

klientów. Na przyk³ad wiele rodzin z Pary¿a czy Brukseli ka¿dego lata odwiedza zaprzyja�nionych

winiarzy w Bordeaux, Burgundii albo nad Loar¹ i przy okazji kupuje wino na ca³y rok. Czêsto jest to

nawet kilkaset butelek!

W Polsce kultura picia wina nie jest oczywi�cie tak rozwiniêta, jak we wspomnianych krajach,

ale dzisiaj równie¿ w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Wroc³awiu nie brakuje ju¿ restauracji z

imponuj¹c¹ ofert¹ win. Wiele z nich zainteresuje siê pewnie umieszczeniem

w swojej karcie równie¿ polskich win gronowych. Innym miejscem w³a�ciwym do sprzeda¿y przy-

sz³ych podkarpackich win mog¹ byæ tak¿e specjalistyczne sklepy winiarskie (czyli tzw. �kawi�ci�),

szczególnie te nastawione na bardziej wyrobionych klientów. W kilku wiêkszych miastach dzia³aj¹

te¿ niewielkie, wyspecjalizowane firmy dystrybucyjne, które wybieraj¹ i dostarczaj¹ wina (tak¿e na

specjalne zamówienie) dla klientów indywidualnych, restauracji, firm, itp. One tak¿e mog¹ siê pod-

j¹æ sprzeda¿y krajowych win dla wybranych grup odbiorców. W ka¿dym z tych przypadków podkar-

packie wina mog¹ bez trudu wzlecieæ cenowo  ponad poziomy cen z supermarketu. Pod jednym

wszak¿e warunkiem: ich jako�æ i styl nie rozczaruje konsumentów. A wiêc musz¹ to byæ co najmniej

wina �redniej klasy.
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Rynek lokalny
Pocz¹tkuj¹cym winiarzom czêsto ³atwiej bêdzie sprzedawaæ swoje wina na miej-

scu. Choæby z tego powodu, ¿e pierwsze efekty naszych winiarskich prób nie zawsze

bêd¹ na tyle udane, aby znale�æ siê w karcie eleganckiej restauracji albo na sklepo-

wej pó³ce w�ród win po 70 z³otych. Ale nawet zwyk³e, poprawnie zrobione wino sto³o-

we mo¿e byæ z powodzeniem oferowane jako tzw. �wino karafkowe� w pobliskich re-

stauracjach i zajazdach, szczególnie w miejscowo�ciach odwiedzanych przez tury-

stów. Za³ó¿my, ¿e wino bêdzie serwowane po przystêpnej cenie 10 z³ za karafkê

0,5 l lub 2 z³ za kieliszek (czyli mniej wiêcej tyle, co popularna sofia), a wiêc cena

detaliczna wyniesie 20 z³ za litr. Policzmy teraz tak zwane �twarde� sk³adniki uzyska-

nia i sprzeda¿y 1 litra:

� podatek VAT: 3,60 z³

� akcyza: 1,36 z³

� bie¿¹ce koszty produkcji: ok. 3 z³ (realne w przypadku wy¿szej wydajno�ci od-

mian do wyrobu win sto³owych)

Razem daje to ca 8 z³ (nie ponosimy tu kosztów butelkowania i etykiety) a je�li

nawet pozosta³¹ reszt¹ podzielimy siê po po³owie z restauratorem, to i tak zarabiamy

6 z³ na sprzeda¿y 1 litra. Wówczas plon z 10�arowej winniczki mo¿e nam przynie�æ

zysk w granicach 5�6 tys. z³ rocznie! Nie jest to mo¿e du¿o, ale daje szansê ¿e kosz-

ty naszych winiarskich eksperymentów zwróc¹ siê miej wiêcej w ci¹gu 3�4 lat od

posadzenia winnicy.

Wino i turystyka
W przedstawionych wy¿ej przyk³adach kalkulacji najbardziej znacz¹c¹ pozycj¹

sk³adaj¹c¹ siê na ostateczna cenê wina s¹ koszty jego dystrybucji i jest to raczej

regu³¹ w przypadku sprzeda¿y poprzez sklepy, hurtownie i restauracje. Dlatego wiele

ma³ych gospodarstw winiarskich wybiera strategiê bezpo�redniej sprzeda¿y swoich

produktów, a najlepsz¹ po temu okazjê s¹ odwiedziny potencjalnych klientów w miej-

scu produkcji wina. Gospodarstwa po³o¿one w miejscowo�ciach turystycznych albo

w pobli¿u du¿ych miast s¹ tu oczywi�cie wyra�nie uprzywilejowane. Klasycznym przy-

k³adem regionu, który odnosi wielkie korzy�ci z powi¹zañ wina i turystyki s¹ okolice

Nowego Jorku, gdzie znakomicie funkcjonuje kilkaset niewielkich gospodarstw wi-

niarskich, które w równym stopniu ¿yj¹ z produkcji wina i obs³ugi odwiedzaj¹cych je

weekendowych turystów. Tym sposobem a¿ 80% win wytwarzanych w tym stanie

(a jest to drugi po Kalifornii producent wina w USA) sprzedaje siê bezpo�rednio

w gospodarstwach winiarskich z pominiêciem jakichkolwiek po�redników.

Dzisiaj tak¿e w wielu krajach europejskich winiarze staraj¹ siê przyci¹gn¹æ od-

wiedzaj¹cych do swoich gospodarstw, oferuj¹c nocleg, wy¿ywienie, tereny pikniko-

we, itp., oraz atrakcje typowo winiarskie: degustacje, zwiedzanie winnicy i piwnicy,

prelekcje na temat wina, itp. Po³¹czenie z agroturystyk¹ wydaje siê tak¿e optymal-

nym rozwi¹zaniem dla ma³ego gospodarstwa na Podkarpaciu. Jest to rozwi¹zanie

szczególnie wygodne dla pocz¹tkuj¹cych i najmniejszych producentów. Je�li bowiem

podajemy wino naszym go�ciom do posi³ku, albo urz¹dzamy degustacjê w ramach

towarzyskiej imprezy lub szkolenia na terenie gospodarstwa, to pod pewnymi warun-
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kami mo¿emy byæ zwolnieni z uci¹¿liwego obowi¹zku akcyzowego. Przyjmowanie zwie-

dzaj¹cych wymaga oczywi�cie pewnych nak³adów zwi¹zanych z odpowiednim przy-

stosowaniem gospodarstwa. Konieczne jest np. urz¹dzenie choæby niewielkiej salki

degustacyjnej i zakup odpowiednich kieliszków. Jednak inwestycje te szybko siê zwra-

caj¹, gdy¿ piwnice pe³ne wina i interesuj¹ce degustacje s¹ atrakcj¹ zdoln¹ przyci¹-

gn¹æ odwiedzaj¹cych i otworzyæ ich portfele.
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Warunki geograficzne a mo¿liwo�ci
uprawy winoro�li

Winnica i terroir, czyli o metodzie

Powszechnie przyjmuje siê, ¿e towarowa uprawa winoro�li jest mo¿liwa wy³¹cznie na ob-

szarach, które spe³niaj¹ pewne minimalne kryteria klimatyczne. Te graniczne parametry do-

tycz¹ przede wszystkim warunków termicznych i wynosz¹:

� �rednia temperatura roczna: 8°C

� �rednia temperatura w okresie wegetacyjnym (15 IV � 15 X): 14°C

� �rednia temperatura najcieplejszego miesi¹ca: 17°C

� suma aktywnych temperatur: 2500°C

Podkarpacie le¿y bardzo blisko tej granicy, dlatego powinni�my uwa¿nie siê przyjrzeæ, na

ile lokalne uwarunkowania geograficzne mog¹ sprzyjaæ uprawie winoro�li, a w jakim stopniu j¹

ograniczaj¹.

Siedlisko winnicy
Na warunki i mo¿liwo�ci uprawy winoro�li w danym miejscu wp³ywa ca³y szereg czyn-

ników przyrodniczych, z których najwa¿niejsze to: klimat, ukszta³towanie terenu decydu-

j¹ce o lokalnym mezo- i mikroklimacie oraz w³a�ciwo�ci gleby i pod³o¿a. W sumie tworz¹

one tzw. siedlisko winnicy, albo jak mówi¹ Francuzi �  terroir. Poza czynnikami naturalny-

mi, na charakter siedliska wp³ywa tak¿e odpowiednie jej zagospodarowanie (np. budowa

tarasów, os³oniêcie przed wiatrem, melioracja, itp.) oraz sposób uprawy gleby.

Siedlisko winnicy (terroir) ma kluczowe znaczenie przy uprawie winogron do wyrobu

wina. Warunki siedliskowe uprawy s¹ oczywi�cie wa¿ne przy ka¿dym rodzaju produkcji

ro�linnej, tak¿e zbo¿a czy warzyw, ale ¿aden inny produkt spo¿ywczy nie uwidacznia

w takim stopniu specyfiki swojego miejsca pochodzenia, jak wino. Wina pochodz¹ce

z ró¿nych regionów, a nawet dwóch winnic ró¿ni¹cych siê po³o¿eniem nie bêd¹ do siebie

podobne, nawet je�li przy ich wyrobie zastosowano te same odmiany winogron i podobn¹

technologiê produkcji. Bowiem takie ich cechy, jak ekstrakt, kwasowo�æ, rodzaj aromatu,

potencja³ starzenia, etc. s¹ w du¿ym stopniu uzale¿nione od lokalnych warunków.

Zwa¿ywszy na t¹ specyfikê, przy wyborze miejsca pod winnicê znacznie uwa¿niej

analizuje siê warunki siedliskowe, ni¿ w przypadku uprawy innych ro�lin. Nie tylko bierze

siê pod uwagê ogólne parametry klimatyczno-glebowe, ale równie¿ drobne z pozoru niu-

anse po³o¿enia, budowy pod³o¿a i mikroklimatu. Znaczenie tak pojmowanego siedliska

objawia siê szczególnie w ch³odniejszych regionach uprawy winoro�li, gdzie w³a�nie owe

subtelne ró¿nice bardzo czêsto decyduj¹ o mo¿liwo�ci uzyskania zdrowych i odpowiednio

dojrza³ych winogron. Zwiedzaj¹c takie regiony jak dolina Mozeli, Tokaj czy Burgundia ³atwo

zauwa¿ymy, ¿e czasem tylko niewielka odleg³o�æ kilkudziesiêciu metrów dzieli najlepsze

winnice od miejsc, które zupe³nie nie nadaj¹ siê do uprawy winoro�li.

Te ró¿nice doceniaj¹ zarówno winiarze, jak i konsumenci, dlatego w oznaczeniu win

wy¿szej jako�ci zawsze podaje siê region uprawy winogron, czêsto te¿ miejscowo�æ po-
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chodzenia a nawet nazwê pojedynczej parceli. Niektóre europejskie winnice od wieków

ciesz¹ siê wielk¹ s³aw¹ ze wzglêdu na wyj¹tkowe siedlisko, pozwalaj¹ce uzyskaæ unikal-

ne w charakterze wina. Takie podej�cie do terroir dobrze t³umaczy wypowied� jednego

z francuskich winiarzy: �Moje wina niekoniecznie musza uchodziæ za najlepsze na �wie-

cie, ale powinny byæ na tyle charakterystyczne, aby nikt nie mia³ w¹tpliwo�ci, ¿e pochodz¹

w³a�nie z tego miejsca�. Mo¿e warto tak¹ filozofiê odnie�æ równie¿ do win z Podkarpacia?

Jak oceniæ mo¿liwo�ci uprawy winoro�li na Podkarpaciu?
Próbuj¹c sobie dzisiaj odpowiedzieæ na pytanie o mo¿liwo�ci rozwoju winnic na Podkarpa-

ciu bêdziemy korzystaæ z do�wiadczeñ powstaj¹cych wspó³cze�nie regionów winiarskich w tak

zwanych krajach Nowego �wiata. Dynamicznie rozwijaj¹cy siê sektor winiarski w USA,

Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii wci¹¿ potrzebuje nowych obszarów pod winnice. W zwi¹z-

ku z tym szuka siê tam skutecznych sposobów oceny lokalnych warunków geograficznych pod

k¹tem mo¿liwo�ci rozwoju towarowych upraw winoro�li. Chodzi tu g³ównie o ograniczenie ryzy-

ka inwestycji zwi¹zanych z zak³adaniem winnic na takich dziewiczych dla winiarstwa obsza-

rach.

Przy ocenie potencja³u rozwoju nowych obszarów upraw bierze siê pod uwagê przede wszyst-

kim mo¿liwo�æ uzyskania w przeciêtnych latach odpowiednio dojrza³ych i zdrowych winogron,

z których mo¿na otrzymaæ wino co najmniej �redniej jako�ci. Je�li sezon wegetacyjny jest zbyt

ch³odny albo zbyt krótki, aby winogrona osi¹gnê³y tzw. dojrza³o�æ przerobow¹, lub te¿ du¿a

ilo�æ wilgoci latem i jesieni¹ powoduje ich gnicie i choroby, to profesjonalna uprawa nie ma

wiêkszego sensu. Inne wska�niki okre�laj¹ uwarunkowania uprawy. Na przyk³ad silne mrozy

zimowe zmuszaj¹ do okrywania krzewów na zimê, a w miejscach zbyt suchych winnice musz¹

byæ nawadniane. Jedno i drugie nie wyklucza otrzymania dobrego wina, ale powoduje dodatko-

we koszty. Itd.

Dla uzyskania pe³nego obrazu �potencja³u winiarskiego� danego obszaru trzeba oczywi�cie

uwzglêdniæ dziesi¹tki takich wska�ników i parametrów. Ale metoda jest na tyle przydatna

w praktyce, ¿e dzisiaj z dobrym skutkiem sadzi siê rozleg³e winnice w miejscach, gdzie wcze-

�niej nikt nawet nie próbowa³ uprawy winnego krzewu. W takich regionach, jak Wilamette Val-

ley, Okanagan czy Central Otago (patrz: tabela na str. 25 ) pierwsze profesjonalne uprawy

powsta³y zaledwie 30 lat temu, a dzisiaj pochodz¹ce stamt¹d wina regularnie zdobywaj¹ meda-

le na miêdzynarodowych konkursach. W du¿ej mierze dziêki umiejêtnej analizie parametrów

lokalnego �rodowiska geograficznego mo¿liwy by³ tam optymalny wybór lokalizacji winnic, od-

mian winoro�li i sposobów uprawy. Te �zamorskie� do�wiadczenia mo¿na odnie�æ równie¿ do

naszych warunków i powinni�my z tego skwapliwie skorzystaæ, aby mo¿liwie szybko i niewiele

ryzykuj¹c osi¹gn¹æ efekt w postaci wysokiej jako�ci wina i zyskownych gospodarstw winiar-

skich. Na kolejnych stronach podejmiemy próbê takiej analizy.

Klimat i pogoda
Na tle innych regionów kraju Podkarpacie wyró¿nia siê stosunkowo ciep³ym klimatem.

Na przewa¿aj¹cej czê�ci obszaru Kotliny Sandomierskiej oraz w ni¿szych partiach pogórzy

(do 300�400 m n.p.m.) �rednie temperatury roczne przekraczaj¹ 8°C, za� tereny nad doln¹

Wis³ok¹ (Dêbica, Mielec), obok okolic Wroc³awia i Tarnowa ciesz¹ siê najd³u¿szym i najcieplej-

szym latem w Polsce. Z drugiej jednak strony na Podkarpaciu silniej, ni¿ w zachodniej i �rodko-
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wej Polsce zaznaczaj¹ siê wp³ywy kontynentalne. Klimat jest przez to surowszy, z wiêkszymi

wahaniami temperatur, a najpowa¿niejsze zagro¿enie dla upraw winoro�li stanowi¹ mro�ne

zimy. �rednie temperatury stycznia wynosz¹ w Dêbicy �2,2°C, a w Rzeszowie i Sanoku

�3,7°C, podczas, gdy w Zielonej Górze �10C, w Poznaniu �1,2°C a we Wroc³awiu �1,3°C.

Najwa¿niejszym czynnikiem ró¿nicuj¹cym klimat regionu jest wysoko�æ nad poziomem mo-

rza. Generalnie, im wy¿ej, tym zimniej i bardziej deszczowo. Dlatego warunki odpowiednie dla

towarowej uprawy winoro�li znajdziemy raczej nie wy¿ej, ni¿ do 350 m n.p.m., a w bardzo

dobrych lokalizacjach do 400 m n.p.m.

Okres wegetacyjny
Pocz¹tek i koniec okresu wegetacyjnego winoro�li przypada na czas wystêpowania �red-

nich dobowych temperatur na poziomie 8�10°C. Za pocz¹tek wegetacji krzewu uwa¿a siê pê-

kanie p¹ków, a jego koniec wyznacza jesienna zmiana barwy i opadanie li�ci i tym samym

ustanie procesów asymilacyjnych ro�liny, dojrzewania owoców i drewnienia latoro�li. �rednie

takie ju¿ ok. 25 kwietnia wystêpuj¹ w zachodniej czê�ci Kotliny Sandomierskiej, pod koniec

tego miesi¹ca nad Wis³¹, Sanemi w ni¿szych partiach pogórzy. W mniej uprzywilejowanych

rejonach , zw³aszcza powy¿ej 400 m n.p.m. odpowiednie �rednie temperatury dobowe ustalaj¹

siê dopiero po 5 maja.

Koniec okresu wegetacyjnego wyznaczonego na podstawie �rednich temperatur dziennych

przypada �rednio na drug¹ dekadê pa�dziernika, za� w wy¿szych partiach pogórzy na pocz¹-

tek tego miesi¹ca. W praktyce jednak, w naszych warunkach klimatycznych za koniec okresu

wegetacyjnego nale¿y uznaæ wyst¹pienie pierwszych przymrozków jesiennych. Czêsto bowiem

ju¿ przed po³ow¹ pa�dziernika przymrozki uszkadzaj¹ li�cie winoro�li i powoduj¹ zatrzymanie

procesów wegetacyjnych, zw³aszcza dojrzewania winogron i drewnienia ³ozy, pomimo trwaj¹-

cej wci¹¿ ciep³ej i s³onecznej pogody. Dlatego przy uprawie pó�nych odmian dojrzewaj¹cych

po 10 pa�dziernika (np. Hibernal, Pinot Czarne) szczególnego znaczenia nabiera wybór odpo-

wiednio zabezpieczonej od przymrozków lokalizacji winnicy. W takim miejscu okres wegetacyj-

ny trwa w rzeczywisto�ci kilka, a czasem nawet kilkana�cie dni d³u¿ej, ni¿ w jego otoczeniu.
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rys. 1. �rednia temperatura kwietnia (w °C)
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Suma aktywnych temperatur i �wska�nik LTI�
Sumê aktywnych temperatur, w skrócie SAT powszechnie uwa¿a sie za najwazniejsze

kryterium klimatyczne okre�laj¹ce mo¿liwo�ci uprawy winoro�li na danym obszarze. Jest to

suma �rednich temperatur dziennych wynoszacych powy¿ej 10°C podcas okresu wegetacyj-

nego. Poszcególne �rednie dzienne liczy siê tylko wówczas, gdy �rednia ca³ej dekady wynosi

równie¿ ponad 10°C, nie uwzglêdnia sie tak¿e dni po perwszym jesiennym przymrozku poni-

¿ej  - 3°C. W najcieplejszych obszarach Podkaroacia (okolice Dêbicy i Mielca) warto�æ SAT

znacznieprzekracza 2800°C i jest porównywalna np. z Nadreni¹, Szampani¹ i wieloma inny-

mi regionami winiarskimi. Dla wiêkszo�ci obszarów Kotliny Sandomierskiej i ni¿szych partii

pogórzy SAT wynosi przeciêtnie 2600�2750°C i maleje wraz ze wzrostem wysoko�ci.

Na poziomie 350�400 m n.p.m. SAT spada poni¿ej wspomnianej na wstêpie �granicznej�

warto�ci 2500°C.

Cykl wegetacyjny winoroœli

Faza wegetacji Okres Wymagania termiczne Wp³yw opadów Zagro¿enia

p³acz ³ozy koniec marca
- kwiecieñ

œrednie temperatury
dzienne
powy¿ej 5°C

pokrywa œnie¿na opóŸnia
rozpoczêcie
wegetacji

nawrót mroŸnej
pogody, silne
przymrozki

przymrozki (od 2°C)pêkanie p¹ków
i pocz¹tek
wzrostu latoroœli

koniec kwietnia
- 1. po³owa
maja

œrednie temperatury
dzienne
ok... 8-10°C

umiarkowane
zapotrzebowanie
na wodê

intensywny
wzrost latoroœli

od 2. po³owy
maja do po³owy
sierpnia

œrednie temperatury
dzienne
ok.. 13-14°C

du¿e zapotrzebowanie krzewu
na wodê, po¿¹dane regularne,
acz niezbyt obfite opady

susza

kwitnienie 2. po³owa
czerwca

œrednie temperatury
dzienne
powy¿ej 15°C

umiarkowane
zapotrzebowanie na wodê

och³odzenia,
deszczowa pogoda,
susza

wzrost owoców lipiec - sierpieñ œrednie temperatury
dzienne
ok... 13-14°C

jak wy¿ej susza,
gwa³towne opady

dojrzewanie gron
i drewnienie
latoroœli

sierpieñ
- paŸdziernik

œrednie temperatury
dzienne
powy¿ej 10°C

jak wy¿ej ch³odna i deszczowa
pogoda, wczesne
przymrozki jesienne

przygotowanie
krzewu do
spoczynku
zimowego

paŸdziernik
- listopad

œrednie temperatury
dzienne 5-10°C,
brak przymrozków

jak wy¿ej przymrozki,
och³odzenia,
intensywne opady

g³êboki
spoczynek
zimowy

grudzieñ- luty du¿a odpornoœæ
krzewu na niskie
temperatury
(w zale¿noœci od
odmiany od 20
do 30°C)

korzystne du¿e opady œniegu
i trwa³a pokrywa œnie¿na

przejœciowe ocieplenia,
brak pokrywy œnie¿nej,
spadki temperatury
poni¿ej 20°C

spoczynek
wymuszony

koniec lutego
- marzec

odpornoœæ krzewu na
mrozy stopniowo siê
zmniejsza w stosunku
do poprzedniej fazy

przejœciowe
ocieplenia,
nawrót mroŸnej
pogody w marcu,
brak pokrywy
œnie¿nej, temperatury
poni¿ej 20°C

jak wy¿ej
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Warto�æ SAT jest kryterium szczególnie przydatnym dla wyboru odmian winoro�li w wybranej loka-

lizacji. Ka¿da bowiem odmiana charakteryzuje siê w miarê sta³ymi wymaganiami termicznymi, które

mo¿na wyraziæ jako warto�æ SAT niezbêdn¹ do uzyskania pe³nej dojrza³o�ci winogron. Z polecanych

przez nas do uprawy na Podkarpaciu odmian winoro�li, odmiany okre�lone jako wczesne wymagaj¹ ok.

2400�2500°C SAT, �rednio wczesne ok. 2600°C, �rednio pó�ne ok. 2700°C a najpó�niejsze ok. 2800°C.

Warto�æ SAT obliczana na podstawie pomiarów stacji meteorologicznych nie zawsze odpowiada

rzeczywistym warunkom termicznym konkretnej winnicy. W szczególnie korzystnych lokalizacjach (os³o-

niête zbocza i tarasy o po³udniowej wystawie, miejsca dobrze chronione przed wiatrem, ciep³e

gleby, itp.) warto�æ SAT mo¿e byæ nawet 200 do 4000C wy¿sza, ni¿ �rednia dla danego obszaru. Sumy

aktywnych temperatur wystêpuj¹cych w danym miejscu mog¹ w poszczególnych latach ró¿niæ siê na-

wet o 100�200°C. Dlatego, aby zapewniæ regularne dojrzewanie winogron nale¿y przyj¹æ, ¿e wielolet-

nia �rednia SAT powinna byæ o 100°C wy¿sza, ni¿ warto�æ wymagana dla uprawianej odmiany

winoro�li.

Przy porównaniu regionów po³o¿onych na ró¿nych szeroko�ciach geograficznych, warto�æ SAT

czêsto zawodzi jako wska�nik potencja³u dojrzewania winogron. Zauwa¿ono bowiem, ¿e w miejscach

po³o¿onych na ni¿szych szeroko�ciach geograficznych (bli¿ej równika) winogrona lepiej dojrzewaj¹,

nawet je¿eli nie wi¹¿e siê to ze wzrostem temperatury i wy¿sz¹ warto�ci¹ SAT. Na przyk³ad regiony

Cantenbury (43° 30�szer. pd.) i Wilamette Valley (44° 20�szer. pn.) posiadaj¹ SAT rzêdu 2800°C, porów-

nywaln¹ z terenami nad doln¹ Wis³ok¹ (ok. 50°szer. pn.). Pomimo tego, w regionach tych z powodze-

niem uprawia siê tak pó�ne i wymagaj¹ce wzglêdem warunków termicznych odmiany, jak Cabernet

Sauvignon, Merlot i Sémillon, które na Podkarpaciu raczej nie dojrzej¹. Dlatego wskazania SAT czêsto

uzupe³nia siê o tzw. �wska�nik LTI�  (latitude � temperature index), który pokazuje potencja³ dojrzewania

winogron z uwzglêdnieniem specyfiki wynikaj¹cej z po³o¿enia regionu wzglêdem równika.

Wska�nik ten oblicza siê nastêpuj¹co: LTI = TC x (60 � L), gdzie TC oznacza �redni¹ temperatura

najcieplejszego miesi¹ca roku w stopniach Celsjusza, a L � stopieñ szeroko�ci geograficznej. Wy¿szy

wska�nik LTI oznacza wiêkszy potencja³ dojrzewania winogron. Dla Podkarpacia warto�æ LTI wynosi

przeciêtnie 180�190 i jest porównywalna z wiêkszo�ci¹ ch³odniejszych regionów upraw w Europie.

(patrz tabela na str. 25)
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rys. 2. Suma aktywnych temperatur (SAT) w okresie wegetacyjnym (w °C)
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Temperatury zimowe
Jak wspomnieli�my, niebezpieczeñstwo wyst¹pienia niskich temperatur zimowych stano-

wi powa¿ne ograniczenie mo¿liwo�ci uprawy winoro�li na Podkarpaciu. Dlatego powinni�my

ten problem mieæ na uwadze zarówno przy wyborze odmian do uprawy, jak te¿ przy decy-

zjach dotycz¹cych lokalizacji winnicy. Ka¿da odmiana winoro�li charakteryzuje siê tzw. ca³ko-

wit¹ odporno�ci¹ na niskie temperatury. Przy opisie poszczególnych odmian podali�my te

odporno�ci wyra¿one w stopniach Celsjusza, co oznacza ¿e krzew bez wiêkszej szkody znie-

sie tak¹ temperaturê w fazie g³êbokiego spoczynku zimowego. W przypadku polecanych dla

Podkarpacia odmian V. vinifera ca³kowita wytrzyma³o�æ na mróz wynosi od �19 do �23°C,

a dla mieszañców od �22 do �30°C. Temperatura ni¿sza, od ca³kowitej odporno�ci danej

odmiany mo¿e spowodowaæ uszkodzenie p¹ków i czê�ciow¹ lub zupe³n¹ utratê plonu wino-

gron. Natomiast kilkudniowe spadki temperatury, przekraczaj¹ce ca³kow¹ odporno�æ o 5�8°C

mog¹ ju¿ nie tylko zniszczyæ p¹ki, ale tak¿e uszkodziæ zdrewnia³e czê�ci krzewu i jego sys-

tem korzeniowy, a nawet doprowadziæ do obumarcia ro�liny.

Praktyczn¹, choæ ogóln¹ wskazówk¹ niebezpieczeñstwa wyst¹pienia bardzo silnych mro-

zów jest wieloletnia �rednia temperatura najzimniejszego miesi¹ca, w naszym przypadku stycz-

nia. Wiêkszo�æ praktyków uprawy winoro�li podkre�la, ¿e jedynie tam, gdzie �rednia ta nie

spada poni¿ej �1,5°C mo¿na stosunkowo bezpiecznie uprawiaæ odmiany V. vinifera, bez ko-

nieczno�ci okrywania krzewów na zimê. W Polsce obszary o tak ³agodnych zimach znajduje-

my wy³¹cznie na zachód od Wis³y. Natomiast na Podkarpaciu �rednie temperatury stycznia

wynosz¹ od ok. �2,2°C nad doln¹ Wis³ok¹, nawet do ok. �4,5°C we wschodniej czê�ci pogó-

rzy (w górach do �7°C), a wiêc znacznie przekraczaj¹ ow¹ graniczn¹ warto�æ.

Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia bardzo silnych mrozów pokazuje równie¿ mapa �red-

nich temperatur minimalnych w lutym. W miesi¹cu tym wystêpuj¹ bowiem najni¿sze dobowe

minima temperatury, które na Podkarpaciu � poza górami � wynosz¹ �rednio od �6°C do�

7,5°C. W praktyce oznacza to, ¿e co kilka lat powinni�my siê liczyæ ze spadkami temperatur

rzêdu �25°C, a w mniej korzystnych lokalizacjach mo¿liwe s¹ nawet zabójcze dla wielu od-

mian mrozy do �30°C! Nie wpadajmy jednak w przera¿enie. Na odpowiednio wybranych sta-

nowiskach temperatury s¹ zawsze nieco wy¿sze, ni¿ przeciêtne dla danego obszaru, co tak-

¿e u nas daje mo¿liwo�æ w miarê bezpiecznej uprawy winnic.

W wielu miejscach na �wiecie, gdzie na du¿¹ skalê uprawia siê winoro�l spotykamy zimy

równie surowe, jak na Podkarpaciu. Przyk³adem niech bêd¹ najwiêksze kanadyjskie regiony

winiarskie. Licz¹cy ok. 8 tys. ha winnic, pó³wysep Niagara posiada �redni¹ temperaturê stycz-

nia �3,2°C i �redni¹ minimaln¹ �6,7°C, natomiast w Okanagan, gdzie uprawia siê ok. 2 tys.

ha winnic �rednia stycznia wynosi �3,4°C. W winnicach Finger Lakes w stanie Nowy Jork,

najwiêkszym regionie winiarskim na wschodnim wybrze¿u USA �rednia temperatura stycznia

wynosi poni¿ej �4°C, a �rednia minimalna �9,1°C. W regionach tych na du¿¹ skalê uprawia

siê stosunkowo wra¿liwe odmiany V. vinifera, jak Chardonnay, Riesling, Traminer czy Pinot

Czarne. W tak surowych warunkach odmiany te wymagaj¹ specjalnego zabezpieczenia na

zimê (np. okrywanie, specjalne sposoby prowadzenia krzewów i ciêcia), co poch³ania nieco

dodatkowej pracy i kosztów, ale mimo tego ich uprawa pozostaje op³acalna.

Licz¹ce setki hektarów towarowe winnice mo¿na spotkaæ nawet w tak surowych regio-

nach Kanady, jak Nowa Szkocja i Quebec, gdzie wystêpuj¹ �rednie temperatury stycznia na

poziomie �5 do �6°C. Uprawia siê tam niemal wy³¹cznie odporne na mróz odmiany mieszañ-
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cowe (Marechal Foch, Seyval Blanc, Sibera, De Chaunac), co jest chyba w³a�ciwym rozwi¹-

zaniem równie¿ dla ch³odniejszych rejonów Podkarpacia.
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rys. 3. �rednia temperatura stycznia (w °C)
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rys. 4. �rednie minimalne temperatury w lutym (w °C)

Opady w okresie zimy
W naszym do�æ kontynentalnym klimacie trwa³a pokrywa �nie¿na jest do�æ istotnym elementem

wp³ywaj¹cym  na warunki uprawy winoro�li. Zdarzaj¹ce siê tak¿e na Podkarpaciu bardzo niskie tempe-

ratury (poni¿ej �25°C) s¹ bowiem szczególnie niebezpieczne podczas bez�nie¿nych zim. Natomiast

okryte �niegiem winnice znacznie lepiej zimuj¹ i s¹ w mniejszym stopniu uszkadzane podczas tak
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silnych mrozów. W³a�ciwo�ci termoizolacyjne �niegu s¹ kilkakrotnie lepsze, ni¿ gleby, dlatego ju¿ 10�15

centymetrowa  pokrywa �nie¿na skutecznie chroni przed przemarzaniem system korzeniowy winoro�li.

Grubsza warstwa �niegu dobrze zabezpiecza tak¿e doln¹ czê�æ pnia. Du¿a ilo�æ �niegu zgromadzone-

go podczas zimy i powoli topniej¹cego u zarania wiosny opó�nia rozpoczêcie wegetacji ro�liny, czym

unika ona czê�ciowo wiosennych przymrozków.

Pod wzglêdem okresu zalegania pokrywy �nie¿nej Podkarpacie nale¿y do regionów wyra�nie uprzy-

wilejowanych. �nieg zalega �rednio 70 do 85 dni w Kotlinie Sandomierskiej i do 95 dni na pogórzach .

W zachodniej Polsce okres ten wynosi zaledwie 35 do 60 dni. Tak¿e �rednia grubo�æ pokrywy �nie¿nej

jest na Podkarpaciu o kilka centymetrów wiêksza, ni¿ w zachodniej i �rodkowej Polsce, co generalnie

zwiêksza szansê przezimowania krzewów w przypadku wyst¹pienia bardzo niskich temperatur.
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rys. 5. Okres zalegania pokrywy �nie¿nej (dni)

Przymrozki wiosenne i jesienne
Daty wystêpowania ostatniego przymrozku wiosennego i pierwszego przymrozku jesiennego to

kolejne bardzo istotne kryterium okre�laj¹ce warunki uprawy winoro�li w naszej strefie klimatycznej.

Wiosn¹, w fazie pêkania p¹ków przymrozki rzêdu �2°C ujemnie wp³ywaj¹ na owocowanie, za� tempe-

ratury poni¿ej �4°C mog¹ nas ca³kowicie pozbawiæ plonu. Jesieni¹ spadki temperatur do ok. �3°C

niszcz¹ li�cie winoro�li, co przerywa proces dojrzewania winogron i oznacza praktycznie koniec okresu

wegetacyjnego ro�liny, nawet je�li wci¹¿ jest dostatecznie ciep³o.

W ni¿ej po³o¿onych rejonach Podkarpacia, na terenach przydatnych do uprawy winoro�li �rednie

daty ostatnich przymrozków wiosennych przypadaj¹ na koniec kwietnia i pocz¹tek maja. Terminy te

mog¹ siê znacznie ró¿niæ w poszczególnych latach, dlatego nale¿y siê liczyæ

z mo¿liwo�ci¹ wyst¹pienia raz na kilka lat bardzo pó�nych przymrozków majowych. Lokalnie,

w miejscach o niekorzystnej konfiguracji terenu oraz w wy¿szych partiach pogórzy minusowe tempera-

tury mog¹ siê wystêpowaæ nawet po po³owie maja a w górach jeszcze pó�niej. Pomijaj¹c wy¿ej po³o¿o-

ne obszary górskie, pierwsze przymrozki jesienne na Podkarpaciu pojawiaj¹ siê zwykle w drugiej deka-



21

dzie pa�dziernika. Terminy te powinni�my traktowaæ orientacyjnie, gdy¿ minusowe temperatury wiosna

i jesieni¹ w ogromnym stopniu zale¿y od lokalnych warunków topograficznych. Nawet w najbli¿szym

s¹siedztwie, ale w ró¿nie po³o¿onych lokalizacjach  bêd¹ siê one ró¿niæ nawet o kilka tygodni! Ró¿nice

takie mog¹ wystêpowaæ nawet w obrêbie tej samej winnicy.

Rozk³ad �rednich temperatur minimalnych w kwietniu ukazuje nam w przybli¿eniu niebezpieczeñ-

stwo wyst¹pienia pó�nych przymrozków wiosennych, a podobna mapa dla pa�dziernika zagro¿enie

wczesnymi przymrozkami jesiennymi. Widzimy, ¿e gro�ba przymrozków jest najmniejsza nad Wis³¹,

Sanem i doln¹ Wis³ok¹ oraz w okolicach Jas³a i Krosna (�rednie minimalne kwietnia rzêdu 2,5�3°C,

pa�dziernika � powy¿ej 4°C). , a najwiêksze w wy¿ej po³o¿onych partiach pogórzy (1,5�2°C).
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rys. 6. �rednie minimalne temperatury w pa�dzierniku (w °C)
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Nas³onecznienie
Odpowiednia suma bezpo�redniego promieniowania s³onecznego jest niezbêd-

na dla w³a�ciwego dojrzewania winogron. Ilo�æ �wiat³a docieraj¹cego do li�ci ma

bezpo�redni wp³yw na intensywno�æ procesu fotosyntezy, od czego zale¿y gro-

madzenie siê cukrów w owocach, a tak¿e � po�rednio � tworzenie siê komponen-

tów aromatycznych i barwników zawartych w skórkach. W ciep³ym, lecz pochmur-

nym klimacie s¹ problemy z dojrzewaniem winogron, pomimo bardzo wysokiej

sumy aktywnych temperatur.

Wbrew obiegowym opiniom na naszych szeroko�ciach geograficznych raczej

nie brakuje s³oñca niezbêdnego do dojrzewania winogron. Nas³onecznienie na

Podkarpaciu  wynosi �rednio od 1500 do 1700 godzin s³onecznych rocznie i jest

porównywalne np. z niemieckimi regionami winiarskimi (Ahr � 1384 h, Dolina Mozeli

� 1585 h, Rheigau � 1643 h). Do�æ korzystny jest te¿ rozk³ad dni s³onecznych

w ci¹gu roku, a najmniejsze zachmurzenie wystêpuje od sierpnia do pa�dziernika,

a wiêc w okresie dojrzewania winogron.

Pogoda w okresie kwitnienia i wzrostu owoców
Krótki, zwykle kilkudniowy okres kwitnienia winoro�li wymaga ³adnej, typowo letniej,

s³onecznej pogody, z temperaturami rzêdu 15�30°C i umiarkowanej wilgotno�ci powie-

trza.
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Termiczne lato (okres ze �rednimi dziennymi temperaturami powy¿ej 15°C) roz-

poczyna siê nad doln¹ Wis³ok¹ ju¿ ok. 20 maja (najwcze�niej w Polsce),

w pozosta³ej czê�ci Kotliny Sandomierskiej w ostatniej dekadzie maja a na pogó-

rzach w pierwszej dekadzie czerwca. Pomijaj¹c lata wyj¹tkowo deszczowe za-

pewnia to odpowiednie warunki do zakwitania winoro�li, tak¿e odmian

o wy¿szych wymaganiach termicznych, jak wiêkszo�æ V. vinifera. W przeciêtnych

latach zarówno warunki termiczne, jak i opady w lipcu i sierpniu s¹ przewa¿nie

wystarczaj¹ce dla w³a�ciwego przebiegu procesów wegetacyjnych krzewu wino-

ro�li. �rednie temperatury w tym okresie kszta³tuj¹ siê w granicach 17�19°C,

a och³odzenia wp³ywaj¹ce niekorzystnie na rozwój latoro�li i gron s¹ mo¿liwe je-

dynie w górach. W Kotlinie Sandomierskiej sporadycznie mog¹ wyst¹piæ okresy

suszy, szczególnie odczuwalne na bardzo lekkich, przepuszczalnych glebach

piaszczystych. Natomiast nadmierne opady w tym okresie czê�ciej gro¿¹ na ob-

szarach po³o¿onych powy¿ej 400 m n.p.m.

Pogoda w okresie dojrzewania winogron
Pomijaj¹c lata wyj¹tkowo deszczowe, w lipcu i sierpniu panuj¹ raczej dobre wa-

runki dla wzrostu i pocz¹tkowej fazy dojrzewania winogron, a w sporej czê�ci Pod-

karpacia jest wówczas wiêcej ciep³a i s³oñca, ni¿ na przyk³ad w Nadrenii. Natomiast

we wrze�niu i pierwszej po³owie pa�dziernika, czyli okresie decyduj¹cym o dojrza³o-

�ci winogron i jako�ci wina pogoda bywa kapry�na.

 Deszczowa jesieñ jest najpewniejszym znakiem z³ego rocznika, a szczególnie

gro�ne dla dojrzewaj¹cych winogron s¹ d³u¿sze, regularne okresy wilgotnej pogody.

Wzrasta wówczas niebezpieczeñstwo chorób grzybowych i infekcji, które mog¹ znacz-

nie obni¿yæ jako�æ i ilo�æ winogron, a nawet doprowadziæ do zupe³nego zniszczenia

plonów.

We wrze�niu najmniej deszczu spada na pó³nocy Kotliny Sandomierskiej oraz

w okolicach Jas³a i Krosna (40�50 mm), a wyra�nie wiêcej na pogórzach (60�70 mm).

W pierwszej po³owie pa�dziernika, z wyj¹tkiem obszarów górskich jest zwykle do�æ

pogodnie i mniej deszczowo (40�60 mm w ca³ym regionie). �rednia temperatura wrze-

�nia wynosi 14°C w okolicach Dêbicy i 12�13°C w wy¿szych partiach pogórzy.

W pa�dzierniku temperatury te kszta³tuj siê odpowiednio na poziomie 9°C i 7,5�8°C.

�rednie maksymalne temperatury dzienne wynosz¹ we wrze�niu 18�19°C, a w pa�-

dzierniku 13,5°C. Najcieplejsze jesieni¹ s¹ tereny nad Wis³¹ oraz doliny Wis³okii Sanu.

W pa�dzierniku dzienna warto�æ promieniowania s³onecznego wynosi na Podkarpa-

ciu powy¿ej 160 cal/cm2 i jest najwy¿sza w Polsce.

Podkarpacie posiada wiêc nie najgorsze warunki dla dojrzewania winogron.

W du¿ej czê�ci Kotliny Sandomierskiej oraz w cieplejszych rejonach pogórzy wino-

grona mog¹ dojrzewaæ do pierwszej dekady pa�dziernika, co umo¿liwia uprawê od-

mian �rednio pó�nych, a w wyj¹tkowo dobrych lokalizacjach nawet odmian pó�nych

(np. Pinot Czarne). Na pozosta³ych obszarach do 350 m n.p.m. mo¿na do�æ bez-

piecznie uprawiaæ odmiany �rednio wczesne, które w pe³ni dojrzej¹ do koñca wrze-

�nia. W wy¿ej po³o¿onych lokalizacjach powinni�my siê ograniczyæ do odmian wcze-

snych.
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Podkarpacie kontra reszta œwiata

Region

Jas³o

Dêbica

Rzeszów

Przemyœl

Tarnobrzeg

Sanok

Wroc³aw (Dolny Œl¹sk)

Szampania (Francja)

Chablis (Francja)

Burgundia (Francja)

Kent (W. Brytania)

Mozela (Niemcy)

Rheingau (Niemcy)

Mìlnik (Czechy)

Zürich (Szwajcaria)

Wilamette Valley
(Oregon, USA)

Puget Sound
(Waszyngton, USA)

Okanagan
(Kolumbia Brytyjska, Kanada)

Niagara (Ontario, Kanada)

Nowa Szkocja (Kanada)

Central Otago (N. Zelandia)

Cantenbury (N. Zelandia)

Najwa¿niejsze uprawiane odmiany

Bianka, Sibera, Rondo, Hibernal, Muszkat
Odeski, Seyval Blanc, Csersegi Füszeres,
Turan

Sibera, Rondo

—

—

Riesling, Elbling, Pinot Szare, Regent

Chardonnay, Pinot Czarne, Pinot Meunier

Chardonnay

Pinot Czarne, Chardonnay, Aligote, Gamay

Müller-Thurgau, Seyval Blanc, Bacchus,
Ortega, Reichensteiner, Rondo,

Riesling, Müller-Thurgau, Elbling, Kerner

Riesling, Pinot Czarne

Müller-Thurgau, St Laurent, Riesling,
Pinot Czarne, Pinot Szare, Chardonnay

Pinot Czarne, Müller-Thurgau, Chrupka,
Pinot Szare, Traminer

Pinot Czarne, Chardonnay, Pinot Szare,
Riesling, Traminer, Cabernet Sauvignon,
Merlot

Marechal Foch, Müller-Thurgau,
Seyval Blanc, Siegerrebe, Pinot Szare,
Aurora, Cascade

Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Czarne,
Traminer, Merlot, Cabernet Sauvignon

Chardonnay, Riesling, Pinot Czarne, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Baco Noir

Marechal Foch, Leon Millot, Sibera,
Seyval Blanc, Vidal, Bacchus,

Riesling, Pinot Czarne, Pinot Szare,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Traminer

Pinot Czarne, Pinot Szare, Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon

—

—

Potencja³
dojrzewania

2750

2850

2650

2750

2800

2600

2850

2800

2800

3000

2600

2800

2850

2750

2700

2850

2550

2900

3100

2500

2750

2800

SAT (°C) LTI styczeñ lipiec

192

190

180

189

178

186

172

191

228

263

150

184

188

187

220

285

195

217

367

295

260

277

- 2,8

- 2,2

- 3,7

- 3,3

- 3,2

- 3,7

- 1,3

2,3

1,9

1,7

4,2

1,2

1,4

- 1,8

- 1,1

3,9

4,0

- 3,4

- 3,2

- 5,2

17,3

16,8

18,6

19,0

17,5

18,5

18,7

17,7

19,0

17,8

19,0

19,5

17,6

18,0

18,8

18,7

17,6

18,7

15,6

20,9

21,7

19,2

2,5

5,6

Œrednia
temperatura ( C)0
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Warunki glebowe

W tradycyjnych regionach winiarskich Europy zawsze podkre�lano znaczenie odpowied-

niego rodzaju gleby dla dobrej winnicy. Francuska koncepcja terroir, na której opiera siê oficjal-

na klasyfikacja winnic i okrêgów winiarskich, uznaje sk³ad i strukturê gleby oraz pod³o¿a za

kluczowy czynnik decyduj¹cy o specyfice siedliska, a w konsekwencji o charakterze i jako�ci

wina. Dopiero niedawno problem ten sta³ siê przedmiotem powa¿niejszych badañ naukowych,

które w du¿ej mierze potwierdzi³y intuicyjne zaufanie winiarzy do pewnych rodzajów gleby

i pod³o¿a. Sprawdza siê to szczególnie w regionach o umiarkowanym klimacie, jak Bordeaux,

Burgundia, czy Tokaj.

Natomiast obserwacje z takich krajów, jak Niemcy czy Kanada pokazuj¹, ¿e w najch³odniej-

szych regionach winiarskich o jako�ci siedliska decyduje przede wszystkim mezo- i mikrokli-

mat. Te spostrze¿enia mo¿na odnie�æ tak¿e do warunków Podkarpacia. Tak blisko pó³nocnej

granicy uprawy winoro�li najwa¿niejsze jest bowiem zapewnienie mo¿liwie najlepszych warun-

ków termicznych dla dojrzewania winogron, a tak¿e zabezpieczenie przed przymrozkami i mro-

zem. Od tego g³ównie zale¿y plonowanie winnicy i jako�æ wina (szczególnie w przypadku tzw.

gorszych roczników) a wiêc w konsekwencji rentowno�æ uprawy. Ale tak¿e u nas rodzaj gleby

nie jest bez znaczenia, szczególnie przy produkcji win wy¿szej jako�ci, o czym szerzej mówimy

w rozdziale po�wieconym lokalizacji winnicy.
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9 Gleby bagienne i torfowe

8 Gleby nap³ywowe (piaski rzeczne i mady)

7 Gleby kamieniste górskie

6 Gleby gliniaste i kamienisto-gliniaste górskie (kwaœne)

5 Gleby gliniaste ciê¿sze

1 Gleby piaszczyste

2 Gleby piaszczysto-gliniaste

3 Gleby gliniaste lekkie i œrednie

4 Gleby lessowe

rys. 11. Gleby Podkarpacia
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Klasyfikacja gleb
Dla potrzeb uprawy winoro�li najbardziej przydatny jest podzia³ gleb oparty na zawarto�ci

poszczególnych frakcji cz¹stek mineralnych: kamieni, ¿wirów, piasku, py³ów i cz¹stek sp³awial-

nych (ilastych). Podzia³ taki do�æ dobrze charakteryzuje tak istotne dla nas w³a�ciwo�ci gleby,

jak przepuszczalno�æ, ¿yzno�æ, pojemno�æ wodn¹ (zdolno�æ utrzymania wilgoci) oraz w³asno-

�ci termiczne. Nie uwzglêdnia natomiast zawarto�ci substancji organicznych (co zale¿y w du-

¿ym stopniu od uprawy i nawo¿enia), sk³adu chemicznego gleby oraz pochodzenia buduj¹cych

j¹ minera³ów.

Szczególnie istotne znaczenie dla w³a�ciwo�ci fizycznych gleby ma zawarto�æ najdrobniej-

szej frakcji cz¹stek sp³awialnych (i³ów) o �rednicy poni¿ej 0,02 mm, w tym bardzo drobnych

tzw. i³ów koloidalnych o �rednicy poni¿ej 0,002 mm. Na tej podstawie wyró¿niamy tzw. gleby
lekkie, czyli do�æ lu�ne i ³atwe w uprawie, zawieraj¹ce do 20% cz¹stek sp³awialnych, gleby
�rednio ciê¿kie (20�40% i³ów), i stosunkowo zwarte gleby ciê¿kie (powy¿ej 40% i³ów). Od

zawarto�ci cz¹stek ilastych zale¿y tzw. pojemno�æ wodna gleby, czyli zdolno�æ utrzymania

wilgoci w okresie braku opadów oraz w³a�ciwo�ci sorpcyjne, czyli zdolno�æ do utrzymania sub-

stancji od¿ywczych. Badanie zawarto�ci cz¹stek sp³awialnych w glebie zlecamy okrêgowej

stacji chemiczno-rolniczej.

Kolejnym wa¿nym sk³adnikiem, od którego zale¿y struktura gleby jest wapñ. Obecno�æ

zwi¹zków wapniowych, a szczególnie wêglanu wapnia nadaje glebie bardzo korzystn¹, tzw.

gruze³kow¹ strukturê. Gleba taka jest przepuszczalna, a zarazem dobrze utrzymuje wilgoæ

i posiada zdolno�æ podsi¹kania wody z g³êbszych warstw (tzw. potencja³ kapilarny).

Ze wzglêdu na budowê geologiczn¹ (przewaga kwa�nych ska³ piaskowcowych i fliszowych)  na

Podkarpaciu niezbyt czêsto wystêpuj¹ klasyczne gleby wapienne powsta³e ze zwietrzelin skal-

wêglanowych. Podobne cechy mo¿emy jednak nadaæ glebie przez prawid³owo wykonane wap-

nowanie.

Gleby gliniaste
S¹ to zazwyczaj gleby �rednio ciê¿kie i stosunkowo wilgotne. Sk³adaj¹ siê g³ownie z frakcji

piasków i py³ów z udzia³em 20� 40% cz¹steczek sp³awialnych. Mog¹ równie¿ zawieraæ kilka pro-

cent kamieni lub ¿wirów (mówimy wówczas o glebach gliniasto-kamienistych lub gliniasto-¿wiro-

wych). Gleby te s¹ zazwyczaj do�æ zwarte i s³abo przepuszczalne i przed posadzeniem winnicy

wymagaj¹ odpowiednich zabiegów uprawowych dla wytworzenia w³a�ciwej struktury (wapnowa-

nie, wzbogacenie zawarto�ci próchnicy, g³êbokie spulchnianie). Odpowiednio uprawione gleby

gliniaste stanowi¹ dobre pod³o¿e winnic towarowych, zapewniaj¹ce odpowiedni¹ wysoko�æ plo-

nów, s¹ jednak trudniejsze w uprawie, ni¿ np. gleby lessowe czy piasczysto-gliniaste.

Znaczna wilgotno�æ gleb gliniastych sprawia, ¿e wolno siê nagrzewaj¹ i wolno oddaj¹ ciep³o.

Opó�nia to przebieg poszczególnych faz wegetacyjnych winoro�li, zw³aszcza

wiosn¹ i w pocz¹tkach lata, co mo¿e byæ korzystne zw³aszcza w rejonach zagro¿onych przez

pó�ne przymrozki. Dziêki du¿ej pojemno�ci cieplnej gleby takie zapewniaj¹ bardziej wyrównany

re¿im termiczny winnicy, szczególnie jesieni¹ i lepiej chroni¹ system korzeniowy winoro�li przed

przemarzaniem w czasie mro�nych zim. Gleby gliniaste, zw³aszcza ciê¿sze generalnie oziêbiaj¹

mikroklimat winnicy o ok. 50�100°C SAT w stosunku gleb lekkich i ciep³ych, np. piaszczysto-

gliniastych czy lessowych. Wina pochodz¹ce z gleb gliniastych wyró¿nia wy¿szy ekstrakt i kwaso-

wo�æ, zwykle te¿ zyskuj¹ spory potencja³ dojrzewania.
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Najwiêkszy zespó³ gleb gliniastych na terenie Podkarpacia zajmuj¹ tzw. gleby brunatne

kwa�ne. Wystêpuj¹ one przede wszystkim na po³udniowym skraju pogórzy, w Kotlinie Jasiel-

sko-Sanockiej oraz na terenach górskich, gdzie czêsto przechodz¹ w gleby kamienisto-glinia-

ste (patrz ni¿ej). Charakteryzuj¹ siê niskim odczynem (pH w granicach 4�5), dlatego wymagaj¹

obfitego wapnowania. Na terenach nizinnych Kotliny Sandomierskiej spotykamy mniejsze ob-

szary wystêpowania gleb gliniastych, przewa¿nie l¿ejszych, przechodz¹cych w gleby piaszczy-

sto-gliniaste.

.

Gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste
Ten typ gleb dominuje na rozleg³ych obszarach Kotliny Sandomierskiej, wystêpuje tak¿e

miejscowo na pogórzach i w dolinach rzek. Ubogie gleby wytworzone z lu�nych, g³êbokich

piasków s¹ zwykle klasyfikowane jako gleby rdzawe lub gleby bielicowe. Zawieraj¹ ok. 80%

piasków, czyli cz¹steczek o �rednicy 0,1�1,0 mm zbudowanych z twardych i odpornych na

wietrzenie chemiczne kwarcytów, oraz do 10% cz¹stek sp³awialnych. Grunty takie maj¹ ma³¹

przydatno�æ rolnicz¹ i dzisiaj czêsto przeznaczane s¹ do zalesienia. Mo¿na je jednak z powo-

dzeniem wykorzystaæ do uprawy winoro�li, pod warunkiem  uprzedniego wytworzenia odpo-

wiedniej warstwy próchnicznej poprzez uprawê nawozów zielonych oraz nawo¿enie oborni-

kiem lub kompostem.

Typowe gleby piaszczyste, lu�ne i s³abogliniaste s¹ dobrze przepuszczalne, ale maj¹ nie-

wielk¹ zdolno�æ magazynowania wody i utrzymania sk³adników od¿ywczych. Dlatego wyma-

gaj¹ czêstego nawo¿enia, a w okresach d³u¿szej suszy równie¿ nawadniania. W uprawie

winnic na piaskach szczególnie efektywne jest tzw. nawadnianie kropelkowe, które pozwala

w takich warunkach uzyskiwaæ wysokie plony winogron, a zarazem regulowaæ wzrost krze-

wów. Gleby piaszczyste posiadaj¹ ma³¹ pojemno�æ termiczn¹ � szybko siê nagrzewaj¹ ale

równie szybko oddaj¹ ciep³o, a w czasie mro�nych zim przemarzaj¹ g³êbiej, ni¿ gleby bardziej

zwarte. Powoduje to konieczno�æ g³êbokiego sadzenia winoro�li aby uchroniæ system korze-

niowy przed uszkodzeniami mrozowymi. Generalnie gleby takie ocieplaj¹ mikroklimat winnicy

co powoduje przyspieszenie faz wegetacyjnych i wcze�niejsze dojrzewanie winogron, ale

wiosn¹ wzmaga niebezpieczeñstwo przymrozków. Winogrona dojrzewaj¹ce na piaskach gro-

madz¹ du¿o cukru, a w przypadku odmian ciemnych tak¿e garbników i barwników, ale do�æ

szybko trac¹ kwasowo�æ. Pochodz¹ce z takich gleb wina s¹ zazwyczaj ma³o ekstraktywne

i neutralne w zapachu i smaku. Na terenach piaszczystych mo¿na uzyskaæ lepsz¹ jako�æ win

czerwonych, ni¿ bia³ych.

Bardzo dobre pod³o¿e dla towarowych winnic stanowi¹ natomiast gleby piaszczysto

-gliniaste, zawieraj¹ce do 20% cz¹stek sp³awialnych. Zalicza siê je zwykle do gleb bielico-

wych. S¹ to wci¹¿ gleby stosunkowo lekkie, ³atwo nagrzewaj¹ce siê i dobrze przepuszczalne,

a przy tym wystarczaj¹co wilgotne i ¿yzne. Charakteryzuj¹ siê te¿ lepszymi w³asno�ciami

termicznymi ni¿ gleby piaszczyste: znacznie d³u¿ej utrzymuj¹ce ciep³o i lepiej chroni¹ korze-

nie przed przemarzaniem.

Gleby lessowe
W szerokim pasie pogórzy, wystêpuj¹ powszechnie l¿ejsze gleby gliniaste wytworzone na

nawianych utworach lessu, klasyfikowane zwykle jako gleby p³owe, a powszechnie nazywane

glebami lessowymi. Sk³adaj¹ siê one z ok. 60% cz¹steczek py³owych o �rednicy 0,02 do 0,1 mm
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i zawieraj¹ ok. 30% i³ów. Lessy tworz¹ bardzo dobre pod³o¿e do uprawy winnic. �rednio urodzaj-

ne, ciep³e, przewiewne i dobrze przepuszczalne gleby lessowe umo¿liwiaj¹ g³êbokie korzenienie

siê winoro�li, a przy tym posiadaj¹ dostateczn¹ zdolno�æ magazynowania wody i utrzymania sub-

stancji od¿ywczych. S¹ to gleby ³atwe w uprawie, a jedyn¹ niekorzystn¹ ich cech¹ jest podatno�æ

na erozjê, co przy spadku ponad 15�20° powoduje konieczno�æ tarasowania zboczy.

Specyficznym typem gleb lessowych s¹ bardzo g³êbokie i bogate w próchnicê czarnoziemy,

spotykane w okolicach Przemy�la.

Gleby kamieniste i kamienisto-gliniaste
Gleby kamieniste, z udzia³em 30�70% kamieni (cz¹stek mineralnych o �rednicy ponad

20 mm) odznaczaj¹ siê dobrym drena¿em i s¹ stosunkowo odporne na erozjê, dlatego dobrze

sprawdzaj¹ siê przy uprawie winnic na stromych zboczach. Zawarte w glebie kamienie szybko siê

nagrzewaj¹, nie tylko na powierzchni i d³ugo zachowuj¹ ciep³o. �Klasyczne�, lekkie, ciep³e i suche

gleby kamieniste, w których udzia³ cz¹stek sp³awialnych wynosi do 10% s¹ na Podkarpaciu sto-

sunkowo rzadkie. Na pogórzach czê�ciej spotyka siê nieco ciê¿sze gleby kamienisto�gliniaste

zawieraj¹ce do 20% cz¹stek sp³awialnych. £¹cz¹ one korzystne cechy gleb kamienistych (dobry

drena¿, w³a�ciwo�ci termiczne) z zaletami gleb gliniastych(lepszy bilans wodny, obecno�æ mine-

ra³ów bogatych w potas).

Przydatne do uprawy winoro�li tereny z gleb¹ kamienisto-gliniast¹ wystêpuj¹ przede wszyst-

kim na wy¿szych zboczach dolin i krawêdziach wysoczyzn w pasie pogórzy. Przewa¿aj¹ w�ród

nich gleby wytworzone ze ska³ piaskowcowych i fliszowych, zaliczane do gleb brunatnych kwa-

�nych (patrz wy¿ej). Lokalnie na pogórzach wystêpuj¹ równie¿ gleby kamienisto-gliniaste

w typie gleb wapiennych (tzw. rêdziny fliszowe).

Gleby ¿wirowe
S¹ to gleby nap³ywowe (aluwialne) wystêpuj¹ce w dolinach wiêkszych rzek na pogórzach.

Zawieraj¹ one od 20 do 50% ¿wirów (cz¹stek o �rednicy 1�20 mm) i zwykle ponad 20% cz¹stek

sp³awialnych. Do uprawy winoro�li mog¹ byæ wykorzystane ¿wiry tworz¹ce wy¿sze terasy rzecz-

ne, wyniesione co najmniej 15�20 m ponad dno doliny. Pod wzglêdem u¿ytkowym gleby takie s¹

zbli¿one do gleb gliniastych i najczê�ciej klasyfikuje siê je jako gleby brunatne. Gleby ¿wirowe

charakteryzuj¹ siê jednak nieco lepszym drena¿em i szybciej siê nagrzewaj¹.

Gleby ilaste
Ciê¿kie gleby zawieraj¹ce ponad 40% cz¹steczek sp³awialnych wystêpuj¹ g³ównie na dnie

dolin rzecznych i kotlin (Kotlina Jasielsko-Sanocka). S¹ to raczej gleby zimne, nieprzepuszczalne

i nadmiernie wilgotne. W ograniczonym zakresie nadaj¹ siê do uprawy p³odnych mieszañców

francusko-amerykañskich (leon millot, seyval blanc, aurora).

Ukszta³towanie terenu i po³o¿enie winnicy

Pisali�my o tym ju¿ na wstêpie, a tu raz jeszcze powtarzamy: w naszych warunkach klima-

tycznych w³a�ciwa lokalizacja winnicy w terenie ma absolutnie kluczowe znaczenie dla powo-

dzenia uprawy. Nie powinni�my o tym zapominaæ pod ¿adnym pozorem, a szczególnie wów-
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czas, gdy nasza winnica ma byæ �ród³em dochodu. Przy wyborze miejsca pod uprawê powinni-

�my w pierwszym rzêdzie zwróciæ uwagê na odpowiednie warunki mezo- i mikroklimatyczne.

Mezo- i mikroklimat
Przedstawione w poprzednim rozdziale dane klimatyczne i pogodowe odnosz¹ siê do ca-

³ych jednostek geograficznych o powierzchni co najmniej kilkuset kilometrów kwadratowych

i charakteryzuj¹ one tak zwany makroklimat. Mówimy np. o makroklimacie zachodniej czê�ci

Kotliny Sandomierskiej, makroklimacie okolic Przemy�la czy makroklimacie Beskidu Niskiego.

Poza ch³odnymi i wilgotnymi obszarami górskimi, poszczególne makroklimaty wyró¿nione na

obszarze Podkarpacia  nie decyduj¹ jednak o mo¿liwo�ci uprawy winoro�li. W granicach tych

samych jednostek makroklimatycznych mo¿emy bowiem znale�æ miejsca �wietnie siê do tego

nadaj¹ce, jak te¿ zupe³nie nieprzydatne.

Znacznie wiêksze znaczenie dla powodzenia uprawy ma korzystny mezoklimat. Pojêcie to

(czêsto mylone z mikroklimatem) odnosi siê do niewielkich obszarów, które charakteryzuj¹

w miarê jednolite warunki termiczne, nas³onecznienie i wilgotno�æ. Mówimy np. o mezoklimacie

dna doliny, odrêbnym od mezoklimatu przyleg³ej wy¿yny. Inny mezoklimat bêdzie charaktery-

zowa³ zbocze po³udniowe, a inny pó³nocne a tak¿e doln¹ i górn¹ partiê tego samego stoku.

Zró¿nicowanie mezoklimatyczne w obrêbie niewielkiego nawet obszaru mo¿e byæ bardzo du¿e,

a decyduje o tym przede wszystkim ukszta³towanie terenu. Podobnie jak w innych regionach

po³o¿onych tak daleko na pó³noc, towarowa uprawa winoro�li na Podkarpaciu jest mo¿liwa

wy³¹cznie w miejscach charakteryzuj¹cych siê bardzo korzystnym mezoklimatem.

Natomiast mikroklimat,  to pojêcie odnosz¹ce siê do warunków panuj¹cych w bezpo�red-

nim otoczeniu krzewu winoro�li. Mówimy np. o mikroklimacie miêdzyrzêdzi, albo specyficznym

mikroklimacie upraw tarasowych. Wyró¿niamy tez mikroklimat przygruntowej warstwy powie-

trza, który ró¿ni siê od mikroklimatu panuj¹cego zaledwie metr, czy dwa powy¿ej gruntu.

O ró¿nicach mikroklimatycznych decyduj¹ g³ównie w³a�ciwo�ci termiczne i wilgotno�æ gleby,

prêdko�æ i kierunek wiatru, lokalna konfiguracja terenu (np. tarasy winnicy, przeszkody hamuj¹-

ce sp³yw zimnego powietrza, etc.) oraz bezpo�redni dostêp �wiat³a s³onecznego (np. drzewa

lub budynki zacieniaj¹ce uprawê, a nawet wzajemne zacienianie siê krzewów winoro�li).

W du¿ej mierze sami mo¿emy wp³ywaæ na mikroklimat winnicy poprzez sposób uprawy gleby,

rozplanowanie nasadzeñ (kierunek rzêdów i szeroko�æ miêdzyrzêdzi), czy te¿ os³oniêcie upra-

wy przed wiatrem.

Wysoko�æ nad poziomem morza
Wraz ze wzrostem wysoko�ci o ka¿de sto metrów temperatura obni¿a siê �rednio o 0,6°C,

co w praktyce powoduje spadek zawarto�ci cukru w owocach o ok. 15 g/l oraz zwiêkszenie

zawarto�ci kwasów �rednio o 1 g/l. Dlatego winnice po³o¿one na mniejszej wysoko�ci nad

poziomem morza zapewniaj¹ zwykle lepsze warunki dojrzewania winogron.

Na Podkarpaciu raczej nie powinno siê zak³adaæ wiêkszych, towarowych upraw winoro�li

wy¿ej, ni¿ 350 m n.p.m. Ponad t¹ granic¹, nawet przy dobrym nas³onecznieniu wystêpuje ju¿

wyra�nie ni¿sza suma aktywnych temperatur i znacznie krótszy sezon wegetacyjny. W wyj¹t-

kowo korzystnych lokalizacjach, na wynios³ych, dobrze nas³onecznionych i os³oniêtych od wia-

tru po³udniowych zboczach i tarasach mo¿na uprawiaæ winoro�l nawet powy¿ej 400 m n.p.m.

Wówczas jednak, pomimo wci¹¿ dobrych warunków termicznych takiej lokalizacji, powinni�my
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siê liczyæ z bardziej kapry�n¹ pogod¹ i wiêksz¹ ilo�ci¹ opadów, a co za tym idzie � wiêkszym

ryzykiem uprawy.

Zabezpieczenie przed przymrozkami
Vitis amat colles � winna latoro�l mi³uje wzgórza. To zdanie z �Historii naturalnej� Pliniusza

od dwóch tysiêcy lat pozostaje najlepsz¹ wskazówk¹ dotycz¹c¹ wyboru miejsca pod winnicê.

Regu³a ta jest szczególnie aktualna w ch³odnych regionach uprawy, jak Podkarpacie, gdy¿ ze

wzglêdu na niebezpieczeñstwo przymrozków i silnych mrozów, nie powinni�my zak³adaæ win-

nic w miejscach, gdzie mog¹ powstawaæ tzw. zastoiska mrozowe. A wiêc nie sadzimy winoro�li

w zamkniêtych kotlinach, dolnych partiach dolin, na �ródle�nych polanach, u podnó¿a wzgórz

i zboczy, itp. W do�æ kontynentalnym podkarpackim klimacie nie powinni�my tak¿e ryzykowaæ

lokowania winnic na terenach zupe³nie p³askich, gdzie w czasie spadków temperatury tak¿e

zbiera siê mro�ne powietrze.

Natomiast wy¿ej po³o¿one zbocza i wzgórza, sk¹d zimne powietrze swobodnie sp³ywa

w dó³ s¹ znacznie bardziej w³a�ciwym miejscem do uprawy winoro�li. Aby unikn¹æ przymroz-

ków wystarczy czasem ju¿ kilkumetrowe wyniesienie ponad dno doliny, czy równinê, ale

w g³êbokich i w¹skich dolinach warstwa mro�nego powietrza siêga czasem do wysoko�ci kilku-

dziesiêciu metrów. Podczas spadków temperatury w lokalizacjach na zboczach jest zwykle

o kilka stopni cieplej, ni¿ na przyleg³ych równinach, a podniesienie temperatury tylko o 2°C

oznacza wyd³u¿enie okresu bez przymrozków o 3�4 tygodnie! Zbawienny wp³yw lokalizacji na

zboczu obserwujemy ju¿ przy niewielkim spadku rzêdu 3�5°, ale im wiêksze jest nachylenie,

tym silniej efekt ten jest widoczny. Granicê, poni¿ej której nie powinni�my sadziæ winoro�li usta-

limy ³atwo obserwuj¹c zasiêg wystêpowania wiosennych i jesiennych przymrozków (takie ob-

serwacje najlepiej jest przeprowadziæ ok. godziny 6. rano). Cennym do�wiadczeniem jest tak¿e

wieczorny spacer pó�nym latem lub jesieni¹, gdy schodz¹c w dó³ zbocza na pewnej wysoko�ci

odczujemy wyra�ne och³odzenie � poni¿ej tego miejsca nie powinni�my sadziæ winoro�li.

Zasiêg zastoiska mrozowego wskazuje równie¿ wystêpowanie wieczornych i porannych mgie³.

“ciep³a strefa” na zboczu

sp³yw ch³odnego powietrza

zastoisko mrozowe

zastoisko mrozowe

rys. 7.  Powstawanie zastoisk mrozowych
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Warunki termiczne
Dla uzyskania dobrego plonu winnicy i w pe³ni dojrza³ych winogron niezbêdna jest wystar-

czaj¹ca ilo�æ ciep³a i s³oñca, co w naszych warunkach mo¿e zapewniæ jedynie po³o¿enie winni-

cy w miejscu o szczególnie korzystnych warunkach mezoklimatycznych. Pod uprawê winoro�li

powinni�my wybieraæ przede wszystkim dobrze nas³onecznione zbocza po³udniowe i po³udnio-

wo-zachodnie, w nastêpnej kolejno�ci po³udniowo-wschodnie. Przydatne s¹ równie¿ zbocza

zachodnie, w mniejszym stopniu wschodnie. W naszej strefie klimatycznej zbocza odchylone

w kierunku zachodnim s¹ generalnie cieplejsze ni¿ stoki skierowane na wschód, wystêpuj¹ na

nich mniejsze wahania temperatur i bardziej wyrównany bilans wodny oraz rzadziej zdarzaj¹

siê przymrozki. Zbocza wschodnie s¹ nara¿one na zimne, suche wiatry pó³nocno-wschodnie,

szczególnie niebezpieczne w zimie.

Przy wystawie po³udniowej i  po³udniowo-zachodniej, a tak¿e po³udniowo-wschodniej naj-

lepsze warunki termiczne wystêpuj¹ przy nachyleniu zbocza rzêdu 15�30°. Zalety takich loka-

lizacji uwidaczniaj¹ siê szczególnie w krytycznym dla dojrzewania winogron okresie wrze�nia

i pocz¹tków pa�dziernika, kiedy otrzymuj¹ one do 50% wiêcej energii s³onecznej, ni¿ teren

p³aski! Na tak du¿ych spadkach terenu trzeba siê liczyæ ze znacznym ograniczeniem mechani-

zacji prac w winnicy i konieczno�ci¹ ochrony gleby przed erozj¹ (np. budowa tarasów i murów

oporowych). Nachylenie zboczy zachodnich i wschodnich nie powinno byæ wiêksze ni¿ 10�12°,

inaczej przez czê�æ dnia bêd¹ one zacienione.

�wiat³o
Dobra winnica powinna byæ o�wietlona przez mo¿liwie du¿¹ czê�æ dnia, najlepiej od wscho-

du do zachodu s³oñca. Szczególnie efektywne jest s³oñce popo³udniowe i przedwieczorne,

gdy¿ zgromadzone wówczas ciep³o niweluje wp³yw nocnego och³odzenia. Przy wyborze loka-

lizacji zwróæmy wiêc uwagê na wysokie drzewa, zabudowania, wzgórza i inne przeszkody

mog¹ce zacieniaæ uprawê, zw³aszcza od strony po³udniowej i zachodniej.

Os³ona przed wiatrem
Dojrzewaniu winogron s³u¿y tak¿e os³oniêcie winnicy przed silnym wiatrem. S³abe podmu-

chy do 2�3 m/s wp³ywaj¹ korzystnie na stan zdrowotny krzewów, ale silniejsze wiatry powoduj¹

och³odzenie przygruntowej warstwy powietrza, czym burz¹ korzystny mikroklimat uprawy. Mog¹

one nawet doprowadziæ do uszkodzeñ mechanicznych, jak wy³amywanie latoro�li czy str¹ca-

nie kwiatów i gron. Szczególnie istotne jest os³oniêcie przed mro�nymi wiatrami pó³nocnymi

i wschodnimi. Planuj¹c winnicê starajmy siê w pierwszym rzêdzie wykorzystaæ istniej¹ce os³o-

ny naturalne i sztuczne (zadrzewienia, budynki, parkany, itp.), pamiêtajmy przy tym aby nie

zacienia³y one uprawy i nie utrudnia³y sp³ywu zimnego powietrza w dó³ zbocza.

Tarasy na zboczach
Tarasy nie tylko zabezpieczaj¹ przed erozj¹ i umo¿liwiaj¹ uprawê na bardzo stromych zbo-

czach, ale te¿ stwarzaj¹ znakomite warunki dla dojrzewania winogron. Skarpy tarasów akumuluj¹

dodatkow¹ porcjê energii s³onecznej, co wyra�nie poprawia bilans termiczny winnicy. Poza tym

uprawy tarasowe s¹ lepiej os³oniête przed wiatrem, ni¿ strome zbocza oraz posiadaj¹ bardziej

wyrównany mikroklimat i bilans wodny. Stwarza to lepsze warunki do wzrostu i dojrzewania owo-

ców. W zimie na poziomych powierzchniach tarasów gromadzi siê �nieg zwiewany ze zbocza
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i tworzy tam stosunkowo trwa³¹ pokrywê, co dodatkowo zabezpiecza winoro�l przed przemarza-

niem w czasie silnych mrozów.

W ró¿nych miejscach Podkarpacia, szczególnie na lessowych obszarach pogórzy mo¿emy

znale�æ niemal gotowe lokalizacje takich tarasowych upraw. S¹ to w¹skie paski pól oddzielone

ziemnymi skarpami o znacznej niekiedy wysoko�ci, ukszta³towane w ci¹gu stuleci uprawy

i konnej orki w poprzek zbocza. Z uwagi na utrudniony dostêp dla ciê¿kich maszyn rolniczych te

tarasowe uprawy dzisiaj czêsto nie s¹ ju¿ uprawiane. Tym bardziej warto siê nimi zainteresowaæ

jako potencjalnymi winnicami.

Podstawowe wymagania glebowe winoro�li
Winoro�l nie jest pod tym wzglêdem ro�lin¹ wybredn¹ i winnice mo¿na z powodzeniem zak³a-

daæ na glebach stosunkowo ubogich i suchych (np. piaszczystych). Mog¹ to byæ grunty V, a nawet

VI klasy bonitacyjnej, które uwa¿a siê za ma³o przydatne dla innych upraw. Winoro�l �le znosi

tylko gleby nadmiernie wilgotne, zbite i bardzo ciê¿kie (np. ciê¿kie gleby ilaste) oraz gleby zbyt

p³ytkie. Przepuszczalna i dostêpna dla korzeni warstwa gleby i podglebia powinna siêgaæ do g³ê-

boko�ci co najmniej 40 cm w przypadku gleb zwartych (np. gliniastych) i co najmniej 60 cm w gleb

lekkich i lu�nych (np. piaszczystych). W innym przypadku p³ytko rozwiniête korzenie szkieletowe

nara¿one bêd¹ na przemarzanie.

Nie powinni�my wiêc zak³adaæ winnicy na glebach p³ytko zalegaj¹cych na warstwie zwartych

ska³ lub nieprzepuszczalnych, zbitych glin i i³ów. Do uprawy winoro�li nie nadaj¹ siê tak¿e tereny

z wysokim lustrem wód gruntowych. Na glebach o du¿ej pojemno�ci wodnej (gliny) nie powinien-

no ono siêgaæ wy¿ej, ni¿ 2,5�3 m pod powierzchni¹ gruntu, a w przypadku gleb silnie przepusz-

czalnych (np. piaski) � nie wy¿ej, ni¿  2 m. Winnice rosn¹ce na lekkich, silnie przepuszczalnych

glebach np. piaszczystych, szczególnie na zboczach o wiêkszym spadku mog¹ wymagaæ okreso-

wego nawadniania, szczególnie w pierwszych latach po posadzeniu, zanim krzewy rozwin¹ g³êb-

szy system korzeniowy. Wiêkszo�æ odmian V. vinifera wymaga odczynu gleby od 6,0 do 7,2 pH.

Odmiany mieszañcowe, zw³aszcza klasyczne mieszañce francusko-amerykañskie znios¹ gleby

kwa�niejsze o odczynie ok. 5,0 pH. Gleby posiadaj¹ce ni¿szy odczyn wymagaj¹ intensywnego

wapnowania przed posadzeniem winnicy.

Gleba a mikroklimat winnicy
Gleba w du¿ym stopniu kszta³tuje stosunki termiczne przygruntowej warstwy powie-

trza. Zale¿¹ one od takich jej w³a�ciwo�ci, jak ³atwo�æ ogrzania siê oraz tzw. pojemno�æ

cieplna, czyli zdolno�æ do zachowania nagromadzonego ciep³a. Nie powinni�my tego lek-

cewa¿yæ, gdy¿ w naszych warunkach klimatycznych czêsto subtelne ró¿nice temperatur

albo kilka dodatkowych dni bez jesiennego przymrozku decyduje o osi¹gniêciu dojrza³o-

�ci winogron.

Na ³atwo�æ ogrzewania siê gleby wp³ywa jej wilgotno�æ. Grunty wilgotne i bardziej

zwarte (np. gliny), to tzw. gleby zimne, które wolniej siê ogrzewaj¹, natomiast gleby suche

i lu�ne (piaski) szybko ogrzewaj¹ siê pod wp³ywem promieniowania s³onecznego i dlate-

go zaliczamy je do tzw. gleb ciep³ych. Z drugiej strony gleby wilgotne d³u¿ej utrzymuj¹

ciep³o, a gleby suche szybciej stygn¹. Z tego powodu np. gleby piaszczyste s¹ bardziej

nara¿one na nocne przymrozki, ni¿ gleby gliniaste. Szczególnymi zaletami odznaczaj¹

siê gleby kamieniste, które szybko ogrzewaj¹ siê na znaczn¹ g³êboko�æ, a zawarte w nich
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wiêksze okruchy  skalne d³ugo zachowuj¹ ciep³o i wydatnie podnosz¹ temperaturê winni-

cy noc¹ lub podczas ch³odnej pogody. Podobnie zachowuj¹ siê gleby ciemno zabarwione,

które absorbuj¹ znaczn¹ ilo�æ promieniowania s³onecznego i ogrzewaj¹ siê bardzo g³ê-

boko.

Wilgotno�æ gleby ma te¿ du¿y wp³yw na warunki sanitarne winnicy. Na glebach wilgot-

nych wystêpuje wiêksze niebezpieczeñstwo chorób grzybowych i gnicia winogron, ni¿ na

glebach suchych, kamienistych lub piaszczystych.

Gleba a jako�æ wina
Wybieraj¹c miejsce pod winnicê na naszych szeroko�ciach geograficznych bêdziemy zwra-

caæ uwagê przede wszystkim na warunki mezo- i mikroklimatyczne. Je�li jednak nasze ambi-

cje siêgaj¹ produkcji win wysokiej jako�ci powinni�my tak¿e przyjrzeæ siê bli¿ej w³a�ciwo-

�ciom gleby i pod³o¿a. Przy towarowej uprawie winoro�li bardzo wa¿nym kryterium jest ¿yzno�æ

gleby, gdy¿ od niej w du¿ym stopniu zale¿y profil produkcji winnicy. Produkcja surowca na

niedrogie wina sto³owe, zw³aszcza w oparciu o p³odne odmiany mieszañców wymaga gleb

zasobnych w sk³adniki pokarmowe, które zapewniaj¹ wysok¹ wydajno�æ i odpowiedni¹ ren-

towno�æ uprawy. Natomiast decyduj¹c siê na uprawê winoro�li na glebach mniej urodzajnych

powinni�my tak okre�liæ profil produkcji, aby ni¿sza wydajno�æ by³a rekompensowana wy¿sz¹

jako�ci¹ (a co za tym idzie wy¿sz¹ cen¹) winogron i wina.

Dobrej jako�ci wina mo¿na oczywi�cie uzyskaæ w bardzo ró¿nych warunkach glebowych.

Ale najczê�ciej zdarza siê to na glebach umiarkowanie urodzajnych i niezbyt wilgotnych, któ-

re zapewniaj¹ równomierny rozwój krzewu winoro�li w ci¹gu ca³ego sezonu wegetacyjnego.

S¹ to zwykle grunty przepuszczalne, o dobrym drena¿u, umo¿liwiaj¹ce odp³yw nadmiaru wody

(np. po silnych opadach) a zarazem zdolne do utrzymania pewnej ilo�ci wilgoci tak¿e w okre-

sach suszy. W³a�ciwo�ci te okazuj¹ siê szczególnie cenne w przypadku gorszych roczników,

kiedy kaprysom pogody towarzyszy zachwianie bilansu wodnego gleby. Z tego samego po-

wodu korzystnie wp³ywaj¹ na jako�æ wina lokalizacje, gdzie struktura gleby i pod³o¿a pozwala

winoro�li g³êboko siê ukorzeniæ. Rozwiniêty system korzeniowy, siêgaj¹cy w g³¹b podglebia

zapewnia sta³y, acz reglamentowany dostêp krzewu do wody i substancji od¿ywczych. Daje

to w efekcie wyrównane i zdrowe owoce oraz sprzyja koncentracji cukrów i komponentów

aromatycznych.

Podsumowanie, czyli gdzie sadziæ?

Podkarpacie jest regionem silnie zró¿nicowanym pod wzglêdem warunków geograficznych.

Dlatego, na podsumowanie dotychczasowych wywodów scharakteryzujemy krótko poszcze-

gólne jego czê�ci jako potencjalne obszary upraw winoro�li. W tym celu pos³u¿ymy siê ogólnie

przyjêtym podzia³em regionu na strefê nizin, pogórzy i gór.

Kotlina Sandomierska
� �rednia temperatura lipca: 18�19°C

� �rednia temperatura wrze�nia : 13�15°C

� �rednia temperatura stycznia: �2,2 do �3,5°C

� suma aktywnych temperatur: 2400�2900°C
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� �rednie daty ostatniego przymrozku: 24.04  � 5.05

� �rednia data pierwszego przymrozku: 15 � 20.10

� suma opadów we wrze�niu: 45�60 mm
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rys. 13. Podzia³ geograficzny Podkarpacia: I - Kotlina Sandomierska, II - Pogórza

karpackie, III - Beskidy i Bieszczady

Lekko pofalowana równina, obejmuj¹ca pó³nocn¹ czê�æ regionu odznacza siê korzystnymi

warunkami klimatycznymi, zw³aszcza d³ugim i ciep³ym latem oraz niskimi opadami w czasie

dojrzewania winogron. Tereny nad Wis³¹ i dolnym Sanem dodatkowo wyró¿niaj¹ siê tak¿e wy-

d³u¿onym okresem bez przymrozków. Na ca³ym tym obszarze dominuj¹ l¿ejsze gleby piasz-

czyste i piaszczysto-gliniaste, dobrze przepuszczalne i zwykle do�æ suche. G³ównym ograni-

czeniem w rozwoju uprawy winoro�li jest ma³o urozmaicona rze�ba terenu i niewielka powierzch-

nia dogodnych do uprawy zboczy. Tam jednak, gdzie wystêpuj¹ choæby niewielkie pagórki, czy

te¿ wy¿sze terasy nadrzeczne panuj¹ bardzo dogodne warunki do zak³adania winnic. Najlep-

sze do tego tereny znajduj¹ siê w zachodnie czê�ci Kotliny Sandomierskiej, nad doln¹ Wis³ok¹.

Pogórza karpackie
� �rednia temperatura lipca: 17,5�18,5°C

� �rednia temperatura wrze�nia: 13�15°C

� �rednia temperatura stycznia :�2,5 do �4°C

� suma aktywnych temperatur: 2600�2900°C

� �rednie daty ostatniego przymrozku: 24.04 � 1.05

� �rednia data pierwszego przymrozku: 10 � 15.10

� suma opadów we wrze�niu: 45�60 mm

Pogórza rozci¹gaj¹ce siê szerokim pasem na po³udnie od linii Dêbica � Rzeszów � Jaro-

s³aw � Przemy�l tworz¹ ³agodne i na ogó³ niezbyt wysokie wzniesienia  z licznymi obni¿eniami,
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dolinami rzek i rozleg³ymi kotlinami. Dziêki urozmaiconej konfiguracji terenu mo¿na tu znale�æ

setki hektarów dobrze nas³onecznionych zboczy, znakomicie nadaj¹cych siê do wykorzystania

pod winnice. Partie pogórzy po³o¿one do 350 m n.p.m. wyró¿niaj¹ siê stosunkowo ciep³ym

klimatem z d³ugim sezonem wegetacyjnym i czêsto upalnymi latami. Ale tutejszy klimat charak-

teryzuj¹ te¿ inwersje termiczne w dolinach i na zboczach oraz wiêksze, ni¿ w Kotlinie Sando-

mierskiej opady jesienne. Na wy¿ej po³o¿onych terenach jest znacznie ch³odniej i bardziej wil-

gotno, a sezon wegetacyjny twa krócej. Na obszarze pogórzy dominuj¹ gleby lessowe i l¿ejsze

gleby gliniaste, tak¿e piaszczysto-giniaste i kamienisto-gliniaste, niekiedy w typie gleb wapien-

nych. W czê�ci po³udniowej obszaru spotyka siê równie¿ ciê¿sze gleby gliniaste na pod³o¿u

fliszu karpackiego.

Niektóre rejony pogórzy stanowi¹ prawdopodobnie najlepsze tereny do uprawy winoro�li

na ca³ym Podkarpaciu. Bardzo dobre warunki panuj¹ zw³aszcza w os³oniêtych dolinach wiêk-

szych rzek. Korzystnym mezoklimatem wyró¿nia siê dolina Wis³oki miêdzy Jas³em a Pilznem

oraz dolina Sanu w okolicach Przemy�la. Wyj¹tkowo ciep³o jest tak¿e na po³udniowych krawê-

dziach pogórzy opadaj¹cych w stronê Kotliny Jasielsko-Sanockiej.

Beskidy i Bieszczady
� �rednia temperatura lipca: 16�17,5°C

� �rednia temperatura wrze�nia : 10�13°C

� �rednia temperatura stycznia: �4 do �6°C

� suma aktywnych temperatur: 2000�2600°C

� �rednie daty ostatniego przymrozku: 1 � 15.05

� �rednia data pierwszego przymrozku: 1 � 10.10

� suma opadów we wrze�niu: 70�90 mm

Klimat gór niezbyt sprzyja uprawie winoro�li. W porównaniu ze stref¹ pogórzy wystêpuj¹ tu

wy¿sze opady i wiêksza liczba dni pochmurnych podczas sezonu wegetacyjnego. Poza tym, ze

wzglêdu na du¿e wysoko�ci bezwzglêdne znaczna czê�æ tego obszaru jest zbyt ch³odna, aby tu

sadziæ winnice. Charakterystyczne dla terenów górskich bardzo silne inwersje termiczne ograni-

czaj¹ tak¿e mo¿liwo�ci uprawy winoro�li w ni¿ej po³o¿onych, g³êboko wciêtych dolinach, w któ-

rych zimne powietrze czêsto zalega warstw¹ licz¹c¹ ponad 100 metrów. Na obszarze tym domi-

nuj¹ ciê¿sze gleby gliniaste w typie górskim, nierzadko ze znacznym udzia³em od³amków skal-

nych, przewa¿nie kwa�ne, s³abo przepuszczalne i zimne. W ni¿szych partiach gór (do 500 m

n.p.m.) mo¿liwa jest jedynie amatorska uprawa winoro�li i to raczej pod �cian¹ domu lub murem.

W wyj¹tkowo korzystnych lokalizacjach, na os³oniêtych po³udniowych zboczach mo¿emy zaryzy-

kowaæ posadzenie kilku arów wczesnych i odpornych odmian.

Dla ambitnych, czyli recepta na podkarpackie grand cru
Niemal ka¿dy region winiarski ma swoje s³ynne winnice, od dawna znane z wyj¹tkowej jako�ci

wina. Nie ma uniwersalnej recepty na tak¹ wyj¹tkow¹ uprawê, gdy¿ w ró¿nych miejscach o jako-

�ci wina mog¹ decydowaæ ró¿ne czynniki. Wspóln¹ ich cech¹ jest jednak to, ¿e czê�ciej, ni¿

�zwyk³e� winnice zapewniaj¹ one optymaln¹ dojrza³o�æ i dobry stan zdrowotny winogron, szcze-

gólnie w tzw. gorszych rocznikach. Czy takie wyj¹tkowe miejsca mo¿emy znale�æ tak¿e na Pod-

karpaciu? Z pewno�ci¹ tak. A bior¹c pod uwagê specyfikê lokalnych warunków geograficznych

i dotychczasowe do�wiadczenia mo¿emy z du¿ym prawdopodobieñstwem okre�liæ, gdzie bêd¹
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powstaæ najlepsze wina regionu. Spróbujmy wiêc naszkicowaæ teoretyczny model takiego ideal-

nego siedliska podkarpackiej winnicy. Dobra lokalizacja powinna wykazywaæ jak najwiêcej spo-

�ród wymienionych ni¿ej cech.

cecha lokalizacji wp³yw na jakoœæ winogron

– zbocze po³udniowe lub po³udniowo-zachodnie o spadku co

najmniej 10°, wystawione na bezpoœrednie dzia³anie

promieni s³onecznych przez jak najd³u¿sz¹ czêœæ dnia

(najlepiej od wschodu do zachodu s³oñca);

– maksymalne wykorzystanie

ograniczonej iloœci energii s³onecznej

dostêpnej na naszych szerokoœciach

geograficznych jest warunkiem

uzyskania odpowiednio dojrza³ych

winogron (wysoka zawartoœæ cukrów,

koncentracja sk³adników

aromatycznych, etc.) i dobrej jakoœci

wina w wiêkszoœci roczników;

– miejsce wyniesione ponad strefê gromadzenia siê

ch³odnego powietrza;

– dobre zabezpieczenie przed

przymrozkami wyd³u¿a sezon

wegetacyjny; wiosn¹ chroni to przed

przemarzaniem p¹ków i zapewnia

odpowiedni plon, jesieni¹ zaœ pozwala

na opóŸnienie zbioru i osi¹gniêcie

lepszej dojrza³oœci winogron;

– miejsce chronione przed silnym wiatrem (ponad 4 m/s),

zw³aszcza od pó³nocy i wschodu, ale...

– ochrona mikroklimatu winnicy przed

oziêbieniem polepsza warunki

dojrzewania winogron;

– zapewniaj¹ce umiarkowany przewiew; – obsychanie powierzchni gleby oraz

liœci i gron z nadmiaru wilgoci (np. z

porannej rosy lub obfitego deszczu)

zmniejsza niebezpieczeñstwo rozwoju

chorób grzybowych i gnicia owoców;

– gleba dobrze przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna, o

wyrównanym re¿imie wodnym;

– odprowadzenie nadmiaru wody, np.

po ulewnych deszczach, jak te¿

utrzymanie niezbêdnej wilgoci podczas

d³u¿szych okresów suszy zapewnia

równomierny wzrost i dojrzewanie

owoców: grona s¹ zdrowe,

wyrównane i równomiernie dojrza³e;

– pod³o¿e dostêpne dla korzeni winoroœli na g³êbokoœæ co

najmniej 1 m;

– g³êboko rozwiniêty system

korzeniowy zapewnia równomierne

zaopatrzenie roœliny w wodê i

substancje od¿ywcze niezale¿nie od

pogody – efekt jak wy¿ej;

cecha lokalizacji wp³yw na jakoœæ winogron
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Odmiany winoro�li
Vinifera i mieszañce

W winnicach zachodniej Europy spotykamy niemal wy³¹cznie odmiany z gatunku winoro�li

w³a�ciwej V. vinifera. Ale w krajach o bardziej surowym klimacie, zarówno w �rodkowej i wschod-

niej Europie, jak te¿ w Ameryce Pó³nocnej uprawia siê stosunkowo du¿o tzw. mieszañców

miêdzygatunkowych, czyli odpornych na mróz i choroby krzy¿ówek V. vinifera z innymi gatun-

kami winoro�li. Np. na Wêgrzech mieszañce zajmuj¹ ponad 10% upraw winoro�li, a w ch³od-

niejszych regionach USA i Kanady nawet ponad po³owê area³u winnic. Ze wzglêdu na warunki

klimatyczne Podkarpacia powinni�my braæ pod uwagê zarówno uprawê odmian europejskich

jak te¿ ró¿nych grup mieszañców.

Odmiany winoro�li europejskiej Vitis vinifera
Pochodz¹ca od dzikich winoro�li Kaukazu i strefy �ródziemnomorskiej winoro�l w³a�ciwa,

inaczej europejska (Vitis vinifera L.), to niew¹tpliwie najszlachetniejszy spo�ród kilku upraw-

nych gatunków winoro�li. Odmiany europejskie daj¹ ponad 90% globalnej produkcji winiar-

skiej, z nich te¿ wywodz¹ siê praktycznie wszystkie najs³ynniejsze i najbardziej poszukiwane

wina �wiata.

Winoro�l europejska jest generalnie mniej odporna i u nas znacznie trudniejsza w uprawie,

ni¿ mieszañce miêdzygatunkowe. Ale je¿eli zamierzamy skoncentrowaæ siê na produkcji win

najwy¿szej jako�ci, to powinni�my w pierwszej kolejno�ci rozwa¿yæ uprawê tego w³a�nie ga-

tunku. W�ród odmian winoro�li w³a�ciwej, których uprawa mo¿liwa jest w warunkach Podkar-

pacia s¹ zarówno odporniejsze spo�ród europejskich �klasyków� (np. Traminer, Pinot Czarne)

jak te¿ nowsze odmiany, selekcjonowane z my�l¹ o uprawie w ch³odniejszych regionach (np.

Ortega, Siegerrebe, Dunaj). Wiêkszo�æ starych odmian europejskich wykazuje du¿¹ zmien-

no�æ pododmian i typów, czêsto znacznie ró¿ni¹cych siê plenno�ci¹, por¹ dojrzewania i odpor-

no�ci¹. Decyduj¹c siê na ich uprawê starajmy siê wybieraæ klony mo¿liwie najlepiej przystoso-

wane do warunków naszego, do�æ surowego klimatu.

Klasyczne mieszañce francusko-amerykañskie
Pod koniec XIX wieku hodowcy francuscy prowadzili intensywne prace nad stworzeniem

odmian winoro�li odpornych na szerz¹ce siê wówczas choroby i szkodniki, g³ównie m¹czniaka

i filokserê. W tym celu krzy¿owano odmiany europejskie z ró¿nymi gatunkami dzikich winoro�li

amerykañskich (np. V. rupestris, V. lincecumii, V. riparia) odznaczaj¹cymi siê bardzo wysok¹

odporno�ci¹. Powsta³y w ten sposób liczne odmiany tzw. hybrydów, albo mieszañców francu-

sko-amerykañskich, które szybko rozpowszechni³y siê w winnicach ca³ej Europy.

Odmiany te charakteryzuj¹ siê bardzo dobrymi w³asno�ciami uprawowymi � wysok¹ odpor-

no�ci¹, plenno�ci¹ i wczesn¹ por¹ dojrzewania � ale niekiedy daj¹ wina do�æ przeciêtnej jako-

�ci, jak np. Aurora czy Cascade. Z niektórych odmian starych mieszañców, jak Seyval Blanc,

Leon Millot czy Marechal Foch mo¿na jednak uzyskaæ wina zupe³nie dobrej jako�ci, nie gorsze,

ni¿ z wiêkszo�ci odmian europejskich. Przepisy Unii Europejskiej generalnie zabraniaj¹ u¿ycia

mieszañców do produkcji win jako�ciowych, dlatego s¹ one dzi� sadzone g³ównie w USA
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i Kanadzie. Odmiany z tej grupy na pewno bêd¹ bardzo przydatne dla towarowych upraw na

Podkarpaciu, szczególnie w gorszych lokalizacjach.

Nowe mieszañce z³o¿one
W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat w instytutach badawczych w Niemczech, na Wê-

grzech, w Rosji i w kilku innych krajach pracowano nad uzyskaniem selekcji, które

³¹czy³yby odporno�æ, plenno�æ i ma³e wymagania ekologiczne mieszañców z wysok¹ ja-

ko�ci¹ szlachetnych odmian europejskich. Tak zrodzi³a siê nowa generacjê odmian, nazy-

wanych mieszañcami z³o¿onymi. S¹ to najczê�ciej wielokrotne krzy¿ówki V. vinifera
z klasycznymi mieszañcami, czasem z udzia³em pochodz¹cej znad Morza Japoñskiego

dzikiej winoro�li amurskiej (V. amurensis). Pod wzglêdem jako�ci uzyskiwanego wina,

wiele odmian tej grupy nie ustêpuje klasycznym odmianom europejskim (np. Hibernal,

Muszkat Odeski, Regent). A przy tym ich odporno�æ na mróz i choroby � jakkolwiek ni¿-

sza od starych mieszañców franko-amerykañskich � jest wyra�nie podwy¿szona w sto-

sunku do odmian V. vinifera.

Pomimo coraz lepszej jako�ci, przepisy europejskie wci¹¿ nie dopuszczaj¹ u¿ycia mie-

szañców z³o¿onych do produkcji win jako�ciowych. Kilkana�cie nowych niemiekich krzy-

¿ówek uda³o siê jednak zarejestrowaæ jako �czyste� odmiany V. vinifera, dziêki czemu

mo¿na z nich uzyskaæ �pe³noprawne� wino jako�ciowe.

Odmiany dla podkarpacia

Przedstawiamy 25 przerobowych odmian winoro�li, które naszym zdaniem mog¹ byæ

polecane dla towarowej uprawy na Podkarpaciu. S¹ to zarówno szlachetne odmiany Vitis
vinifera jak te¿ mieszañce ró¿nej generacji. Przy ich wyborze kierowali�my siê przede

wszystkim mo¿liwo�ci¹ uzyskania surowca odpowiedniego dla profesjonalnej produkcji

winiarskiej i z góry uprzedzamy, ¿e niektóre z tych odmian mog¹ siê okazaæ zbyt trudne

w uprawie dla pocz¹tkuj¹cych amatorów. Dotyczy to szczególnie odmian winoro�li w³a-

�ciwej, które polecamy wy³¹cznie dla bardziej do�wiadczonych winogrodników.

Symbole przy nazwach oznaczaj¹ odmiany do wyrobu win bia³ych (b.) i odmiany do

wyrobu win czerwonych (cz.).

Aurora (b.)
Pochodzenie: klasyczny mieszaniec francusko-amerykañski � Seibel 788 x Seibel 29.

Walory u¿ytkowe: ³atwa w uprawie i ma³o wymagaj¹ca odmiana typowo przerobowa,

dobrze sprawdzona w polskich warunkach, ale jako�æ wina nie zawsze zadowala konsu-

mentów, dlatego Aurora ma ograniczone zastosowanie w profesjonalnej produkcji winiar-

skiej; dobra odmiana na soki; odporno�æ na choroby: na choroby grzybowe wysoka, zwy-

kle nie wymaga ochrony chemicznej; wytrzyma³o�æ na mróz: do�28°C; wymagania doty-
cz¹ce lokalizacji: nadaje siê do uprawy tak¿e na gorszych stanowiskach; pora dojrzewa-
nia: wczesna, oko³o po³owy wrze�nia grona gromadz¹ 150�200 g/l cukru, dojrzewa nieza-

wodnie; plenno�æ: 150�200 kg/ar.

Wino: podstawowej jako�ci, ma³o ekstraktywne i neutralne, czêsto nieco �trawiaste�,

ale bez negatywnego posmaku; nieco pe³niejsze, gdy pochodzi z gleb gliniastych; jako
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wino odmianowe rzadko osi¹ga handlow¹ jako�æ, dlatego powinno byæ kupa¿owane

z winami o wy¿szym ekstrakcie i bardziej wyrazistym aromacie (np. Muszkat Odeski,

Jutrzenka, Siegerrebe); nadaje siê tak¿e jako sk³adnik do produkcji win musuj¹cych.

Bianka (b.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � Villard Blanc (S.V. 12-375) x Bouvier; od-

miana uzyskana w instytucie w Egerze (Wêgry).

Walory u¿ytkowe: ogólnou¿ytkowa odmiana sprawdzona w polskim klimacie, �redniej wielko�ci grona

mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystane jako owoce deserowe, np. na potrzeby gospodarstwa agrotury-

stycznego; wymagania dotycz¹ce lokalizacji i gleby: wymaga dobrych, s³onecznych i os³oniêtych stano-

wisk, krzewy s¹ wra¿liwe na d³ugotrwa³¹ suszê, dlatego powinna byæ uprawiana na glebach zasobniej-

szych w wilgoæ lub szczepiona na odpowiednich podk³adkach, odporno�æ na choroby: na m¹czniaka rze-

komego i inne choroby grzybowe prawie zupe³na; mo¿liwa uprawa bez oprysków chemicznych; wytrzyma-
³o�æ na mróz: do �25°C, po uszkodzeniach mrozowych dobrze siê regeneruje; Bianka do�æ pó�no rozpo-

czyna wegetacjê i rzadziej ni¿ inne odmiany jest uszkadzana przez spó�nione przymrozki wiosenne; pora
dojrzewania: �rednio wczesna, w przeciêtnych latach po 20 wrze�nia owoce osi¹gaj¹ 185�200 g/l cukru;

plenno�æ: owocuje dobrze i regularnie, ok. 150 kg/ar; wydajno�æ moszczu jest do�æ niska (ok. 55�60 l/

100kg).

Wino: dobrej jako�ci, o wysokim ekstrakcie i dobrej kwasowo�ci, najlepsze jako wino 1�2 letnie; przy-

jemny, odmianowy  aromat z nutami gruszek, cytrusów i miodu jest szczególnie wyrazisty w przypadku win

z pó�nego zbioru; dobry surowiec do wyrobu win musuj¹cych; technologia wyrobu: moszcz jest podatny na

oksydacjê, dlatego grona po zbiorze powinny jak najszybciej trafiæ do przerobu; nale¿y stosowaæ redukcyj-

na technikê winifikacji oraz fermentacjê w niskiej temperaturze (17-20°C).

Cascade (cz.)
Pochodzenie: klasyczny mieszaniec francusko-amerykañski � Seibel 7042 x Seibel 5409.

Walory u¿ytkowe: od dawna rozpowszechniona w Polsce odmiana typowo przerobowa, wczesna, ³atwa

w uprawie i ma³o wymagaj¹ca; z uwagi na nie najlepsz¹ jako�æ wina ma bardzo ograniczon¹ warto�æ

u¿ytkow¹ � w uprawach towarowych raczej jako odmiana uzupe³niaj¹c¹ dla gorszych lokalizacji, gdzie inne

czerwone odmiany nie zawsze dojrzej¹ (np. powy¿ej 400 m n.p.m.), nie powinna jednak zajmowaæ wiêcej,

ni¿ po³owê nasadzeñ na wina czerwone; odporno�æ na choroby: na choroby grzybowe prawie zupe³na;

wytrzyma³o�æ na mróz: do�27°C; pora dojrzewania: wczesna, oko³o po³owy wrze�nia owoce osi¹gaj¹ 150�

190 g/l cukru, dojrzewa niezawodnie nawet w gorszych lokalizacjach; plenno�æ: powy¿ej 150 kg/ar.

Wino: podstawowej jako�ci, lekkie, neutralne, bez wyra�nego aromatu; jako czerwone wino odmiano-

we nie posiada komercyjnej warto�ci, nadaje siê jedynie do kupa¿u z winami o wy¿szym ekstrakcje i wiêk-

szej wyrazisto�ci; w USA u¿ywa siê tej odmiany g³ównie do wyrobu win ró¿owych;

w Anglii produkuje siê do�æ przyjemne, lekkie wina ró¿owe z mieszanki gron Cascade i bia³ych odmian

o mniejszej kwasowo�ci.

Csersegi Fûszeres (b.)
Pochodzenie: odmiana V. vinifera � krzy¿ówka Irsai Olivér x Traminer uzyskana

na Wêgrzech.

Walory u¿ytkowe: nie sprawia wiêkszych problemów w uprawie; odporno�æ na choroby: sto-

sunkowo wysoka na choroby grzybowe; wytrzyma³o�æ na mróz: dobrze znosi temperatury
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do �21°C; pora dojrzewania: �rednio-pó�na, pocz¹tek pa�dziernika, kiedy osi¹gaj 160�200 g/l

cukru; plenno�æ: �rednia, ale rodzi regularnie 100�120 kg/ar.

Wino: charakteryzuje siê aromatem egzotycznych owoców, muszkatu i przypraw korzennych,

jest zwykle �rednio ekstraktywne, z umiarkowan¹ kwasowo�ci¹; czêsto przypomina wino z Trami-

nera, lecz jest nieco l¿ejsze.

Dunaj (cz.)
Pochodzenie: odmiana V. vinifera � krzy¿ówka (Muscat Bouchet x Oporto) x St Laurent wyhodowa-

na na S³owacji.

Walory u¿ytkowe: jest to stosunkowo wczesna odmiana, nie stwarzaj¹ca wiêkszych problemów

w uprawie, która daje mo¿liwo�æ uzyskania w naszych warunkach ekstraktywnych, pe³nych win czerwo-

nych; odporno�æ na choroby: wra¿liwa na m¹czniaka w³a�ciwego; wytrzyma³o�æ na mróz: znosi tempe-

ratury do �21°C; pó�no rozpoczyna wegetacjê, czym zwykle unika wiosennych przymrozków; wymaga-
nia dotycz¹ce lokalizacji i gleby: najlepiej owocuje na po³udniowych i zachodnich zboczach oraz na

umiarkowanie ¿yznych, stosunkowo g³êbokich i l¿ejszych glebach (np. lessy, gleby piaszczysto glinia-

ste); na glebach zbyt suchych oraz nadmiernie urodzajnych wyra�nie gorzej plonuje; prowadzenie krze-
wów: na �rednim lub wysokim pniu, przy wysokim prowadzeniu najlepiej owocuje przy prowadzeniu

krzewów w formie kurtyny; pora dojrzewania: �rednio wczesna, do koñca wrze�nia grona uzyskuj¹

pe³n¹ dojrza³o�æ i gromadz¹ 190�240 g/l cukru; plenno�æ: �rednia, powy¿ej 100 kg/ar; podk³adki: poleca

siê SO4 i Teleki 5C.

Wino: odznacza siê nasycon¹ barw¹, jest ekstraktywne, pe³ne i dobrze zrównowa¿one,

o sporym potencjale dojrzewania; posiada wyra�nie po³udniowy charakter z typowym czekoladowo-

korzennym aromatem; w dobrych rocznikach i na dobrych lokalizacjach Dunaj daje mo¿liwo�æ uzyska-

nia czerwonych win s³odkich i likierowych w stylu �ródziemnomorskim (porto, banyuls, itp.)

Freiminer (Fr 868-59, b.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � S.V. 12-413 x Traminer; nowa selekcja

niemiecka uzyskana w instytucie we Freiburgu.

Walory u¿ytkowe: nowa, obiecuj¹ca odmiana w typie Traminera, lecz o wy¿szej odporno�ci i plen-

no�ci oraz nieco mniejszych wymaganiach dotycz¹cych lokalizacji; ze wzglêdu na bardzo dobr¹ jako�æ

wina obiecuj¹ca odmiana dla cieplejszych regionów Podkarpacia; wymagania dotycz¹ce lokalizacji:
wymaga nas³onecznionych i os³oniêtych stanowisk; odporno�æ na choroby: wyra�nie podwy¿szona

w stosunku do odmian V. vinifera; wytrzyma³o�æ na mróz: do �24°C; pora dojrzewania: �rednio pó�na,

na pocz¹tku pa�dziernika grona osi¹gaj¹ zwykle 190�220 g/l cukru; w lepszych latach mo¿liwa produk-

cja win s³odkich pó�nego zbioru; plenno�æ: �rednia, ok. 120 kg/ar.

Wino: bardzo dobrej jako�ci, dobrze zbudowane i zrównowa¿one, o wyrazistym aromacie

w typie Traminera; szczególnie wysoka jako�æ win pó�nego zbioru, s³odkich i pó³s³odkich.

Hibernal (b.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � Riesling x Seibel 7053;

odmiana uzyskana w instytucie w Geisenheim, zarejestrowana w Niemczech jako V. vini-
fera (mo¿liwa produkcja win jako�ciowych, zgodnie z klasyfikacj¹ UE).

Walory u¿ytkowe: odmiana od kilkunastu lat jest z dobrymi efektami uprawiana na

Podkarpaciu i daje tu wina najwy¿szej klasy, zw³aszcza s³odkie pó�nego zbioru i wina
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z podsuszanych winogron; wymaga umiejêtnej uprawy; wymagania dotycz¹ce lokalizacji
i gleby: z uwagi na do�æ pó�n¹ porê dojrzewania wymaga dobrze nas³onecznionych

i os³oniêtych stanowisk; odporno�æ na choroby: zwiêkszona odporno�æ na choroby grzy-

bowe, mo¿liwa uprawa organiczna; odmiana jest jednak do�æ wra¿liwa na m¹czniaka rze-

komego (w latach wilgotnych konieczny jest zwykle jeden oprysk) a pod koniec dojrzewa-

nia równie¿ na botrytis; wytrzyma³o�æ na mróz: znosi bez szkody temperatury do �25°C;

pora dojrzewania: �rednio pó�na, w trzeciej dekadzie wrze�nia grona gromadz¹ 185�200

g/l cukru, jednak z uwagi na zbyt wysok¹ zawarto�æ kwasu jab³kowego nie osi¹gaj¹ jesz-

cze pe³nej warto�ci przerobowej; korzystne jest opó�nienie zbiorów nawet do po³owy pa�-

dziernika, kiedy zawarto�æ cukru wzrasta do 230-250 g/l, a kwasowo�æ osi¹ga poziom

8-12 g/l przy odpowiedniej proporcji kwasu jab³kowego do kwasu winowego; plenno�æ:

przy regularnym zbiorze na poziomie 120�150 kg/ar, przy zbiorze opó�nionym dla uzy-

skania przejrza³ych winogron do wyrobu win s³odkich ok. 60�90 kg/ar.

Wino: odmiana jest szczególnie przydatna do wyrobu win s³odkich, które czêsto przy-

pominaj¹ szlachetnego Rieslinga pó�nego zbioru, s¹ znakomicie zrównowa¿one i mog¹

dojrzewaæ wiele lat; wina wytrawne pochodz¹ce z ciê¿szych gleb maj¹ zwykle do�æ du¿¹

kwasowo�æ, dlatego wymagaj¹ fermentacji jab³kowo�mlekowej i znacznie zyskuj¹ po

2�3 latach le¿akowania.

Hibernal Vinum Passum 1999, Winnica Golesz
Wino gêste, o g³êbokiej barwie herbaciano-miodowej. Zapach intensywny, bogaty, owoców

mango, dojrza³ych, moreli, konfitury porzeczkowej, mandarynek, miodu, karmelu, i kruchego cia-

sta. W smaku jest z³o¿one i ekstraktywne, z nut¹ dojrza³ych fig, miodu, marmolady z mandarynek,

francuskiego ciasta i przypraw korzennych. Umiarkowan¹ s³odycz równowa¿y odpowiednia kwa-

sowo�æ i wyra�ny, mineralny akcent morskiej bryzy. Wino jest do�æ mocne ale nie za ciê¿kie,

idealnie zrównowa¿one i zdecydowanie eleganckie. Bardzo d³ugi, pe³ny smak utrzymuje siê

w ustach przez kilka minut.

Jutrzenka (b.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � Villard Blanc (S.V. 12-375)

x Pinot Blanc; odmiana uzyskana w winnicy �Golesz� w Ja�le.

Walory u¿ytkowe: odmiana o uniwersalnych cechach owoców, do�æ du¿e, ³adne grona

(ok. 200 g) s¹ atrakcyjne tak¿e jako owoce deserowe; ³atwa w uprawie, nawet pocz¹tkuj¹cym

winogrodnikom nie sprawi wiêkszych problemów; odporno�æ na choroby: stosunkowo wysoka

na choroby grzybowe, zw³aszcza szar¹ ple�ñ, a jedynie w latach wyj¹tkowo wilgotnych mog¹

wyst¹piæ objawy m¹czniaka rzekomego; wytrzyma³o�æ na mróz: bez wiêkszej szkody znosi

temperatury do �25° C i dobrze regeneruje siê po uszkodzeniach mrozowych; pora dojrzewa-
nia: �rednio wczesna, w przeciêtnych latach oko³o po³owy wrze�nia owoce osi¹gaj¹ zwykle

200�220 g/l cukru, grona mog¹ te¿ byæ pozostawione d³u¿ej na krzewach dla osi¹gniêcia wy-

¿szej dojrza³o�ci (np. na wina s³odkie); plenno�æ: regularna, ok. 150�200 kg/ar.

Wino: o dobrej budowie, do�æ mocne, ekstraktywne, o zrównowa¿onej kwasowo�ci; wyrazi-

sty, mocny i bardzo indywidualny aromat, z nut¹ �wie¿ych owoców (cytrusy, jab³ko), li�ci po-
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rzeczki i �wie¿ej miêty przypomina mo¿e najbardziej Sauvignon Blanc; Jutrzenka najlepiej spraw-

dza siê jako dodatek do kupa¿u z winami o neutralnym aromacie; stanowi tak¿e dobry surowiec

do produkcji win s³odkich i likierowych.

Jutrzenka jest jak na razie jedyn¹ odmian¹ polskiej hodowli, która rokuje nadzieje na szer-

sze wykorzystanie w profesjonalnej produkcji winiarskiej. Poza dobrymi walorami uprawowymi,

ten rdzennie podkarpacki szczep prezentuje jako�æ porównywaln¹ z odmianami V. vinifera.

A przy tym wino z Jutrzenki odznacza siê tak wyrazistym i oryginalnym aromatem, ¿e trudno

 je pomyliæ z jakikolwiek innym winem odmianowym. Stwarza to szansê wykreowania �klasycz-

nego� podkarpackiego wina bia³ego, które bêdzie przez konsumentów jednoznacznie kojarzo-

ne z regionem pochodzenia. Sad�cie Jutrzenkê!

Leon Millot (cz.)
Pochodzenie: klasyczny mieszaniec francusko-amerykañski � Millardet et de Grasset

101-14 x Goldriesling.

Walory u¿ytkowe: odmiana typowo przerobowa o drobnych owocach, posiadaj¹ca bardzo

dobre walory u¿ytkowe i ³atwa w uprawie; ze wzglêdu na silny wzrost i wysok¹ mrozoodpor-

no�æ nadaje siê do uprawy w wysokich formach przestrzennych; odporno�æ na choroby:
w przeciêtnych latach i dobrych stanowiskach nie jest konieczna ochrona chemiczna, chocia¿

krzewy s¹ do�æ podatne na m¹czniaka rzekomego; wytrzyma³o�æ na mróz: w granicach �28°C;

pora dojrzewania: �rednio wczesna, do koñca  wrze�nia grona osi¹gaj¹ pe³n¹ dojrza³o�æ i gro-

madz¹ 200�220 g/l cukru; plenno�æ: 150�200 kg/ar, dobrze i regularnie owocuje, szczególnie,

gdy krzewy s¹ uprawiane w wy¿szych formach.

Wino: odmiana od dawna ceniona za dobr¹ jako�æ wina, nawet w gorszych rocznikach;

niegdy� we wschodniej Francji mówiono o niej �lekarz wina� (medicin du vin), gdy¿ czêsto

s³u¿y³a do �polepszania� ubogich w garbniki win z Pinot Noir; wino dobrej jako�ci, do�æ neutral-

ne, dobrze wybarwione i pe³ne, o przyjemnym aromacie wi�ni, le�nych owoców i tytoniu; Leon

Millot posiada zbyt nisk¹ zawarto�æ kwasów i zyskuje przez kupa¿ z winami o wy¿szej kwaso-

wo�ci, znakomicie siê sprawdza w mieszankach z odmianami Marechal Foch, Rondo i Pinot

Wczesne, ale jest w stanie wnie�æ nieco ekstraktu i mocy do ka¿dego wina czerwonego; jedna

z najlepszych na wino odmian starszych mieszañców.

Marechal Foch (cz.)
Pochodzenie: klasyczny mieszaniec francusko-amerykañski � Millardet et de Grasset

101-14 x Goldriesling (siostrzana selekcja odmiany Leon Millot).

Walory u¿ytkowe: pod wieloma wzglêdami przypomina odmianê Leon Millot, wydaje

siê jednak, ¿e Marechal Foch wykazuje w naszych warunkach lepsze cechy uprawowe;

odporno�æ na choroby: ogólnie odmiana wydaje siê odporniejsza, ni¿ Leon Millot; wytrzy-
ma³o�æ na mróz: bez wiêkszych uszkodzeñ znosi mrozy do �30°C; pora dojrzewania:

podobna, jak odmiany Leon Millot � do koñca wrze�nia winogrona osi¹gaj¹ zwykle ponad

200 g/l cukru; plenno�æ: dobra, po surowej zimie 2002/2003 da³a znacznie wy¿szy plon

owoców, ni¿ Leon Millot.
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Wino: zbli¿one aromatem do wina z odmiany Leon Millot, ale nieco lepiej zrównowa-

¿one, z wy¿sz¹ kwasowo�ci¹, zawiera mniej czerwonego barwnika; jest to odmiana bar-

dzo plastyczna, umo¿liwia wyrób zarówno lekkich win czerwonych do bie¿¹cej konsump-

cji, jak te¿ pe³noekstraktywnych win do d³u¿szego przechowywania, i dobrej jako�ci win

ró¿owych; dziêki dobrej budowie i do�æ neutralnemu aromatowi wina Marechal Foch zna-

komicie nadaj¹ siê jako podstawa kupa¿u; do�wiadczenia pó³nocnoamerykañskie wska-

zuj¹, ¿e idealn¹ wrêcz strukturê wina daje dodatek 20�40% win Leon Millot, natomiast

bardziej wyrazisty aromat i wiêksz¹ z³o¿ono�æ uzyskuje siê w kupa¿u z winami takich

odmian, jak Rondo, Wiszniewyj Rannyj czy Pinot Wczesne; technologia wyrobu: w wi-

nach Marechal Foch mo¿e czasem objawiæ siê zio³owa nuta charakterystyczna dla mie-

szañców z udzia³em V. riparia; dla jej wyeliminowania i zarazem uzyskania bardziej wyra-

zistego owocowego charakteru zaleca siê czê�ciow¹ tzw. �maceracjê wêglow¹� gron: ok.

1/3 winogron nale¿y zebraæ z krzewów mo¿liwie ostro¿nie i w ca³o�ci, wraz z szypu³kami

dodaæ do fermentuj¹cej miazgi; jako�æ aromatu Marechal Foch polepsza tak¿e dojrzewa-

nie wina w beczkach, lub � co jest rozwi¹zaniem ³atwiejszym i tañszym � dodatek wiórek

dêbowych w ilo�ci 2�3 g/l podczas wstêpnej fermentacji w miazdze.

Marechal Foch jest podstawow¹ odmiana przerobow¹ do produkcji �redniej klasy win

czerwonych w rejonie Wielkich Jezior na pograniczu USA i Kanady. Z uwagi na ogólne

walory u¿ytkowe odmiana ta ma szansê odegraæ podobn¹ rolê na Podkarpaciu, dostar-

czaj¹c wina przyzwoitej jako�ci, przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów produkcji.

Marechal Foch nie sprawia wiêkszych problemów w uprawie, niezawodnie plonuje i umo¿-

liwia uzyskanie ró¿norodnych w stylu win czerwonych o dobrej jako�ci handlowej. Nawet

nie w pe³ni dojrza³e grona, zawie-raj¹ce zaledwie ok. 150 g/l cukru nadaj¹ siê do wyrobu

dobrych win ró¿owych i lekkich win czerwonych do bie¿¹cej konsumpcji w stylu beaujola-

is. Pozwala to ³atwo dostosowaæ profil produkcji do bie¿¹cych potrzeb konsumentów

i praktycz-nie eliminuje gro�bê tzw. z³ych roczników. A w przypadku profesjonalnej, do-

cho-dowej uprawy s¹ to zalety nie do przecenienia!

Milia (b.)
Pochodzenie: odmiana V. vinifera � krzy¿ówka Müller Thurgau x Traminer uzyskana

na S³owacji.

Walory u¿ytkowe: nowa, obiecuj¹ca selekcja o wczesnej porze dojrzewania, daje do-

brej jako�ci aromatyczne wino; odporno�æ na choroby: �rednio wra¿liwa; wytrzyma³o�æ
na mróz: do �21°C; pora dojrzewania: wczesna, ju¿ w pierwszych dniach wrze�nia grona

osi¹gaj¹ 200�240 g/l cukru; plenno�æ: �rednia, 100-120 kg/ar .

Wino: bardzo dobrej jako�ci, zrównowa¿one, ekstraktywne, z wyra�nym aromatem

muszkatu i egzotycznych owoców, nieco podobnym do Traminera; odmiana nadaje siê

szczególnie do wyrobu s³odkich win pó�nego zbioru.

Muszkat Odeski (b.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � Muskat Sinyj Rannyj x S.V.

20 366; odmiana uzyskana na Ukrainie.
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Walory u¿ytkowe: typowo przerobowa odmiana o dobrych walorach u¿ytkowych i spraw-

dzona w polskich warunkach; wymaga ¿y�niejszych gleb i dobrych, nas³onecznionych

stanowisk; odporno�æ na choroby: odmiana wystarczaj¹co odporna na choroby grzybo-

we; wytrzyma³o�æ na mróz: do �24°C; pora dojrzewania: �rednio wczesna, w ostatniej

dekadzie wrze�nia, w przeciêtne lata owoce osi¹gaj¹ 180�200 g/l cukru; plenno�æ:

ok. 150 kg/ar.

Wino: dobrej jako�ci, zrównowa¿one, ekstraktywne i wyraziste, ze sporym potencja-

³em dojrzewania; w winach m³odym, 1�2 letnich wyra�nie siê zaznacza odmianowy aro-

mat muszkatu z nut¹ �wie¿ych winogron, owoców tropikalnych i przypraw korzennych,

w winach starszych rozwijaj¹ siê dojrza³e aromaty toffi, miodu i fig; dobre wina s³odkie

i musuj¹ce; z uwagi na dobry aromat i ekstrakt Muszkat Odeski stanowi bardzo cenny

sk³adnik do kupa¿u z winami mniej wyrazistymi, którym dodaje sporo charakteru.

Ortega (b.)
Pochodzenie: odmiana V. vinifera � krzy¿ówka Müller Thurgau x Siegerrebe uzyskana

w instytucie w Würzburgu (Niemcy).

Walory u¿ytkowe: odmiana z dobrym skutkiem uprawiana w najch³odniejszych regionach

winiarskich; w Niemczech s³u¿y g³ównie do wzbogacania komercyjnych, pó³s³odkich miesza-

nek, ale do�wiadczenia angielskie i kanadyjskie pokazuj¹, ¿e Ortega jest odmian¹ bardzo pla-

styczn¹ i przydatn¹ zarówno do wyrobu win wytrawnych, jak i s³odkich win pó�nego zbioru;

odporno�æ na choroby: �rednia na choroby grzybowe, wra¿liwa na botrytis; wytrzyma³o�æ na
mróz: do �21°C, wra¿liwa na przymrozki wiosenne; wymagania dotycz¹ce lokalizacji i gleby:

wymaga miejsc dobrze zabezpieczonych przed przymrozkami, oraz w miarê zacisznych i cie-

p³ych, gdy¿ inaczej �le zawi¹zuje owoce; nie nadaje siê na bardzo suche gleby kamieniste

i piaszczyste, na glebach o wysokiej zawarto�ci wapnia odmiana jest podatna na chlorozê;

prowadzenie krzewów: najlepiej w rozstawie ok. 200 x 120 cm w wysokich formach (np. guyot

na wysokim pniu);  pora dojrzewania:  �rednio wczesna, ok. 20 wrze�nia; grona uzyskuj¹ prze-

ciêtnie 180�220 g/l cukru i 6�7 g/l kwasów; plenno�æ: �rednia, zwykle powy¿ej 100 kg/ar; klony:

ze wzglêdu na wy¿sz¹ kwasowo�æ ceniony jest klon Wü5 selekcji instytutu w Würzburgu; pod-
k³adki: SO4 (lub Binova).

Wino: jest pe³ne, ekstraktywne, z przyjemnym aromatem brzoskwini, posiada du¿y poten-

cja³ dojrzewania, jednak warunkiem dobrej jako�ci jest odpowiednia dojrza³o�æ winogron, za-

wieraj¹cych minimum 170�180 g/l cukru; wina wytrawne posiadaj¹ wyra�nie po³udniowy cha-

rakter i nie�le dojrzewaj¹ w nowym dêbie, wina s³odkie pó�nego zbioru i botrytyzowane odzna-

czaj¹ siê skoncentrowanym aromatem i dobr¹ równowag¹; w cieplejszych latach wino mo¿e

zawieraæ zbyt ma³o kwasów; Ortega znakomicie nadaje siê do kupa¿u z winami o neutralnym

aromacie i wy¿szej kwasowo�ci.

Pinot Czarne (Pinot Noir, cz.)
Pochodzenie: klasyczna odmiana V. vinifera � stara odmiana burgundzka; dziêki klaszto-

rom cysterskim ju¿ w �redniowieczu rozpowszechniona w ca³ej �rodkowej Europie, tak¿e

w Polsce (Zielona Góra, Trzebnica).

Walory u¿ytkowe: Pinot Czarne daje jedne z najszlachetniejszych win czerwonych, stanowi

tak¿e pierwszorzêdny surowiec na wina musuj¹ce, ale nale¿y do odmian najbardziej kapry-
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�nych i wymagaj¹cych w uprawie; odporno�æ na choroby: odmiana jest wra¿liwa na wiêkszo�æ

chorób grzybowych, w stosunkowo wilgotnym klimacie Podkarpacia wymaga systematycznej

ochrony chemicznej oraz wyboru klonów mniej podatnych na botrytis i posiadaj¹cych lu�niej-

sze grona; wytrzyma³o�æ na mróz: do �20°C; wymagania dotycz¹ce lokalizacji i gleby: u nas

wy³¹cznie w starannie wybranych, dobrze nas³onecznionych i zacisznych lokalizacjach na po-

³udniowych zboczach o spadku 15�20°, a jeszcze lepiej na tarasach; wymaga g³êbokich, umiar-

kowanie ¿yznych i stosunkowo ciep³ych gleb, jak l¿ejsze gleby gliniaste, piaszczysto-gliniaste,

¿wirowo-gliniaste i lessowe; �le dojrzewa na glebach zbyt suchych, p³ytkich i ubogich, jak gleby

silnie kamieniste i piaszczyste z ma³¹ domieszk¹ gliny, oraz na glebach ciê¿kich, zimnych

i zbytnio urodzajnych, jak ciê¿kie gliny i gleby ilasto-gliniaste; prowadzenie krzewów: w na-

szych warunkach krzewy powinny byæ sadzone raczej w wiêkszym rozstawie i prowadzone

w przestrzennych formach (np. lira); pora dojrzewania: pó�na, w naszych warunkach ok. 10

pa�dziernika; dla uzyskania dobrej jako�ci wina czerwonego konieczne jest uzyskanie pe³nej

dojrza³o�ci winogron,  przynajmniej 180�190 g/l cukru, przy zawarto�ci kwasów ok. 8�10 g/l;

plenno�æ: raczej niska, w zale¿no�ci od uprawianego klonu od 60 do 120 kg/ar; przy produkcji

najwy¿szej klasy win burgundzkich ogranicza siê plon nawet do 40�50 kg/ar; klony: szkó³ki

winoro�li oferuj¹ kilkadziesi¹t klonów Pinot Czarnego; wysok¹ jako�æ win czerwonych zapew-

niaj¹ francuskie klony PN114, PN115, PN459 i PN777, stosunkowo wczesne i do�æ wytrzyma³e

na mróz (s¹ uprawiane m.in. w Kanadzie); spo�ród sprawdzonych w naszej czê�ci Europy

selekcji dobre efekty daje czeski klon PO-22 oraz stosunkowo odporny na botrytis niemiecki

klon 1-81Gm; popularny jest tak¿e pochodz¹cy z Szampanii p³odny klon PN375, ale z powodu

ni¿szej zawarto�ci barwnika i wysokiej kwasowo�ci nadaje siê on przede wszystkim do wyrobu

win ró¿owych i musuj¹cych; podk³adki: SO4, Teleki 5C i Kober 125AA; na urodzajnych, g³êb-

szych glebach wapiennych tak¿e Couderc 3309.

Wino: odznacza siê umiarkowan¹ zawarto�ci¹ garbników, �wie¿¹ kwasowo�ci¹ i z³o¿onym

aromatem s³odkich malin, czere�ni, ostrê¿yn, gorzkich migda³ów i przypraw korzennych, jest

pe³ne i g³adkie w smaku; wina te zwykle s¹ starzone w dêbie i mog¹ dojrzewaæ kilka lat; doda-

tek 10�20% Pinot Czarnego mo¿e wnie�æ wiele finezji do win o podobnej gamie aromatycznej,

jak Leon Millot, Marechal Foch i Rondo; tradycyjnie te¿ kupa¿uje siê Pinot Czarne z Pinot

Wczesnym, lepiej dojrzewaj¹cym w ch³odnym klimacie; dlatego w naszych warunkach zaleca

siê uzupe³niaæ nasadzenia Pinot Czarnego dodatkiem co najmniej 30% krzewów Pinot Wcze-

snego; wina musuj¹ce: w przypadku niepe³nej dojrza³o�ci, rzêdu 140�150g/l cukru, w wyniku

lekkiego t³oczenia bez maceracji, z gron Pinot Czarnego mo¿na uzyskaæ wysokiej klasy suro-

wiec na bia³e i ró¿owe wina musuj¹ce; przy produkcji klasycznego szampana Pinot Czarne

³¹czy siê najczê�ciej z odmianami Chardonnay i Pinot Meunier; dodatek 10�30% win z Pinot

Czarnego pozwala otrzymaæ w naszych warunkach bardzo dobrej jako�ci wina musuj¹ce

w oparciu o odmiany Seyval Blanc i Bianka.

Pinot Czarne daje bez w¹tpienia najszlachetniejsze ze wszystkich win czerwonych naszej

strefy klimatycznej � przede wszystkim czerwonego burgunda, ale równie¿ najlepsze spo�ród

czerwonych win �rodkowej Europy. S³u¿y tak¿e do wyrobu bia³ego i ró¿owego szampana. Wina

Pinot Noir s¹ dzisiaj prawdopodobnie najbardziej poszukiwanymi winami odmianowymi na

�wiecie. Tym bardziej, ¿e uzyskanie klasycznego, �burgundzkiego� charakteru takich win jest
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mo¿liwe tylko w ch³odniejszych regionach uprawy winoro�li. Dzisiaj pocz¹tkuj¹cym winogrodni-

kom raczej nie polecamy uprawy tej kapry�nej odmiany, ale byæ mo¿e w przysz³o�ci doczeka-

my siê wspania³ych Pinot z Podkarpacia.

Pinot Szare (Pinot Gris, b.)
Pochodzenie: klasyczna odmiana V. vinifera � mutacja Pinot czarnego o ja�niejszym zabar-

wieniu owoców; odmiana pochodzi z Burgundii i Szampanii, od dawna rozpowszechniona

w �rodkowej Europie.

Walory u¿ytkowe: odmiana ta jest do�æ dobrze przystosowana do ch³odniejszych regionów

winiarskich i tak¿e w naszych warunkach daje mo¿liwo�æ uzyskania win najwy¿szej jako�ci;

odporno�æ na choroby: w porównaniu z innymi odmianami V. vinifera Pinot Szare jest relatyw-

nie odporne na choroby grzybowe; wymaga ograniczonej ochrony chemicznej; wytrzyma³o�æ
na mróz: do �20°C, wra¿liwe na wiosenne przymrozki; wymagania dotycz¹ce lokalizacji i gleby:
wymaga dobrze nas³onecznionych i os³oniêtych lokalizacji na zboczach, odpowiednio zabez-

pieczonych przed przymrozkami; najlepiej sprawdza siê na glebach g³êbszych i stosunkowo

urodzajnych, piaszczysto-gliniastych, lessowych i l¿ejszych glinach, toleruje te¿ gleby silnie

wapienne; �le znosi gleby suche i ubogie, kamieniste i piaszczyste;  prowadzenie krzewów:

krzewy powinny byæ sadzone w rozstawie ok. 180 x 140 cm i prowadzone w wysokich formach;

pora dojrzewania: �rednio pó�na, grona dojrzewaj¹ w pierwszych dniach pa�dziernika i gro-

madz¹ do�æ du¿o cukru (�rednio ok. 200 g/l) przy umiarkowanej kwasowo�ci rzêdu 9�10 g/l;

plenno�æ: �rednia, 80 do 120 kg/ar; klony: w ch³odniejszych lokalizacjach �rodkowej Europy

z dobrym efektem uprawia siê czeski klon PO-V-2; podk³adki: najczê�ciej poleca siê Kober

5BB, ale u nas lepiej stosowaæ Kober 125AA, SO4, a na gleby silnie gliniaste Geisenheim 26

(26G).

Wino: jest ekstraktywne, pe³ne, d³ugie i dobrze zrównowa¿one, z dymnym aromatem su-

szonych jab³ek, gruszek, skórki pomarañczowej, orzechów, kruchego ciasta i �mietany, w naj-

lepszym wydaniu wina takie dojrzewaj¹ 5 do 10 lat  i zbli¿aj¹ siê klas¹ do wielkich bia³ych

burgundów; wina wytrawne o typowym dla Pinot Szarego charakterze uzyskuje siê z winogron

w pe³ni dojrza³ych, zawieraj¹cych 180�220 g/l cukru; przy niepe³nej dojrza³o�ci winogron

(150�170 g/l cukru) uzyskuje siê lekkie, �wie¿e, kwaskowe i raczej neutralne wina przeznaczo-

ne do szybkiego spo¿ycia (w typie w³oskich win pinot grigio) i dobre wina musuj¹ce; z winogron

pó�nego zbioru otrzymuje siê znakomite, bogate i miodowe wina s³odkie.

Pinot Wczesne (Pinot Noir Précoce, cz.)
Pochodzenie: klasyczna odmiana V. vinifera � wcze�niejsza i nieco bardziej odporna muta-

cja Pinot Czarnego; niegdy� rozpowszechniona w ca³ej �rodkowej Europie (np. czêsta w okoli-

cach Zielonej Góry), dzisiaj spotykana niemal wy³¹cznie w Niemczech, gdzie jest znana jako

Frühburguder.

Walory u¿ytkowe: stosunkowo odporna i ³atwa w uprawie odmiana, dobrze przystosowana

do ch³odnego klimatu; odporno�æ na choroby: �rednio wra¿liwa na choroby grzybowe (jednak

znacznie odporniejsza, ni¿ pinot czarne), jest natomiast ma³o odporna na choroby wirusowe,

zw³aszcza li�ciozwój; wytrzyma³o�æ na mróz: do �21°C; wymagania dotycz¹ce lokalizacji i gle-
by: ma nieco mniejsze wymagania wzglêdem lokalizacji, ni¿ Pinot Czarne, wymaga jednak
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miejsc dostatecznie s³onecznych, zacisznych i dobrze chronionych przed przymrozkami oraz

gleb ciep³ych, stosunkowo lu�nych i przepuszczalnych, gliniasto-piaszczystych lub lessowych;

znosi równie¿ gleby bardziej suche, piaszczyste i kamieniste; prowadzenie krzewów: dla lep-

szego zawi¹zywania gron krzewy powinno siê prowadziæ w jedno - lub dwuramiennej formie

guyota na pniu wysoko�ci 60�80 cm, najlepiej w rozstawie rzêdów ok. 180�200 cm; pora doj-
rzewania: dwa tygodnie przed pinot czarnym (do koñca wrze�nia), w przeciêtnych latach wino-

grona osi¹gaj¹ ok. 200 g/l cukru, przy zawarto�ci kwasów 7�9 g/l; plenno�æ: raczej niska,

50�90 kg/ar; klony: powinno siê wybieraæ odpowiednio plenne selekcje, np. niemieckie klony

1Gm, 4Gm lub 6Gm z Geisenheimu; podk³adki: SO4 lub Kober 125AA.

Wino: bardzo dobrej jako�ci, ³adnie wybarwione i dobrze zrównowa¿one, z finezyjnym, ele-

ganckim aromatem i typowo burgundzkim charakterem, chocia¿ l¿ejsze ni¿ klasyczne Pinot

Noir; bardzo dobrze znosi dojrzewanie w beczce; Pinot Wczesne stanowi bardzo cenny sk³ad-

nik kupa¿u � dodane w ilo�ci ok. 20% znacznie uszlachetnia wina z takich odmian, jak Leon

Millot, Marechal Foch czy Rondo; jest to równie¿ klasyczny dodatek do Pinot Czarnego, co

szczególnie w przypadku gorszych roczników korzystnie obni¿a kwasowo�æ oraz wyrównuje

poziom garbników i alkoholu w winach z tej pó�no dojrzewaj¹cej odmiany.

Regent (cz.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � (Sylwaner x Müller-Thur-

gau) x Chambourcin; odmiana uzyskana w instytucie w Geilweilerhof, zarejestrowana

w Niemczech jako V. vinifera (mo¿liwa produkcja win jako�ciowych, zgodnie z klasyfi-

kacj¹ UE).

Walory u¿ytkowe: nowa odmiana uprawiana w Niemczech na du¿¹ skalê i bardzo tam

ceniona za jako�æ wina; nie sprawia wiêkszych problemów w uprawie ale dla w³a�ciwego

zawi¹zywania owoców wymaga ciep³ych i zacisznych lokalizacji; odporno�æ na choroby:

stosunkowo dobra na choroby grzybowe, w przeciêtnych latach mo¿liwa uprawa bez opry-

sków chemicznych, wykazuje te¿ wysok¹ odporno�æ na botrytis; wytrzyma³o�æ na mrozy:

do �24°, jednak ze wzglêdu na wczesny pocz¹tek wegetacji odmiana nie powinna byæ

sadzona w miejscach nara¿onych na wiosenne przymrozki; pora dojrzewania: �rednio

wczesna, w pe³ni dojrzewa w ju¿ koñcu wrze�nia, grona nale¿y zbieraæ przy 180�210 g/l

cukru, aby zachowaæ nie mniej, ni¿ 7�8 g/l kwasów i pH 3,2�3,3; plenno�æ: regularna,

�rednio wysoka, dla uzyskania dobrej jako�ci wina zbiór powinien byæ ograniczony do ok.

100 kg/ar.

Wino: nawet w ch³odnym klimacie uzyskuje siê wysokiej jako�ci czerwone wino,

o wyra�nie po³udniowym charakterze, ekstraktywne, zrównowa¿one, garbnikowe i dobrze

wybarwione; przypominaj¹ce nieco wina z doliny Rodanu; dobrze znosi kontakt z beczk¹

dêbow¹ i nie�le siê starzeje.

Rondo (cz.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � Saperawi Siewiernyj

x St Laurent; odmiana hodowli instytutu w Geisenheim, zarejestrowana w Niemczech jako

V. vinifera (mo¿liwa produkcja win jako�ciowych, zgodnie z klasyfikacj¹ UE).

Walory u¿ytkowe: odmiana o cechach ogólnou¿ytkowych, dobrze sprawdzona w Pol-

sce; pomimo nie najlepszej odporno�ci nie jest trudna w uprawie; obecnie jedna z najbar-
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dziej obiecuj¹cych odmian, umo¿liwiaj¹ca uzyskanie w naszych warunkach dobrej jako-

�ci win czerwonych; wyro�niête grona mog¹ byæ u¿ytkowane równie¿ jako deserowe;

odporno�æ na choroby: na m¹czniaka rzekomego i szar¹ ple�ñ �rednio wysoka, przy sil-

nej infekcji konieczna ochrona chemiczna; wytrzyma³o�æ na mróz: do �24°C, po uszko-

dzeniach bardzo dobrze siê regeneruje i dobrze plonuje; pora dojrzewania: wczesna, na

owoce deserowe w koñcu sierpnia, na wino ju¿ oko³o po³owy wrze�nia; owoce osi¹gaj¹

zwykle 180�190 g/l cukru; plenno�æ: wysoka, regularnie powy¿ej 150 kg/ar.

Wino: bardzo dobrej jako�ci, charakteryzuje siê ³adnym wybarwieniem, zrównowa¿on¹

budow¹ oraz aromatem czere�ni, malin i le�nych owoców, zbli¿onym nieco do pinot noir;

typ wina zale¿y w du¿ej mierze od techniki wyrobu � przy zastosowaniu krótkiej maceracji

z u¿yciem enzymów albo maceracji w �rodowisku dwutlenku wêgla otrzymuje siê l¿ejsze

wina o wyra�nie owocowym bukiecie, przy nieco d³u¿szym kontakcie moszczu ze skórka-

mi i kilku miesi¹cach dojrzewania w nowej beczce wino zyskuje wyra�nie po³udniowy

charakter i bardziej z³o¿one aromaty przypraw korzennych i tytoniu, podobne do odmiany

syrach.

Serena (b.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � Saperawi Siewiernyj x (For-

ster White Seedling x Prachtraube); nowa selekcja z Geisenheim, zarejestrowana w Niem-

czech jako V. vinifera (mo¿liwa produkcja win jako�ciowych, zgodnie z klasyfikacj¹ UE).

Walory u¿ytkowe: w naszych warunkach wykazuje lepsze w³a�ciwo�ci, ni¿ bardziej

popularna w Polsce i lepiej sprawdzona, siostrzana odmiana Sibera; odporno�æ na choro-
by: wystarczaj¹c¹ na choroby grzybowe, z wyj¹tkiem m¹czniaka rzekomego; wytrzyma-
³o�æ na mróz: wy¿sza od Sibery, wytrzymuje bez wiêkszych uszkodzeñ spadki temperatur

do �27° C; pora dojrzewania: dojrzewa nieco wcze�niej i bardziej niezawodnie, ni¿ Sibe-

ra, do koñca wrze�nia grona gromadz¹ 180�200 g/l cukru; plenno�æ: zbli¿ona do Sibery,

ale po silnych mrozach wyra�nie wy¿sza.

Wino: do�æ dobrej jako�ci, zrównowa¿one, �rednio ekstraktywne i raczej neutralne,

z lekkim aromatem owocowo-korzennym i przyjemn¹, �wie¿¹ kwasowo�ci¹; bardzo dobry

surowiec na wina musuj¹ce.

Seyval Blanc (b.)
Pochodzenie: klasyczny mieszaniec francusko-amerykañski � Seibel 4995 x Seibel

4986.

Walory u¿ytkowe: odmiana przerobowa od dawna rozpowszechniona i sprawdzona

w Polsce, wymaga dobrych, s³onecznych stanowisk; odporno�æ na choroby: wystarczaj¹-

ca na choroby grzybowe; wytrzyma³o�æ na mróz: do �26°C; pora dojrzewania: �rednio

pó�na, owoce zbiera siê na prze³omie wrze�nia i pa�dziernika, gdy osi¹gaj¹ 170�200 g/l

cukru; plenno�æ: bardzo wysoka, konieczne jest jednak silne ciêcie i przerzedzanie gron

aby ograniczyæ plon do 150�200 kg/ar, inaczej owoce �le dojrzewaj¹ i wyra�nie spada

jako�æ wina.

Wino: dobrej jako�ci, o wysokim ekstrakcie (ok. 22�25 g/l) i neutralnym aromacie; typ

wina czêsto przyrównywany do chardonnay, posiada spory potencja³ dojrzewania i znacz-

nie zyskuje po 2�3 latach le¿akowania; ze wzglêdu na wysok¹ w naszych warunkach
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kwasowo�æ wymaga zwykle zabiegu fermentacji jab³kowo-mlekowej; dobrze znosi fer-

mentacjê i starzenie w beczkach dêbowych; znakomity surowiec na wina musuj¹ce

� zw³aszcza w kupa¿u z pinot czarnym mo¿liwe jest uzyskanie typowo szampañskiego

charakteru wina.

Sibera (b.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � Saperawi Siewiernyj x (For-

ster White Seedling x Prachtraube); nowa odmiana z Geisenheim, zarejestrowana w Niem-

czech jako V. vinifera (mo¿liwa produkcja win jako�ciowych, zgodnie z klasyfikacj¹ UE).

Walory u¿ytkowe: odmiana zdoby³a ju¿ sobie w Polsce znaczn¹ popularno�æ, g³ównie

ze wzglêdu na jako�æ i charakter wina, wydaje siê jednak, ¿e jej siostrzana selekcja Sere-

na wykazuje w naszych warunkach lepsze w³a�ciwo�ci uprawowe; odporno�æ na choro-
by: odporna na m¹czniaka rzekomego, ale podatna na m¹czniaka w³a�ciwego; wytrzyma-
³o�æ na mróz: do �26°C, pêdy wcze�nie i dobrze drewniej¹; pora dojrzewania: �rednio

pó�na, w dobrych stanowiskach w koñcu wrze�nia, jednak na glebach ¿yznych i bardziej

wilgotnych grona powinno siê je zbieraæ w pa�dzierniku, owoce osi¹gaj¹ zwykle 170�180

g/l cukru; plenno�æ: wysoka, ok. 150 kg/ar.

Wino: przewy¿sza jako�ci¹ wina z siostrzanej Sereny, jest pe³niejsze i bardziej wyrazi-

ste, korzenne, typem aromatu przypomina Rieslinga; przy starannej winifikacji mo¿na

z tej odmiany uzyskaæ interesuj¹ce wina odmianowe.

Siegerrebe (Sieger, b.)
Pochodzenie: odmiana V. vinifera � siewka odmiany Magdalenka Andegaweñska (prawdopodob-

nie krzy¿ówka z Traminerem) wyselekcjonowana w Alzey (Niemcy).

Walory u¿ytkowe: ta bardzo wczesna i stosunkowo odporna odmiana zdaje egzamin nawet

w ch³odniejszych regionach i nie sprawia wiêkszych problemów w uprawie; odporno�æ na choroby:

�rednio wra¿liwa na choroby grzybowe; wytrzyma³o�æ na mróz: do �22°C; wymagania dotycz¹ce loka-
lizacji i gleby: wymaga ciep³ych, dobre os³oniêtych od wiatru lokalizacji (inaczej �le zawi¹zuje owoce)

oraz miejsc dobrze chronionych przed przymrozkami; nie znosi gleb zbyt urodzajnych oraz mocno

wapiennych na których cierpi chlorozê; prowadzenie krzewów: krzewy powinny byæ sadzone w rozsta-

wie ok. 180 x 130 cm i prowadzone w formie podwójnego guyota na �rednim pniu; pora dojrzewania:

nale¿y do najwcze�niejszych selekcji V. vinifera i w naszych warunkach dojrzewa do po³owy wrze�nia;

nawet w gorszych rocznikach grona osi¹gaj¹ 180 g/l cukru, a w lepszych latach 200�230 g/l cukru

i kwasowo�æ ok. 5�7 g/l; wcze�nie dojrzewaj¹ce, s³odkie i aromatyczne grona s¹ czêsto atakowane

przez osy i ptaki, co niekiedy zmusza do stosowania siatek ochronnych; plenno�æ: w du¿ej mierze

zale¿y od pogody w czasie kwitnienia i jest raczej niska, przeciêtnie 50 do 70 kg/ar, w korzystnych

latach do 100 kg/ar; podk³adki: poleca siê SO4 (lub Binowa).

Wino: charakteryzuje siê bardzo silnym aromatem muszkatu, przypominaj¹cym wino

z Traminera, jest pe³ne i ekstraktywne, posiada zazwyczaj sporo cukru resztkowego, ale czêsto zbyt

nisk¹ kwasowo�æ; dlatego nadaje siê przede wszystkim jako sk³adnik mieszanek;

w przypadku gorszych roczników mo¿e dodaæ nieco cukru i aromatu, a tak¿e obni¿yæ nadmiern¹ kwa-

sowo�æ w winach z Traminera, zachowuj¹c jego odmianowy charakter; w kupa¿u z neutralnymi wina-

mi (np. Seyval Blanc, Aurora) ju¿ ok. 10% dodatek Siegerrebe wystarczy dla uzyskania wyra�nego

aromatu.



51

Traminer (Gewürztraminer, b.)
Pochodzenie: klasyczna odmiana V. vinifera; jedna z najstarszych odmian winoro-

�li, od dawna rozpowszechniona w ca³ej Europie; w Polsce uprawiana od �redniowie-

cza, a jeszcze po ostatniej wojnie dominowa³a w winnicach Warki i Zielonej Góry.

Walory u¿ytkowe: Traminer daje jedne z najszlachetniejszych win bia³ych, a uzy-

skanie bardzo wysokiej jako�ci jest mo¿liwe tak¿e w warunkach po³udniowej Polski,

w dobrze wybranych lokalizacjach; odporno�æ na choroby: �rednio wra¿liwa na cho-

roby grzybowe i wymaga raczej ochrony chemicznej, wykazuje natomiast stosunko-

wo dobr¹ odporno�æ na botrytis, co umo¿liwia pó�ne zbiory winogron; wytrzyma³o�æ
na mróz: znosi temperatury do �21°C; pó�no rozpoczyna wegetacjê, czym zwykle

unika wiosennych przymrozków; wymagania dotycz¹ce lokalizacji i gleby: wymaga

dobrych stanowisk na po³udniowych i po³udniowo-zachodnich zboczach, os³oniêtych

od wiatru i zacisznych; najlepiej plonuje na stosunkowo ciep³ych i urodzajnych gle-

bach gliniasto-piaszczystych, a tak¿e lessowych i l¿ejszych glebach gliniastych; na

glebach zbyt suchych i kamienistych krzewy szybko siê degeneruj¹, a z powodu wra¿-

liwo�ci na chlorozê nie znosi tak¿e gleb o du¿ej zawarto�ci wapnia; prowadzenie
krzewów: w naszych warunkach krzewy powinny byæ sadzone w rozstawie ok. 180

x 130 cm i prowadzone w wysokich formach;  pora dojrzewania: pó�na, w warunkach

po³udniowej Polski dojrzewa ok. 5�10 pa�dziernika, grona osi¹gaj¹ 190�240 g/l cu-

kru i zachowuj¹ niewiele kwasów (7�9 g/l); plenno�æ: raczej niska, 60 do 90 kg/ar;

klony: spo�ród wielu pododmian i klonów Traminera w naszych warunkach dobrze

sprawdza siê czeska selekcja PO-209/K; podk³adki: SO4 (lub Binova).

Wino: odznacza siê intensywnie ¿ó³t¹ barw¹, jest ekstraktywne, zwykle o du¿ej

mocy alkoholu i umiarkowanej kwasowo�ci, z wyrazistym aromatem kwiatu ró¿y, owo-

ców egzotycznych, przypraw korzennych; odmiana czêsto s³u¿y do wyrobu win s³od-

kich i pó³s³odkich; technologia wyrobu: dla uzyskania mocniejszego aromatu wskaza-

ne jest przeprowadzenie krótkiej fermentacji w miazdze winogron, trzeba jednak za-

chowaæ ostro¿no�æ aby do moszczu nie przedosta³y siê obecne w skórkach czerwo-

ne barwniki i gorzkie polifenole.

Turan (Agria, cz.)
Pochodzenie: odmiana V. vinifera � krzy¿ówka (Teinturier x Kadarka) x (Medoc Noir x Csaba Göngye)

hodowli instytutu w Egerze (Wêgry).

Walory u¿ytkowe: stosunkowo wczesna i odporna, daje tak¿e u nas mo¿liwo�æ uzyskania wysokiej

jako�ci czerwonego wina; odporno�æ na choroby: odmiana stosunkowo odporna na choroby grzybowe;

wytrzyma³o�æ na mróz: dobrze znosi mrozy do �20°C; wymagania dotycz¹ce lokalizacji i gleby: z uwagi

na do�æ wczesny pocz¹tek wegetacji wymaga lokalizacji dobrze chronionych przed przymrozkami;

najlepiej udaje siê na glebach przepuszczalnych, ciep³ych i umiarkowanie wilgotnych, piaszczysto-gli-

niastych, lessowych i l¿ejszych glinach; pora dojrzewania: �rednio wczesna, winogrona zbiera siê zwy-

kle w koñcu wrze�nia przy zawarto�ci cukru rzêdu  170�190 g/l; plenno�æ: �rednia, choæ regularna, na

poziomie 100�120 kg/ar; podk³adki: poleca siê Teleki 5C.

Wino: odznacza siê g³êbok¹ barw¹, jest �rednio ekstraktywne i dobrze zrównowa¿one, z aromatem

czarnych porzeczek, malin, ostrê¿yn, czerwonej papryki i przypraw korzennych; dobrze dojrzewa

w drewnie i jako wino odmianowe jest w stanie rozwin¹æ bukiet w charakterze bordoskim; sprawdza siê
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te¿ jako sk³adnik mieszanek w stylu egerskiego bikavera, z takimi odmianami, jak Regent, Rondo, czy

Marechal Foch.

Wiszniewyj Rannyj (cz.)
Pochodzenie: mieszaniec z³o¿ony z przewag¹ V. vinifera � Wir�II�35�25 x (Nimrag x V. amurensis);

odmiana hodowli ukraiñskiej.

Walory u¿ytkowe: odmiana typowo przerobowa, plenna i zapewniaj¹ca wysok¹ jako�æ wina, ale

trudniejsza w uprawie od wiêkszo�ci mieszañców; odporno�æ na choroby: na m¹czniaka rzekomego

i szar¹ ple�ñ �rednio wysoka, ochrona chemiczna potrzebna jest jedynie w przypadku silnej infekcji,

odmiana wra¿liwa na m¹czniaka w³a�ciwego; wytrzyma³o�æ na mróz: do ok. �24°C, pora dojrzewania:

�rednio wczesna, zazwyczaj pod koniec wrze�nia grona osi¹gaj¹ 170�190 g/l cukru; plenno�æ: dobra,

powy¿ej 150 kg/ar.

Wino: wysokiej jako�ci, intensywnie wybarwione, �rednio ekstraktywne, o przyjemnym, czystym

aromacie wi�ni i owoców le�nych; wymaga poprawnej winifikacji, zw³aszcza starannej maceracji; stano-

wi cenny sk³adnik kupa¿u z winami o neutralnym aromacie i mniej intensywnej barwie (np. z odmiany

Leon Millot).

Odmiana

Aurora

Bianka

Cascade

Csersegi Füszeres

Dunaj

Freiminer

Hibernal

Jutrzenka

Leon Millot

Marechal Foch

Milia

Muszkat Odeski

Ortega

Pinot Czarne

Pinot Szare

Pinot Wczesne

Regent

Rondo

Serena

Seyval Blanc

Sibera

Siegerrebe

Traminer

Turan

Wiszniewyj Rannyj

Pora

dojrzewania

winogron

wczesna

œr. wczesna

wczesna

œr. póŸna

œr. wczesna

œr. póŸna

œr. póŸna

wczesna

œr. wczesna

wczesna

b. wczesna

œr. wczesna

œr. wczesna

póŸna

œr. póŸna

œr. póŸna

œr. wczesna

wczesna

œr. wczesna

œr. póŸna

œr. póŸna

wczesna

œr. póŸna

œr. wczesna

œr. wczesna

Wymagania

dotycz¹ce

lokalizacji

b. ma³e

œrednie

b. ma³e

du¿e

œrednie

œrednie

du¿e

ma³e

ma³e

ma³e

œrednie

œrednie

œrednie

b. du¿e

du¿e

du¿e

œrednie

œrednie

œrednie

œrednie

œrednie

œrednie

du¿e

du¿e

œrednie

Zdolnoœæ

koncentracji

cukru

œrednia

wysoka

niska

œrednia

b. wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

b. wysoka

wysoka

wysoka

œrednia

œrednia

œrednia

œrednia

œrednia

wysoka

niska

œrednia

wysoka

œrednia

œrednia

œrednia

Odpornoœæ

na choroby

wysoka

b. wysoka

b. wysoka

œrednia

œrednia

œrednia

œrednia

wysoka

wysoka

b. wysoka

œrednia

wysoka

niska

niska

œrednia

niska

wysoka

œrednia

wysoka

b. wysoka

b. wysoka

œrednia

niska

œrednia

œrednia

Odpornoœæ

na mróz

b. wysoka

wysoka

wysoka

niska

niska

œrednia

wysoka

wysoka

b. wysoka

b. wysoka

niska

œrednia

niska

niska

niska

niska

œrednia

œrednia

wysoka

wysoka

wysoka

œrednia

niska

niska

œrednia

Plennoœæ

wysoka

œrednia

wysoka

œrednia

œrednia

œrednia

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

œrednia

œrednia

œrednia

niska

œrednia

niska

œrednia

wysoka

wysoka

b. wysoka

wysoka

niska

niska

œrednia

wysoka

Porównanie cech uprawowych odmian polecanych dla Podkarpacia
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Kryteria wyboru

Jako�æ wina
Uprawa winoro�li daj¹cych wina poni¿ej pewnego akceptowalnego progu jako�ci nie ma naj-

mniejszego sensu, je¿eli nawet inne ich cechy, jak plenno�æ, odporno�æ, wczesna pora dojrzewa-

nia, etc. � s¹ bardzo dobre. Je�li winnica ma byæ �ród³em dochodu, to powinna dostarczaæ surow-

ca na wino które zadowoli nabywców. Tych bowiem, oprócz ceny interesuje przede wszystkim

jako�æ wyrobu, a nie cudowne w³a�ciwo�ci uprawowe odmian rosn¹cych w naszej winnicy. Przy

wyborze uwzglêdnijmy wiêc w pierwszej kolejno�ci jako�æ koñcowego produktu, niezale¿nie od

tego, czy zamierzamy prowadziæ w³asny przerób, czy te¿ sprzedawaæ winogrona innemu produ-

centowi.

Dlatego ju¿ na etapie planowania winnicy powinni�my mieæ jasno sprecyzowany profil przy-

sz³ej produkcji i odpowiednio do niego wybraæ wachlarz uprawianych odmian. Pod wzglêdem

jako�ci uzyskanego wina mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce grupy odmian:

� odmiany do wyrobu win sto³owych
Najni¿sz¹ jako�æ akceptowan¹ w komercyjnej produkcji wina prezentuj¹ niezawodne

w uprawie, wczesne, bardzo odporne i plenne odmiany starych mieszañców franko-amerykañ-

skich, jak Aurora i Cascade. Nadaj¹ siê one jedynie jako sk³adnik do produkcji prostych win sto³o-

wych, które dla uzyskania odpowiedniej jako�ci handlowej wymagaj¹ dodatku co najmniej

20�30% winogron o lepszym ekstrakcie i aromacie.

� odmiany do wyrobu win ��redniej pó³ki�
Stanowi¹ one podstawow¹ grupê odmian przerobowych polecanych do uprawy na Podkarpa-

ciu. Zaliczamy do nich zarówno najlepsze spo�ród mieszañców franko-amerykañskich (Seyval

Blanc, Leon Millot. Marechal Foch) jak te¿ nowsze odmiany mieszañców z³o¿onych (Bianka, Musz-

kat Odeski, Jutrzenka). Odmiany te daj¹ mo¿liwo�æ regularnej produkcji win przyzwoitej jako�ci,

a przy odrobinie dodatkowego wysi³ku (pó�ny zbiór, ograniczone plony, dojrzewanie w beczkach,

etc.) nawet win bardzo dobrych.

� odmiany do wyrobu win jako�ciowych
Zaliczamy tu odmiany do wyrobu win, które zgodnie z przepisami Unii Europejskiej mog¹ byæ

oznaczone jako wina jakosciowe. S¹ to przede wszystkim odmiany winoro�li europejskiej V. vini-
fera (Cserszegi Füszeres, Ortega, Dunaj, Turan). Przywilejem tym ciesz¹ siê równie¿ wybrane

mieszañce z³o¿one (Hibernal, Sibera, Rondo, Regent). Ze wszystkich tych odmian mo¿na wyra-

biaæ wino co najmniej dobrej jako�ci. Nie zawsze bêdzie ono wyra�nie lepsze od win wyrabianych

z odmian poprzedniej grupy, ale trunki oznaczone jako �wino jako�ciowe pochodz¹ce z okre�lone-

go regionu� ciesz¹ siê zazwyczaj wiêkszym zaufaniem konsumentów.

� klasyczne odmiany Vitis vinifera
S¹ to stare odmiany europejskie o ustalonej od dawna reputacji, jak Traminer, i ró¿ne odmiany

Pinot. Mo¿na z nich otrzymaæ wina najwy¿szej klasy, a dodatkow¹ ich zalet¹ jest �legendarna�

nazwa szczepu gwarantuj¹ca zainteresowanie konsumentów. Ale nie ukrywamy, ¿e s¹ to odmia-

ny najtrudniejsze w uprawie, wymagaj¹ce pewnego do�wiadczenia i najlepszych lokalizacji.

Wymagania termiczne i pora dojrzewania
Podkarpacki klimat znacznie ogranicza uprawê odmian wymagaj¹cych du¿o ciep³a w okre-

sie wegetacji i pó�no dojrzewaj¹cych. W typowych lokalizacjach winnic, na terenach do 350 m
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n.p.m. za bezpieczne w uprawie uznaæ mo¿na wszystkie odmiany �rednio wczesne, które osi¹-

gaj¹ pe³n¹ dojrza³o�æ do koñca wrze�nia. Odmiany �rednio pó�ne, dojrzewaj¹ce

w pierwszej dekadzie pa�dziernika (Traminer, Pinot Szare, Pinot Wczesne, Hibernal) wyma-

gaj¹ ju¿ staranniej wybranych miejsc, szczególnie dobrze nas³onecznionych i os³oniêtych od

wiatru. Natomiast odmiany tak pó�ne, jak Pinot Czarne mo¿emy uprawiaæ wy³¹cznie w najlep-

szych, lokalizacjach po³o¿onych na po³udniowych zboczach o spadku ok. 10�20° lub na tara-

sach i raczej nie wy¿ej, ni¿ 250 m n.p.m.

Odporno�æ na niskie temperatury i przymrozki
Odmiany, które bez wiêkszej szkody dla owocowania wytrzymuj¹ spadki temperatury do �

24°C mo¿emy uznaæ za bezpieczne w uprawie w odpowiednich dla winoro�li lokalizacjach na

zboczach, na wysoko�ci do 350 m n.p.m. W zachodniej czê�ci Podkarpacia, nad Wis³¹

i Wis³ok¹, gdzie wystêpuj¹ stosunkowo ³agodne zimy, mo¿emy zaryzykowaæ uprawê odmiany

o ca³kowitej odporno�ci rzêdu �23°C. Uprawiaj¹c  odmiany o mniejszej odporno�ci albo

w gorszych lokalizacjach powinni�my siê liczyæ z okrywaniem krzewów na zimê, co wi¹¿e siê

oczywi�cie z dodatkowym nak³adem pracy. W przypadku niewielkiej winnicy o powierzchni

10�20 arów nie jest to du¿y problem, gdy¿ okrycie w³asnymi si³ami nawet tysi¹ca krzewów

zajmie nam najwy¿ej kilka popo³udni. Natomiast okrywanie na zimê wiêkszej plantacji ma eko-

nomiczny sens jedynie w przypadku produkcji surowca na wina bardzo wysokiej jako�ci, przede

wszystkim w oparciu o klasyczne odmiany V. vinifera.

Odmiany wcze�nie rozpoczynaj¹ce wegetacjê, szczególnie te z domieszk¹ winoro�li amur-

skiej (np. Sibera, Rondo) s¹ bardziej nara¿one na przymrozki wiosenne, dlatego powinny byæ

sadzone w odpowiednio wybranych lokalizacjach.

Odporno�æ na choroby
Brak odporno�ci na niektóre choroby nie dyskwalifikuje odmiany, je¿eli posiada inne ko-

rzystne cechy u¿ytkowe. Dotyczy to zw³aszcza bardzo szlachetnych odmian do produkcji win

najwy¿szej jako�ci. Ale musimy wzi¹æ pod uwagê, ¿e uprawa takiej odmiany jest znacznie

bardziej k³opotliwa i wi¹¿e siê czêsto z konieczno�ci¹ stosowania kosztownych �rodków ochro-

ny. Poza tym wybór bardziej odpornej odmiany czy klonu jest zawsze lepsz¹ drog¹ uzyskania

zdrowego plonu winnicy, ni¿ u¿ycie �rodków chemicznych.

W naszych warunkach do�æ istotne znaczenie ma odporno�æ winoro�li na szar¹ ple�ñ.

Szczególnie w stosunkowo wilgotnym klimacie pogórzy karpackich oraz na ciê¿szych, glinia-

stych glebach choroba ta jest trudna do zwalczania i mo¿e powodowaæ znaczne szkody.

Plenno�æ
Wielko�æ plonów winnicy musi rekompensowaæ poniesione nak³ady kosztów i pracy. Szczególnie

w przypadku ma³ych plantacji wa¿ne jest uzyskiwanie regularnych i na tyle wysokich plonów, aby

w ka¿dym roku osi¹gn¹æ przynajmniej minimaln¹ granicê op³acalno�ci uprawy. Przy produkcji surowca

na wina �redniej klasy, powinni�my w przeciêtnych latach uzyskiwaæ co najmniej 90�100 kg winogron

(czyli ok. 60 l wina) z jednego ara uprawy. W przypadku produkcji win bardzo wysokiej klasy, g³ównie

w oparciu o klasyczne odmiany europejskie zbiory mog¹ wynosiæ 60 kg/ar, co powinno siê jednak

wi¹zaæ z mo¿liwo�ci¹ uzyskania znacznie wy¿szej ceny za gotowy produkt. Natomiast produkcja su-

rowca na proste wina sto³owe bêdzie op³acalna przy regularnym plonie rzêdu 150 kg/ar.
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Trudno�ci zwi¹zane z upraw¹
Niektóre odmiany winoro�li wymagaj¹ wiêkszej staranno�ci, np. przy ciêciu lub

podwi¹zywaniu latoro�li albo dodatkowych zabiegów, jak opryski, okrywanie krze-

wów na zimê, ochrona przed przymrozkami, itp. W praktyce stwarzaj¹ one wiêksz¹

szansê pope³nienia ró¿nych b³êdów wp³ywaj¹cych na plonowanie i jako�æ winogron.

Powinni o tym pamiêtaæ zw³aszcza mniej do�wiadczeni winogrodnicy, dla których

polecamy raczej odmiany ³atwiejsze w uprawie, odporne i niezbyt pó�ne.

Razem czy osobno?
Praktyk¹ czêsto stosowan¹ w ch³odniejszych regionach winiarskich jest zró¿nico-

wanie sk³adu nasadzeñ i uprawa co najmniej kilku odmian na jednej dzia³ce. Wydaje

siê, ¿e jest to równie¿ najlepsze rozwi¹zanie dla Podkarpacia. Zw³aszcza, ¿e po la-

tach fascynacji odmianowymi �monokulturami� tak¿e w�ród konsumentów wraca moda

na wina kupa¿owane z kilku szczepów. Kompozycja odmian uprawianych w winnicy

powinna zapewniæ uzyskanie odpowiedniego plonu i jako�ci wina niezale¿nie od ka-

prysów pogody w poszczególnych rocznikach. W tym celu zwykle sadzi siê obok sie-

bie odmiany daj¹ce wysok¹ jako�æ wina (czêsto wra¿liwe i pó�ne) oraz odmiany mniej

szlachetne, za to plenne, odporne i wcze�niejsze. Jest te¿ inny powód ró¿nicowania

sk³adu odmianowego winnicy � przez ³¹czenie kilku szczepów mo¿na czêsto uzyskaæ

wina ciekawsze, bardziej z³o¿one, pe³niejsze i lepiej zbalansowane, ni¿ z winogron

jednej odmiany.

Ni¿ej przedstawiamy przyk³adowe kompozycje odmian w nasadzeniach do wyro-

bu win ró¿nej kategorii, które mo¿na zastosowaæ w warunkach Podkarpacia:

� winnica do produkcji win sto³owych
Przyk³adowy sk³ad nasadzeñ na wina bia³e:

� Aurora 50%

� Bianka 20%

� Muszkat Odeski 15%

� Jutrzenka 15%;

Przyk³adowy sk³ad nasadzeñ na wina czerwone:

� Cascade 50%

� Marechal Foch 20%

� Leon Millot 15%

� Rondo 15%

Jest to wariant najmniej ambitny, ale te¿ najbezpieczniejszy. Sk³ad odmianowy

umo¿liwia uzyskanie handlowej jako�ci win sto³owych nawet w gorszych lokalizacjach,

przy ekonomicznej wydajno�ci ponad 100 l/ar. W lepszych rocznikach mo¿liwy jest

tak¿e wyrób niewielkiej ilo�ci win �redniej klasy (do 30%  produkcji).

� winnica do produkcji win ��redniej pó³ki�
Przyk³adowy sk³ad nasadzeñ na wina bia³e:

� Bianka 20%

� Jutrzenka 20%
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� Muszkat odeski 20%

� Seyval blanc 20%

� Sibera 20%

Przyk³adowy sk³ad nasadzeñ na wina czerwone:

� Marechal Foch 40%

� Leon Millot 15%

� Regent 15%

� Rondo 15%

� Wiszniewyj rannyj 15%.

Bior¹c pod uwagê stosunek jako�ci wina i ryzyka uprawy oraz wci¹¿ niewielkie

do�wiadczenie naszych winogrodników, jest to prawdopodobnie wariant optymalny

dla warunków Podkarpacia. Kompozycja odmian wymaga typowych lokalizacji winnic

(zbocza, dobre nas³onecznienie), ale umo¿liwia produkcjê kupa¿owanych win przy-

zwoitej klasy przy �redniej wydajno�ci rzêdu 70�90 l/ar. Szersza paleta uprawianych

odmian pozwala na ró¿nicowanie kompozycji kupa¿u i utrzymanie dobrej jako�ci wina

niezale¿nie od rocznika. W lepszych latach mo¿na otrzymaæ ograniczone partie win

odmianowych, w tym nawet win jako�ciowych (np. Sibera, Regent, Rondo).

� winnica do produkcji win wy¿szej jako�ci
Przyk³adowy sk³ad nasadzeñ na wina bia³e:

� Sibera 30%

� Bianka 20%

� Hibernal 20%

� Milia (albo Muszkat Odeski) 10%

� Traminer 10%

� Sieger 10%

Przyk³adowy sk³ad nasadzeñ na wina czerwone:

� Regent 30%

� Rondo 20%

� Marechal foch 20%

� Dunaj 10%

� Turan 10%

� Pinot Wczesne 10%

Jest  to propozycja dla ambitnych, ale te¿ do�wiadczonych winogrodników.

Wariant ten zak³ada bowiem obsadzenie ok. 30% powierzchni odmianami

V. vinifera. Kompozycja taka wymaga bardzo dobrej lokalizacji i stwarza nieco

wiêcej problemów w uprawie (np. okrywanie na zimê, opryski). W zamian

mo¿emy uzyskaæ wina w najwy¿szej klasie jako�cioweji cenowej. Podstawo-

wy kupa¿  mieszcz¹cy siê  w klasie win jako�ciowych jest wyrabiany na bazie

stosunkowo p³odnych i odpornych odmian mieszañców z dodatkiem gron

V. vinifera, przy wydajno�ci 50�70 l/ar. W  dobrych rocznikach mo¿na te¿ uzy-

skaæ pewne ilo�ci �kultowych� win odmianowych (Traniner, Pinot), a w prze-

ciêtnych latach podobne w stylu kupa¿e (np. Traminer � Siegerrebe � Bianka

albo Pinot � Rondo � Marechal Foch).
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Organizacja gospodarstwa
winiarskiego

Wybór profilu produkcji

Prowadz¹c towarow¹ uprawê winoro�li mo¿emy sprzedaæ winogrona innym produ-

centom albo samodzielnie je przerobiæ na wino. Jeden i drugi wariant ma swoje plusy

i minusy. Uprawa winogron bez produkcji wina jest na pewno prostsza w realizacji i wi¹¿e

siê z mniejszymi inwestycjami, ale takie rozwi¹zanie jest mo¿liwe tylko tam, gdzie znaj-

duj¹ siê odbiorcy surowca. Plon winnicy musimy bowiem zbyæ bezpo�rednio po zbiorach

i to raczej na miejscu (w odleg³o�ci najwy¿ej kilkudziesiêciu kilometrów), gdy¿ dojrza³e

winogrona �le znosz¹ d³u¿sze przechowywanie i transport. Produkcja win gronowych

w Polce dopiero raczkuje i dzisiaj w ca³ym kraju jest mo¿e kilku wytwórców zainteresowa-

nych zakupem wiêkszych ilo�ci surowca. Mamy nadziejê, ¿e sytuacja ta ulegnie zmianie

i w najbli¿szych latach pojawi siê mo¿liwo�æ zbytu winogron przerobowych tak¿e na Pod-

karpaciu.

Ale je�li nawet uda nam siê znale�æ odbiorcê, to nasze przysz³e dochody bêd¹ wci¹¿

uzale¿nione od lokalnego popytu i bie¿¹cych cen winogron. Rozwi¹zaniem korzystnym

zarówno dla w³a�ciciela winnicy, jak i producenta wina s¹ kilkuletnie kontrakty na dostawê

surowca. Umowa taka powinna okre�laæ po¿¹dane parametry winogron (np. odmiana,

stopieñ dojrza³o�ci) oraz sposób ustalania ceny w zale¿no�ci od jako�ci surowca. Planu-

j¹c za³o¿enie winnicy bez w³asnego przerobu powinni�my zasiêgn¹æ rady miejscowych

producentów wina i dobieraæ odmiany pod k¹tem ich potrzeb surowcowych.

W³asne przetwórstwo
Gospodarstwo z w³asn¹ winnic¹ i piwnic¹ przetwórcz¹ jest przedsiêwziêciem niew¹t-

pliwie bardziej skomplikowanym organizacyjnie, a wyrób wina wymaga odpowiednich

pomieszczeñ i sprzêtu oraz pewnej wiedzy i umiejêtno�ci praktycznych. A przy tym decy-

duj¹c siê na ten wariant odk³adamy sobie w czasie przyp³yw gotówki do kieszeni, gdy¿

winogrona spieniê¿ymy tu¿ po zbiorze, wino najwcze�niej po kilku miesi¹cach a nierzad-

ko po roku czy dwóch. Z drugiej jednak strony w³asne przetwórstwo daje nam bardzo

istotne korzy�ci: generuje dodatkowe zyski, a tak¿e uniezale¿nienia nas od odbiorców

surowca i okresowych spadków cen winogron.

Wyrabiaj¹c wino �redniej klasy zarabiamy oko³o dwa razy wiêcej, ni¿ na sprzeda¿y

winogron, a w przypadku win bardzo dobrej jako�ci zwiêkszamy zyski nawet trzy, cztero-

krotnie. Rynek na wino jest i bêdzie znacznie szerszy, ni¿ mo¿liwo�ci zbytu surowca,

gdy¿ sprzeda¿ gotowego wyrobu nie narzuca nam takich ograniczeñ czasowych i prze-

strzennych. Odpowiednio przechowywane w piwnicy trunki mog¹ czekaæ na nabywców

nawet kilka lat nie trac¹c warto�ci. A dobrze zapakowany karton z winem wy�lemy wszê-

dzie tam, gdzie kto� nam odpowiednio za to zap³aci: do pobliskiej restauracji, do Warsza-

wy albo do Chicago.
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Kategorie jako�ciowe produkcji
Podobnie jak to jest w innych regionach, przysz³a produkcja winiarska Podkarpacia powin-

na byæ zró¿nicowana jako�ciowo i cenowo � od prostego wina podawanego �na dzbanki�

w kawiarnianym ogródku, po kolekcjonerskie rarytasy. Dla uproszczenia wyró¿niamy trzy kate-

gorie jako�ciowe win:

� wina sto³owe do bie¿¹cej konsumpcji
S¹ to wina podstawowej jako�ci, produkowane zazwyczaj przy niskich kosztach wytwarza-

nia (du¿a wydajno�æ z powierzchni winnicy, nieskomplikowane technologie). Przeznaczone s¹

raczej do bie¿¹cego spo¿ycia i konsumowane zazwyczaj na rynku lokalnym. Dla obni¿enia

ceny wina takie bardzo czêsto nie s¹ butelkowane i sprzedawane �prosto z beczki�. Tak¿e na

Podkarpaciu takie proste wina sto³owe powinny byæ sprzedawane lokalnie. Z powodzeniem

mog¹ s³u¿yæ jako tzw. wina domowe, podawane na dzbanki i kieliszki w lokalnych restaura-

cjach i zajazdach, szczególnie tam gdzie serwuje siê lokalne potrawy i gdzie bywaj¹ tury�ci.

Proste wino sto³owe mo¿e byæ sprzedawane tak¿e bezpo�rednio w gospodarstwach winiar-

skim, szczególnie je�li oferuje ono równie¿ pobyty agroturystyczne. Konsumenci nie s¹ sk³onni

zbyt drogo p³aciæ za wino tej klasy i nie spodziewajmy siê tu osi¹gn¹æ ceny sprzeda¿y wy¿szej,

ni¿ 10�15 z³ brutto za litr, albo 2�3 z³ za kieliszek w przypadku prowadzenia wyszynku.

� wina ��redniej pó³ki�
Tak okre�lamy wina w cenie detalicznej rzêdu 12�35 z³, butelkowane i sprzedawane pod

w³asn¹ etykiet¹. S¹ to trunki adresowane do szerokiego krêgu konsumentów, które jednak

mog¹ konkurowaæ ju¿ nie tylko na rynku lokalnym. Dlatego, dla osi¹gniêcia za³o¿onej  ceny ich

jako�æ powinna byæ na tyle dobra, aby mog³y byæ sprzedawane w specjalistycznych sklepach

winiarskich i podawane w restauracjach w Warszawie, Krakowie, Wroc³awiu i ka¿dym innym

miejscu w Polsce. Produkcja win ��redniej pó³ki� wydaje siê w obecnej rzeczywisto�ci optymal-

nym rozwi¹zaniem dla ma³ego gospodarstwa na Podkarpaciu. Jest to bowiem produkt, który

mo¿e zainteresowaæ konsumentów poza rynkiem lokalnym, co znacznie rozszerza mo¿liwo�ci

sprzeda¿y. Trunku �redniej klasy nie powstydz¹ siê np. amerykañscy polonusi, dla których

�prawdziwe� wino ze starego kraju mo¿e byæ powodem do snobistycznej dumy. A warunki Pod-

karpacia oraz sprawdzone tu odmiany winoro�li umo¿liwiaj¹ nawet pocz¹tkuj¹cym winogrodni-

kom uzyskanie w przeciêtnych latach odpowiedniego surowca do wyrobu takich win, przy za-

chowaniu ekonomicznej wydajno�ci.

� wina wysokiej jako�ci i winiarskie ciekawostki
Kategoria ta obejmuje wina w cenie detalicznej 25�100 z³ i dro¿sze, przeznaczone dla ogra-

niczonego krêgu bardziej wyrobionych (i zamo¿niejszych) konsumentów. S¹ to zarówno wina

odznaczaj¹ce siê bardzo dobr¹ jako�ci¹ oraz ró¿nego rodzaju �bia³e kruki�, np. wina produko-

wane przy pomocy specjalnych technologii albo z rzadkich odmian winoro�li. Zwykle wy¿sze

ceny uzyskuj¹ te¿ wina zaliczone formalnie do kategorii win jako�ciowych zgodnie z klasyfi-

kacj¹ UE, wyprodukowane w okre�lonych regionach z zachowaniem szczególnych zasad wy-

robu i nadzoru. Wina te niekoniecznie musz¹ byæ jako�ciowo lepsze od win ��redniej pó³ki�, ale

maj¹ prawo do oznaczenia �wino gatunkowe pochodz¹ce z okre�lonego regionu� co dla wielu

konsumentów jest gwarancj¹ ich szczególnego charakteru.

Dla drobnego producenta skoncentrowanie siê na wyrobie wysokiej jako�ci, drogich win

jest zdecydowanie najlepsz¹ strategi¹. Uzyskanie odpowiednio wysokiej ceny wi¹¿e siê nie

tylko z bardzo dobr¹ jako�ci¹ wyrobu, ale te¿ z renom¹ na któr¹ trzeba pracowaæ czasem
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d³ugie lata. W naszych warunkach zapewne naj³atwiej bêdzie osi¹gn¹æ wysok¹ cenê w przy-

padku ró¿nego rodzaju winiarskich rarytasów (jak np. wina z podsuszanych winogron, wina

lodowe, �klasyczne� wina musuj¹ce) oraz win odmianowych z uznanych odmian europejskich,

jak Traminer i Pinot.

Asortyment
Warunki naturalne Podkarpacia oferuj¹ nam nie tylko do�æ surow¹ zimê i przymrozki, ale

tak¿e mo¿liwo�ci uzyskania szeregu win o specyficznym, lokalnym charakterze. Ró¿norod-

no�æ gleb, dostatek zboczy o korzystnej wystawie i kontynentalny klimat mog¹ przyczyniæ siê

do powstania win o du¿ej wyrazisto�ci. Bardzo obiecuj¹co zapowiadaj¹ siê zarówno podkar-

packie wina wytrawne wina bia³e i czerwone, jak te¿ wina s³odkie, np. wina z podsuszonych

winogron i wina lodowe, które mog¹ staæ siê specjalno�ci¹ regionu. Typowe podkarpackie

wino raczej nie da siê pomyliæ z supermarketow¹, masow¹ produkcj¹ typu �Chardonnay

i Cabernet dla ka¿dego�, a gama potencjalnych mo¿liwo�ci jest bardzo du¿a.

� bia³e wina wytrawne
Nasz klimat oferuje przede wszystkim mo¿liwo�ci wyrobu dobrej klasy bia³ych win wytraw-

nych � od lekkich, bezpretensjonalnych win do bie¿¹cej konsumpcji (Bianka, Sibera), po eks-

traktywne, beczkowe trunki do d³u¿szego starzenia (Seyval Blanc, Ortega). Najlepiej udaj¹

siê tu wina w tradycyjnym stylu �rodkowoeuropejskim, o wyrazistym aromacie, dobrym eks-

trakcie i kwasowo�ci, oraz sporym potencja³ dojrzewania. Charakter ten najlepiej objawia siê

w winach pochodz¹cych z aromatycznych odmian, jak Hibernal, Muszkat Odeski, czy Trami-

ner. Bia³e wina z Podkarpacia czêsto porównywane s¹ z winami austriackimi i wêgierskimi

i na pewno znajd¹ zagorza³ych wielbicieli. A dziêki dobrej kwasowo�ci i wyrazistemu aroma-

towi zazwyczaj dobrze komponuj¹ siê z m¹cznymi i t³ustymi daniami naszej kuchni.

� czerwone wina wytrawne
Wina takie tradycyjnie produkuje siê przede wszystkim na po³udniu Europy, ale ostatnio

dobre czerwone wina wyrabia siê tak¿e w krajach s³yn¹cych dot¹d z wyrobu win bia³ych, jak

Austria czy Niemcy. Bierze siê to przede wszystkim st¹d, ¿e wspó³cze�ni konsumenci coraz

chêtniej pij¹ wina czerwone i p³ac¹ za nie zwykle dro¿ej, ni¿ za wina bia³e. Uzyskanie przy-

zwoitej jako�ci win czerwonych mo¿liwe jest równie¿ na Podkarpaciu w oparciu o sprawdzo-

ne tu odmiany winoro�li. Mo¿na z nich otrzymaæ zarówno lekkie wina do bie¿¹cej konsumpcji,

o �wie¿ym aromacie owocowym (np. Rondo), jak te¿ ciê¿sze, starzone w beczkach wina

w stylu po³udniowym w oparciu o takie odmiany, jak Regent, Marechal Foch czy Dunaj.

� wina pó�nego zbioru
Szlachetne wina s³odkie i pó³s³odkie wyrabia siê z bardzo dojrza³ych winogron, które osi¹-

gnê³y znaczn¹ zawarto�æ cukru (250�350 g/l). Dotychczasowe do�wiadczenia pokaza³y mo¿-

liwo�æ produkcji takich win równie¿ w warunkach Podkarpacia, ale udaje siê to tylko przy

pogodnej, d³ugiej jesieni. Do wyrobu win pó�nego zbioru nadaj¹ siê przede wszystkim wcze-

sne, aromatyczne odmiany (Muszkat Odeski, Jutrzenka, Milia, Siegerrebe, Ortega). Najwy¿-

szej klasy wina s³odkie otrzymamy tak¿e z pó�no dojrzewaj¹cych odmian, jak Traminer, Pinot

Szare, Csercsegi Füszeres i Freiminer, ale w naszych warunkach jest to mo¿liwe wy³¹cznie

w najlepszych lokalizacjach i wyj¹tkowo dobrych rocznikach. Opó�niony zbiór zawsze ozna-

cza zmniejszenie wysoko�ci plonów, dlatego wina s³odkie (nie mówimy tu o winach dos³adza-

nych!) s¹ zwykle du¿o dro¿sze od podobnej klasy win wytrawnych.
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� wina z podsuszanych winogron (tzw. wina s³omkowe)
W naszym, stosunkowo wilgotnym klimacie ³atwiej jest uzyskaæ wino s³odkie z winogron,

które zosta³y zebrane przy �normalnej� dojrza³o�ci ok. 200�220 g cukru/l a nastêpnie podsu-

szone na matach lub w a¿urowych skrzynkach w przewiewnym, niezbyt ciep³ym pomieszcze-

niu (np. na strychu). Ten tradycyjny sposób zwiêkszania koncentracji cukru w winogronach jest

czêsto stosowany we W³oszech przy wyrobie win s³odkich (np. Passito, Vin Santo) a tak¿e

mocnych, ekstraktywnych, czerwonych win wytrawnych jak Sfurzat i Amarone. Metoda ta po-

zwala równie¿ w naszych warunkach uzyskaæ w wiêkszo�ci roczników znakomitej jako�ci wina

s³odkie nawet z tak pó�nych odmian, jak Traminer i Hibernal. Niegdy� winogrona suszono

w stodo³ach na s³omie, od czego wywodzi siê nazwa �wino s³omkowe�.

� wina lodowe
S¹ to niezwykle rzadkie i kosztowne, zazwyczaj bardzo s³odkie wina z naturalnie zmro¿o-

nych winogron, zebranych w temperaturze poni¿ej �5°C. Ich produkcja wymaga specyficznych

warunków klimatycznych, dlatego wina lodowe s¹ produkowane na handlow¹ skalê dos³ownie

w kilku krajach �wiata (Kanada, Niemcy, Austria). Wina takie uda³o siê uzyskaæ tak¿e na Pod-

karpaciu, a wiêc mamy szansê do³¹czyæ do elitarnego klubu producentów win lodowych!

Do wyrobu win lodowych nadaj¹ siê odmiany stosunkowo pó�ne i odporne, których grona do-

trwaj¹ na krzewie do pierwszych mrozów bez �ladów ple�ni i gnicia (np. Hibernal).

� popularne wina s³odkie i pó³s³odkie
Wina s³odkie i pó³s³odkie dla mniej wybrednych konsumentów produkuje siê zwykle s³odz¹c

wina wytrawne moszczem lub koncentratem gronowym (s³odzenie wina cukrem, z wyj¹tkiem

win aromatyzowanych jest zabronione!) Jest to sposób o wiele tañszy, ni¿ wyrób win pó�nego

zbioru, win s³omkowych, czy win lodowych, ale te¿ nie s¹ to wina dla koneserów.

� wina likierowe
S¹ to s³odkie wina bia³e i czerwone wzmacniane dodatkiem destylatu gronowego do mocy

15�22°. Przyk³ady win likierowych, to np. porto, malaga, madera, marsala, niektóre gatunki

sherry i s³odkie muszkaty z po³udnia Francji. Podobne wina mo¿na uzyskaæ tak¿e u nas

z odmian o wyra�nym aromacie i umiarkowanej kwasowo�ci. Zgodnie z przepisami wina likie-

rowe mo¿na wyrabiaæ wy³¹cznie z winogron które osi¹gnê³y co najmniej 205 g cukru/l. Najlep-

szym surowcem do wyrobu win likierowych s¹ odmiany o wyra�nym, owocowym aromacie, jak

Jutrzenka, Muszkat Odeski i Wiszniewyj Rannyj.

� wina musuj¹ce
Wina musuj¹ce czêsto produkuje siê w ch³odniejszych regionach, gdy¿ do ich wyrobu mo¿-

na u¿yæ winogrona o mniejszej dojrza³o�ci, zawieraj¹ce 140�150 g cukru/l. Jest to wiêc dobre

wyj�cie �ratunkowe� w przypadku z³ych roczników. Do produkcji tañszych win musuj¹cych u¿y-

wa siê specjalnych kadzi fermentacyjnych i urz¹dzeñ butelkuj¹cych wino pod ci�nieniem, któ-

rych zakup op³aca siê wy³¹cznie przy wiêkszej skali produkcji (min. 20�30 tys. butelek rocznie).

Natomiast w warunkach ma³ego gospodarstwa mo¿emy z powodzeniem zastosowaæ klasyczn¹

metodê szampañsk¹, polegaj¹c¹ na wtórnej fermentacji wina w butelce, je�li tylko dysponuje-

my pomieszczeniem o mniej wiêcej sta³ej temperaturze rzêdu 11�15°C. Produkcja takich win

jest do�æ pracoch³onna, ale mo¿e byæ op³acalna, gdy¿ wina musuj¹ce w Polsce generalnie

bardzo dobrze siê sprzedaj¹. Klasyczne wina bia³e i ró¿owe w szampañskim stylu otrzymuje

siê z ró¿nych odmian Pinot. Bardzo dobrej jako�ci wina musuj¹ce mo¿na otrzymaæ tak¿e

z winogron Seyval Blanc, Bianka, Sibera i Hibernal. Odmiany aromatyczne (np. Muszkat Ode-
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ski, Csercsegi Füszeres, Jutrzenka) nadaj¹ siê do wyrobu aromatycznych win musuj¹cych

w stylu w³oskich Asti Spumante.

� �nowe� wino (nouveau)
Tak zwane �nowe wino�, które pije siê jeszcze w roku zbiorów jest du¿¹ atrakcj¹ i okazj¹ do

�wiêtowania udanego winobrania, jak francuskie Beaujolais Neauveau. W Europie �rodkowej

stary zwyczaj nakazywa³ kosztowanie pierwszych win w dniu �w. Marcina (11 listopada) a tra-

dycja ta mog³aby siê przyj¹æ równie¿ nad Sanem i Wis³ok¹. Przy pomocy maceracji ca³ych gron

w �rodowisku CO2 (tzw. maceracja wêglowa), w oparciu o najwcze�niejsze odmiany (Rondo,

Marechal Foch, Cascade) tak¿e w naszych warunkach mo¿na otrzymaæ czerwone wino goto-

we do konsumpcji ju¿ w pocz¹tkach listopada. Wino takie nie nadaje siê jednak do d³u¿szego

przechowywania i powinno byæ wypite w ci¹gu kilku miesiêcy.

� wina aromatyzowane
Jest to napój uzyskiwany na bazie wina sto³owego z dodatkiem destylatu, zazwyczaj s³o-

dzony cukrem, karmelem, miodem, lub koncentratem gronowym i aromatyzowany wyci¹gami

z zió³ i korzeni. Typowym przyk³adem win aromatyzowanych s¹ wermuty. U nas wyrabiano

kiedy� tzw. �wina miodowe� aromatyzowane i s³odzone dodatkiem wysokogatunkowych mio-

dów pszczelich.

Zak³adamy winnicê

Ile to kosztuje?
Mówi¹c prawdê, niema³o. Wydatki na zakup materia³ów potrzebnych do za³o¿enia plantacji

o powierzchni 10 arów wynosz¹:

� sadzonki (300�600 szt.): 2.250�4.500 z³

� nawozy mineralne, wapno, obornik: 500�600 z³

� s³upki (60�100 szt.): 600�1.000 z³

� drut (120�200 kg): 300�500 z³

� paliki (300�600 szt.): 300�600 z³

Ca³o�æ nak³adów finansowych zamyka siê wiêc kwot¹ od 4.000 do 7.000 z³ w zale¿no�ci od

gêsto�ci nasadzeñ i sposobu prowadzenia krzewów. Nak³ad pracy przy sadzeniu krzewów

i wykonaniu rusztowañ, to ok. 100�120 roboczogodzin. Do tego trzeba doliczyæ ewentualne

koszty wstêpnego przygotowania pola, które d³ugo le¿a³o od³ogiem (karczowanie samosiewek,

wyrównanie, g³êboka orka) albo dzia³ki na stromym zboczu (tarasowanie, zabezpieczenie przed

erozj¹). Je�li winnica wymaga zabezpieczenia, np. przed zwierzyn¹ lub nieproszonymi amato-

rami winogron musimy dodatkowo uwzglêdniæ koszt ogrodzenia uprawy. W najtañszym warian-

cie (druciana siatka tzw. le�na wys. 2 m) metr bie¿¹cy ogrodzenia wraz ze s³upkami i za³o¿e-

niem kosztuje ok. 12 z³.

Nak³ady te ponosimy w okresie 2�3 lat: od przygotowania gleby przed posadzeniem krze-

wów, po wykonanie rusztowañ, najpó�niej w drugim roku. Najwiêkszym jednorazowym wydat-

kiem jest zakup sadzonek, co stanowi oko³o po³owy ogólnych kosztów. M³oda winnica wchodzi

w fazê plonowania najczê�ciej w 3-cim roku po posadzeniu krzewów.  W naszych kalkulacjach

musimy uwzglêdniæ tak¿e koszty bie¿¹cej uprawy, nawo¿enia i ochrony równie¿ w okresie ocze-

kiwania na pierwszy plon winogron. Bie¿¹ce nak³ady zwi¹zane z upraw¹ 10-arowej plantacji
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wynosz¹ w ci¹gu roku oko³o 200�350 z³ (koszty pracy maszyn, nawozów i oprysków) oraz 60

do 90 roboczogodzin.

¯ywotno�æ winnicy do produkcji win sto³owych oblicza siê zwykle na 20�30 lat. Po tym

okresie znacznie obni¿a siê wielko�æ plonów i spada rentowno�æ uprawy. Gdy planujemy odno-

wienie nasadzeñ, najlepiej roz³o¿yæ wymianê starych krzewów na nowe przez okres ok. 10

kolejnych lat, co nie zak³óci cyklu produkcji, a przy tym korzystnie roz³o¿y koszty. W takim

przypadku odnowienie plantacji o powierzchni 10 arów bêdzie kosztowaæ 200 do 500 z³ rocz-

nie, co stanowi ok. 10% bie¿¹cego przychodu ze sprzeda¿y winogron.

Gêsto�æ i rozplanowanie nasadzeñ
Dzisiaj rzadko stosuje siê tradycyjny sposób prowadzenia krzewów winoro�li przy osob-

nych palikach. We wspó³czesnych winnicach krzewy s¹ zazwyczaj sadzone w rzêdach i prowa-

dzone siê w formie szpalerów na sta³ych rusztowaniach wykonanych z drutów rozpiêtych po-

miêdzy s³upkami. W naszych warunkach, w typowych lokalizacjach winnic najczê�ciej sadzi siê

40�50 krzewów winoro�li na ar w rozstawie rzêdów ok. 2�2,5 m i rozstawie pomiêdzy krzewami

w szpalerze wynosz¹cym zwykle 1�1,2 m. Ale od tej zasady istniej¹ liczne wyj¹tki i w zale¿no-

�ci od formy prowadzenia krzewów gêsto�æ nasadzeñ mo¿e wynosiæ od 15 do 100 krzewów

na ar.

Szeroki rozstaw i wysokie � w tym przestrzenne � formy prowadzenia krzewów (ok. 20�30

krzewów na ar) stosuje siê zw³aszcza:

� na ¿yznych i stosunkowo wilgotnych glebach

� przy uprawie silnie rosn¹cych i plennych odmian

� w miejscach gdzie wystêpuje du¿e niebezpieczeñstwo chorób grzybowych

� przy du¿ym stopniu mechanizacji prac polowych, zw³aszcza przy wykorzystaniu konwen-

cjonalnego sprzêtu rolniczego

Zalet¹ takiego rozplanowania winnicy, oprócz ni¿szych kosztów za³o¿enia (mniej sadzo-

nek, palików i drutów na ar uprawy) jest ³atwo�æ uprawy przy u¿yciu sprzêtu mechanicznego

oraz lepsze przewietrzanie krzewów winoro�li, co poprawia ich stan zdrowotny.

W naszych warunkach w wysokich formach (bez okrywania na zimê) mo¿na uprawiaæ wy³¹cz-

nie odmiany o wystarczaj¹cej odporno�ci na mróz.

Natomiast du¿e zagêszczenie krzewów (powy¿ej 60 krzewów na ar) stosuje siê w nastêpu-

j¹cych przypadkach:

� przy uprawie odmian o s³abszym wzro�cie i mniejszej plenno�ci

� na glebach mniej zasobnych w wodê i sk³adniki pokarmowe (np. kamienistych,

piaszczystych)

� w miejscach suchych, ciep³ych i przewiewnych (zbocza o wystawie po³udniowej

i zbli¿onej)

� je¿eli przygotowanie i uprawa gleby wi¹¿e siê ze sporym nak³adem pracy, zw³aszcza

rêcznej, np. na zboczach o du¿ym spadku i tarasach

� je¿eli dysponujemy ograniczonym miejscem pod uprawê

Podstawow¹ zalet¹ takich gêstych nasadzeñ jest mo¿liwo�æ uzyskania wy¿szego plonu

z mniejszej powierzchni winnicy, a wad¹ � wysokie koszty za³o¿enia.

Wiêkszo�æ do�wiadczonych winogrodników uwa¿a, ¿e na naszych szeroko�ciach geogra-

ficznych korzystniejsze jest prowadzenie rzêdów winoro�li w kierunku pó³noc-po³udnie lub zbli-
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¿onym, co zapewnia optymalne nas³onecznienie krzewów. Je�li mamy tak¹ mo¿liwo�æ, zacho-

wajmy po³udnikowy uk³ad rzêdów, gdy¿ zapewnia to równomierne o�wietlenie gron. Ale w przy-

padku w¹skiej, d³ugiej dzia³ki mo¿e to byæ trudne do zrealizowania. Wówczas wyznaczmy rzê-

dy równolegle do d³u¿szego jej boku, niezale¿nie od stron �wiata. Je�li jednak ich kierunek

zbli¿a siê do linii wschód-zachód powinni�my nieco zwiêkszyæ szeroko�æ miêdzyrzêdzi, tak aby

odleg³o�æ ta wynosi³a co najmniej pó³torej zak³adanej wysoko�ci szpalerów, czyli w praktyce nie

mniej, ni¿ 2,5 m.

Formy prowadzenia krzewów

1,2 - 2 m

Rys. 14. Pionowe prowadzenie latoro�li � forma jedno- i dwuramienna

Forma do�æ uniwersalna, polecana dla wiêkszo�ci odmian winoro�li i wiêkszo�ci typów

gleb, ale najlepiej sprawdza siê w �rednio urodzajnych i umiarkowanie wilgotnych siedliskach

(rozstaw 1,4�2,8 x 0,8�1,8 m, 30�70 krzewów na ar).

1,6 - 2 m

Rys. 15. Forma Scotta�Henry�ego

Forma polecana dla �rednio i silnie rosn¹cych odmian uprawianych w ¿y�niejszych siedli-

skach (rozstaw 1,8�2,8 x 1,2�2 m, 25�50 krzewów na ar).
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1,6 - 1,9 m

Rys. 16. Sznur wisz¹cy (kurtyna) � forma jedno- i dwuramienna

Forma szczególnie przydatna dla wiêkszych winnic towarowych, polecana dla silnie rosn¹-

cych odmian, wymaga gleb ¿yznych i stosunkowo wilgotnych (rozstaw 2,8�3,5 x 1�2,5 m, 15�

35 krzewów na ar).

Przestrzenne formy prowadzenia krzewów
Formy takie zapewniaj¹ dobre o�wietlenie li�ci i gron, co wp³ywa korzystnie na dojrzewanie

owoców, wymagaj¹ jednak bardziej skomplikowanych rusztowañ.

1,2 m

1,5 - 1,8 m

Rys. 17. Podwójna kurtyna (Geneva Double Curtain, GDC)

Forma polecana dla silnie rosn¹cych odmian i ¿yznych gleb, przydatna dla du¿ych plantacji

towarowych (rozstaw 3�3,5 x 1,5�2,5 m, 15�25 krzewów na ar).
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1,2 m

1,6 - 1,9 m

Rys. 18. Lira

Bardziej uniwersalna forma przestrzenna, odpowiednia dla wiêkszo�ci odmian i typów gleb

(rozstaw 3,2�3,5 x 0,9�1,6 m, 20�35 krzewów na ar).

Formy umo¿liwiaj¹ce okrywanie krzewów
(polecane dla odmian mniej odpornych na mróz)

1,2 - 1,4 m

Rys. 19. Forma bezpienna (�na g³owê�) zmodyfikowana

Forma przydatna w uprawie odmian o mniejszej plenno�ci (rozstaw 1,2�1,6 x 0,8�1,2 m,

60�100 krzewów na ar).
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1,2 - 1,8 m

krzew przygotowany do okrycia na zimê

Rys. 20 Sznur uko�ny

Forma bardziej odpowiednia dla odmian plenniejszych (rozstaw 2�2,8 x 1,4�1,8 m, 25�35

krzewów na ar).

Formy do uprawy na zboczach o wiêkszym spadku

1,3 - 1,7 m

Rys. 21. Forma bezpienna krzaczasta (�na g³owê�)

Stosuje siê dla s³abiej rosn¹cych odmian, zw³aszcza V. vinifera, umo¿liwia okrywanie na

zimê (rozstaw 1�1,2 x 0,8�1 m, ok. 100 krzewów na ar).
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1,5 - 1,8 m

Rys. 22. Serce (forma mozelska)

Forma lepsza dla odmian o umiarkowanym i silniejszym wzro�cie (rozstaw 1,2�1,4 x 0,8�

1,2 m, 65�100 krzewów na ar).

Warunki dla mechanizacji uprawy
Je�li nasza winnica liczy 200�300 krzewów winoro�li mo¿emy uprawê gleby wykonaæ rêcz-

nie. Jednak przy powierzchni 10�15 arów powinni�my ju¿ pomy�leæ o mo¿liwo�ci mechanizacji

co najmniej czê�ci prac, a wiêc o zapewnieniu dojazdu i mo¿liwo�ci u¿ycia mechanicznego

sprzêtu. Na niewielkich plantacjach bardzo przydatne i ekonomiczne s¹ ma³e, zwrotne ci¹gniki

jednoosiowe. W przypadku kilkudziesiêcioarowych i wiêkszych upraw nale¿y raczej przewi-

dzieæ u¿ycie mocniejszych, dwuosiowych ci¹gników ogrodniczych. Dostêpne s¹ ró¿ne ich mo-

dele wyposa¿one w odpowiednie zestawy narzêdzi a wiêkszo�æ z nich wymaga przejazdów

o minimalnej szeroko�ci 1,6�1,8 m. Warto to sprawdziæ przed ostatecznym rozmierzeniem win-

nicy.

Je�li nie posiadamy w³asnego sprzêtu i zamierzamy korzystaæ z us³ug pobliskiego kó³ka

rolniczego lub wolnych mocy przerobowych s¹siadów-rolników powinni�my przewidzieæ u¿ycie

du¿ych traktorów rolniczych i zaplanowaæ miêdzyrzêdzia szerokie co najmniej na 2,5 m. Powin-

ni�my tak¿e pomy�leæ o odpowiedniej �przestrzeni manewrowej� na obydwu krañcach rzêdów.

Ma³ym ci¹gnikom ogrodniczym wystarcz¹ 4�5 m wolnej przestrzeni, licz¹c od skrajnego s³upka

rusztowania lub zewnêtrznego odci¹gu do ogrodzenia, budynku, drzew lub innej przeszkody.

Dla manewrowania wiêkszych traktorów rolniczych musimy zarezerwowaæ co najmniej 6�7 m

wolnego miejsca.

Planuj¹c mechaniczn¹ uprawê powinni�my wyznaczaæ rzêdy nie krótsze, ni¿ 30�50 m,

gdy¿ inaczej stracimy sporo cennego miejsca a czas pracy ci¹gników i maszyn wyd³u¿y siê

o czêste, bezproduktywne manewry. Z tego te¿ powodu rzêdy winoro�li powinny siê równo

koñczyæ, najlepiej wzd³u¿ linii prostopad³ej do d³u¿szego boku winnicy.

Winnice na zboczach
Zbocza o odpowiedniej wystawie, to najlepsze miejsca do uprawy winoro�li, ale za³o¿enie

i uprawa winnicy w takich lokalizacjach wi¹¿¹ siê z dodatkowymi trudno�ciami. Be¿ ¿adnych
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specjalnych zabiegów mo¿emy zak³adaæ winnice na pochy³o�ciach o spadku do 15�30°,

w zale¿no�ci od rodzaju gleby i jej podatno�ci na erozjê. W takim przypadku prowadzimy rzêdy

z góry na dó³, aby nie hamowa³y odp³ywu zimnego powietrza. Uprawa winoro�li na wiêkszych

stromiznach bêdzie raczej wymagaæ tarasowania zboczy. Najkorzystniejsze jest wykonanie-

szeregu w¹skich tarasów mieszcz¹cych jeden lub dwa rzêdy winoro�li, w formie poziomo bie-

gn¹cej pó³ki szeroko�ci 2,5�3 m, lekko nachylonej w kierunku linii spadku zbocza. Wzd³u¿

wewnêtrznej krawêdzi tarasu formujemy p³ytki rów odwadniaj¹cy, a co kilka metrów uk³adamy

dreny odprowadzaj¹ce wod¹ na zewn¹trz. Lekko pochy³e �cianki umacniamy darni¹,  lub fa-

szyn¹. Przy odpowiednim rozplanowaniu i wytyczeniu przejazdów tarasy takie umo¿liwiaj¹ nawet

u¿ycie niewielkich traktorów.

1,2 - 2 m

skarpa ziemna zadarniona

drena¿

mur oporowy

0,5 - 07 m

1,5 - 2 m 0,5 - 07 m

Rys. 23 W¹skie tarasy na stromym zboczu.

Na glebie kamienistej, wyj¹tkowo odpornej na erozjê, mo¿emy zrezygnowaæ

z budowy tarasów nawet przy spadkach rzêdu 40°. W takim przypadku lepsze rezultaty daje

prowadzenie krzewów staro�wieckim sposobem przy osobnych palikach. Umo¿liwia to bo-

wiem uprawê w ró¿nych kierunkach i tym samym zmniejsza niebezpieczeñstwo erozji gleby.

Tu musimy siê jednak liczyæ z tym, ¿e wiêkszo�æ prac bêdziemy wykonywaæ rêcznie. Dla

zapewnienia odpowiedniej wydajno�ci plonów i zrównowa¿enia wysokiego nak³adu pracy,

powinni�my wiêc pomy�leæ o bardzo gêstym posadzeniu krzewów (nawet 80�100 krzewów

na ar).

Ogrodzenia i os³ony
Winnica po³o¿ona na otwartym terenie, zw³aszcza z dala od domu raczej powinna byæ

ogrodzona, gdy¿ zarówno zwierzyna, jak i nieproszeni go�cie naszego gatunku mog¹ nam

wyrz¹dziæ znaczne szkody. Najtañszym i sprawdzonym rozwi¹zaniem jest ogrodzenie z ocyn-

kowanej siatki drucianej, jakiej u¿ywa siê do zabezpieczenia upraw przed zwierzyn¹ le�n¹.

Siatka taka ma 2 m wysoko�ci z czego 20 cm nale¿y zakopaæ do ziemi. Ogrodzenie winno

siê znajdowaæ w odleg³o�ci co najmniej jednego metra od najbli¿ej rosn¹cych krzewów wino-

ro�li, aby nie utrudnia³o prac w winnicy.
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W miejscach otwartych i wietrznych warto te¿ pomy�leæ o za³o¿eniu os³on przed wiatrem, które

znacznie polepszaj¹ mikroklimat winnicy. Od strony pó³nocnej mog¹ to byæ posadzone w kilku rzêdach

drzewa, uzupe³nione ni¿szymi krzewami, tak aby tworzy³y zwart¹, zielon¹  zas³onê kilkumetrowej wyso-

ko�ci. Od wschodu, a zw³aszcza od zachodu os³ony powinny byæ ni¿sze, aby nie zacienia³y winoro�li,

a ich odleg³o�æ od najbli¿szych krzewów nie powinna byæ mniejsza, ni¿ pó³torej ich wysoko�ci. Warto tu

pomy�leæ o wykorzystaniu drzew i krzewów zimozielonych, które tak¿e zim¹ skutecznie chroni¹ winnicê

od mro�nych wiatrów. Z uwagi na niekorzystny wp³yw systemów korzeniowych, nie powinno siê sadziæ

krzewów winoro�li w odleg³o�ci mniejszej, ni¿ 10 m od wysokopiennych drzew i 4�6 m od krzewów

i niskich drzew owocowych.

Nie zak³adamy ¿adnych os³on od po³udnia, gdy¿ bêd¹ one zacieniaæ uprawê. Pamiêtajmy te¿ o tym,

aby wszelkie ogrodzenia znajduj¹ce siê na zboczu poni¿ej winnicy nie utrudnia³y odp³ywu zimnego

powietrza i nie tworzy³y zastoiska mrozowego. W takim miejscu mo¿emy zastosowaæ wy³¹cznie meta-

low¹ siatkê.

Winogrona jako surowiec winiarski

Wymagania jako�ciowe i cena winogron
Najwa¿niejsze czynniki, które decyduj¹ o warto�ci winogron przerobowych, to odmiana oraz

jako�æ, przede wszystkim stopieñ dojrza³o�ci mierzony zawarto�ci¹ cukru a tak¿e ich stan zdro-

wotny.

Cukier zawarty soku winogron musi przede wszystkim zapewniæ odpowiedni poziom alko-

holu uzyskanego w wyniku fermentacji � z 17 g cukru/l uzyskuje siê 1° obj. alkoholu. Przepisy

ograniczaj¹ dos³adzanie moszczu przed fermentacj¹ tak, aby poziom tzw. naturalnego alkoho-

lu (czyli uzyskanego wy³¹cznie z cukrów zawartych w winogronach) nie wzrós³ o wiêcej, ni¿

3,5°. Ale je�li chcemy uzyskaæ wino lepszej jako�ci nie powinni�my zwiêkszaæ naturalnego

alkoholu o wiêcej, ni¿ 1�1,5°. Je�li wiêc zamierzamy wyprodukowaæ przyzwoite wino wytrawne

o mocy 12°, to potrzebujemy do tego winogron o dojrza³o�ci co najmniej 180 g cukru/l. Zabro-

nione jest s³odzenie moszczu sacharoz¹, mo¿na w tym celu u¿yæ wy³¹cznie moszczu gronowe-

go lub skoncentrowanego moszczu gronowego.

Wszelkie �lady ple�ni, gnicia, sfermentowania, zaoctowania, oraz zbyt du¿e uszkodzenia

mechaniczne i zanieczyszczenia znacznie obni¿aj¹ warto�æ winogron jako surowca

winiarskiego.

Najmniej p³aci siê za winogrona odmian do wyrobu prostych win sto³owych. Ale nawet w tej

kategorii po¿¹dany jest surowiec o dojrza³o�ci co najmniej 140�150 g cukru/l. Znacznie cen-

niejszym surowcem s¹ winogrona zdatne do produkcji win ��redniej pó³ki� i jako�ciowych. Od-

powiedni¹ warto�æ osi¹gaj¹ one przy dojrza³o�ci 170�180 g cukru/l, ale przy dojrza³o�ci rzêdu

200�220 g cukru/l ich cena mo¿e wzrosn¹æ nawet dwukrotnie. Szczególnie cenione przez pro-

ducentów s¹ owoce klasycznych odmian V. vinifera (Traminer, Pinot) � nie tylko ze wzglêdu na

jako�æ uzyskanego wina, ale tak¿e dla atrakcyjnej, znanej konsumentom nazwy, któr¹ mo¿na

umie�ciæ na etykiecie wina. Bardzo cenione s¹ te¿ przejrza³e (ale zarazem zdrowe!) winogrona

tzw. pó�nego zbioru, u¿ywane do wyrobu szlachetnych win s³odkich.

W tabeli poni¿ej podano orientacyjne ceny winogron przerobowych, ustalone na podstawie

wywiadu z potencjalnymi odbiorcami w roku 2004. W poszczególnych latach ceny te mog¹

do�æ znacznie siê zmieniaæ w zale¿no�ci od popytu i poda¿y.
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Op³acalno�æ ma³ej winnicy
Dla potrzeb naszej analizy przyjmijmy nastêpuj¹ce za³o¿enia:

� uprawiane odmiany s¹ stosunkowo plenne i niezawodne oraz zapewniaj¹ surowiec do

wyrobu win co najmniej ��redniej pó³ki� (np. Bianka, Seyval Blanc, Hibernal, Jutrzenka, Mare-

chal Foch, Leon Millot, Rondo)

� powierzchnia winnicy wynosi 10 arów, gêsto�æ nasadzeñ 40 krzewów na 1 ar

� uprawa jest po³o¿ona w prawid³owo wybranej lokalizacji (zbocze o korzystnej wystawie
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dobrze zabezpieczone przed przymrozkami), co w przeciêtnych latach umo¿liwia uzyskanie

dojrza³o�ci winogron rzêdu 170�200 g cukru/l

� wszelkie roboty zwi¹zane z za³o¿eniem winnicy oraz upraw¹ s¹ prowadzone z mo¿liwie

du¿ym udzia³em pracy w³asnej

� przy pracach polowych korzysta siê w niezbêdnym zakresie z najemnego sprzêtu mecha-

nicznego

W takim wariancie, w zale¿no�ci od rocznika nale¿y za³o¿yæ nastêpuj¹cy poziom plonów:

� niskie: 80 kg/ar

� �rednie: 120 kg/ar

� wysokie: 150 kg/ar

oraz nastêpuj¹cy poziom cen winogron:

� niskie: 2,40 z³/kg

� �rednie: 2,80 z³/kg

� wysokie: 3,50 z³/kg

Uzyskanie tej wysoko�ci plonu i ceny winogron nale¿y zak³adaæ w pi¹tym roku uprawy.

Dla uproszczenia kalkulacji pomijamy tu mo¿liwo�æ wyst¹pienia wyj¹tkowo niekorzystnych

zjawisk pogodowych powoduj¹cych utratê znacznej czê�ci lub nawet ca³o�ci plonów. W za³o-

¿onym tu wariancie uprawy powinni�my za³o¿yæ ryzyko jednego takiego przypadku na 10 lat.

Nie uwzglêdniamy te¿ konieczno�ci ogrodzenia winnicy, co w tym przypadku (ca 150�180 mb

ogrodzenia siatk¹ tzw. le�n¹) wi¹¿e siê z wydatkiem rzêdu 2.000 z³.

Przyjrzyjmy siê teraz, jak przedstawiaj¹ siê koszty za³o¿enia i bie¿¹cej uprawy winnicy oraz

przychody w rozbiciu na poszczególne lata, zak³adaj¹c �rednie plony i ceny winogron:

Obja�nienia do tabeli:

(1) przygotowanie i nawo¿enie gleby, zakup sadzonek i palików, sadzenie

(2) bie¿¹ca uprawa gleby, ciêcie i formowanie krzewów, zakup s³upków i drutu, wykonanie

rusztowañ

(3) bie¿¹ca uprawa gleby, opryski, ciêcie, podwi¹zywanie latoro�li, zbiór winogron

Widzimy wiêc, ¿e realnych zysków mo¿emy siê spodziewaæ w trzecim (a raczej w czwar-

tym) roku po posadzeniu winnicy, a zwrot poniesionych kosztów nast¹pi po piêciu latach.

W perspektywie wieloletniej mo¿emy siê spodziewaæ w miarê regularnego przychodu na pozio-

mie ok. 3.000 z³ rocznie.

Rok

I (1) II (2) III (3) IV (4) V (4) VI (4) VII (4)

nak³ady

finansowe

3.900 z³ 1500 z³ 300 z³ 300 z³ 300 z³ 300 z³ 300 z³

praca w³asna 120 h 120 h 70 h 70 h 70 h 70 h 70 h

plon

winogron

– – 500 kg 1000 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg

cena za 1 kg – – 2 z³ 2,5 z³ 2,8 z³ 2,8 z³ 2,8 z³

przychód – – 1000 z³ 2.500 z³ 3.360 z³ 3.360 z³ 3.360 z³

dochód brutto –3.900 z³ – 1500 z³ 700 z³ 2.200 z³ 3.060 z³ 3.060 z³ 3.060 z³



72

Wyrób wina z w³asnego surowca, czyli �prawdziwe�
gospodarstwo winiarskie

Wymagania lokalowe i koszty wyposa¿enia przetwórni
Urz¹dzenie niewielkiej przetwórni, pozwalaj¹cej na przerób winogron z kilkudziesiêcioarowej winni-

cy nie wymaga zbyt du¿ej powierzchni. W tym celu konieczne jest jednak odpowiednie zaadaptowanie

(a w razie konieczno�ci zbudowanie) co najmniej dwóch pomieszczeñ. Sercem przetwórni jest piwnica

s³u¿¹ca do fermentacji, dojrzewania i przechowywania wina, która � wbrew nazwie � nie musi byæ

zag³êbiona w ziemi, ale powinna zapewniaæ w miarê sta³¹ temperaturê rzêdu 8�16°C. Dlatego po-

mieszczenie to nie powinno byæ wykorzystywane do innych celów. Konieczna jest wiêc dodatkowa

przestrzeñ dla t³oczenia winogron, butelkowania wina, przygotowania i czyszczenia zbiorników, prze-

chowywania drobnego sprzêtu, etc. Najlepiej, aby by³o to pomieszczenie  przylegaj¹ce bezpo�rednio do

piwnicy, wyposa¿one w bie¿¹c¹ wodê i kanalizacjê. Powierzchnia piwnicy powinna wynosiæ co najmniej

10 m2 na ka¿de 1000 kg przerabianych winogron. Wielko�æ drugiego pomieszczenia bêdzie w du¿ej

mierze zale¿eæ od planowanej funkcji i gabarytów przechowywanego tam sprzêtu, nie powinna jednak

byæ mniejsza, ni¿ 10�12 m2.

Orientacyjne koszty wyposa¿enia przetwórni obliczonej na przerób plonu z 10 arowej winnicy,

a wiêc oko³o 1000�1200 kg winogron wynosz¹:

� m³ynek do winogron: 800 z³

� prasa 70�100 l : 1000 z³

� zbiornik plastikowy z pokryw¹ 150 l (do maceracji): 200 z³

� zbiorniki plastikowe 300 l (2 szt.): 1000 z³

� butle szklane 50 l (10 szt.): 700 z³

� butle szklane 25 l (4 szt.): 200 z³

� korkownica: 250 z³

� nagrzewarka do kapsu³ek foliowych: 90 z³

� cukromierz: 60 z³

� inny drobny sprzêt: 200 z³

Razem jest to ok. 3.500 z³, które wydamy w ci¹gu dwóch lat po wej�ciu winnicy w fazê owocowania.

Uwaga: powy¿sze ceny zosta³y skalkulowane na podstawie oferty du¿ego sk³adu ze sprzêtem

winiarskim na Morawach z lata 2004 r (bie¿¹ca oferta dostêpna na stronie

http://bsvinapo.slunce.cz/). Podobne ceny znajdziemy tak¿e w specjalistycznych sklepach na S³owacji

i Wêgrzech. Sprzêt kupowany w Polsce mo¿e byæ nawet dwukrotnie dro¿szy!

Wydajno�æ i nak³ady zwi¹zane z wyrobem wina
Ze 100 kg winogron uzyskuje siê od 55 do 75 l wina, w zale¿no�ci od odmiany i technologii przerobu.

W przypadku odmian typowo przerobowych, w warunkach ma³ego gospodarstwa powinni�my za³o¿yæ

wydajno�æ rzêdu 60�65 l wina ze 100 kg winogron.

Na bie¿¹ce wydatki zwi¹zane z wyrobem wina, oprócz kosztów uzyskania winogron sk³adaj¹ siê:

� zakupy �rodków i dodatków stosowanych przy produkcji wina (dro¿d¿e, od¿ywki, enzymy, �rodki

konserwuj¹ce i klaruj¹ce, �rodki do odkwaszania, skoncentrowany moszcz do s³odzenia, itp)

� koszty eksploatacji sprzêtu do produkcji (bie¿¹ce naprawy, zakup �rodków do dezynfekcji i utrzy-

mania w czysto�ci)

� koszty analiz laboratoryjnych
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� ogólne koszty eksploatacyjne przetwórni (woda, energia elektryczna, �rodki czysto�ci, drobne

remonty, itp)

Wydatki te mog¹ byæ bardzo ró¿ne, w zale¿no�ci od zastosowanych procesów enologicznych oraz

skali produkcji. Przy wyrobie win wytrawnych �redniej klasy w ma³ym gospodarstwie (produkcja rzêdu
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1.000�3.000 litrów), bez stosowania wymy�lnych i kosztownych procesów, jak dojrzewanie wina

w beczkach lub podsuszanie winogron mo¿emy skalkulowaæ koszt przerobu na poziomie ca 1,50 z³/l

plus ok. 200�500 z³ ogólnych kosztów eksploatacyjnych. W przypadku produkcji win wy¿szej klasy,

szczególnie przy zastosowaniu bardziej wyszukanych technologii koszty te mog¹ byæ nawet kilkakrot-

nie wy¿sze.

Do�æ znaczne koszty wi¹¿¹ siê równie¿ z butelkowaniem wina: � butelka 0,75 l: 0,8�1,20 z³ za szt.

� korek naturalny: 0,60�2,50 z³ za szt.

� korek klejony z granulatu korkowego lub korek plastikowy: 0,20�0,80 z³ za szt.

� kapsu³ka na korek z folii termokurczliwej: 0,10�0,20 z³

Profesjonalny druk etykiety w dwóch kolorach, nawet w minimalnym nak³adzie to wydatek co naj-

mniej 300 z³. A wiêc, na stosowne opakowanie wina �redniej klasy wydamy raczej nie mniej, ni¿ ok. 2 z³.

Nak³ad pracy przy wyrobie wina jest trudny do oszacowania, gdy¿ wiele drobnych czynno�ci i zabie-

gów wykonujemy praktycznie w ci¹gu ca³ego roku. Spiêtrzenie prac winiarskich nastêpuje jesieni¹,

przed i bezpo�rednio po winobraniu i wi¹¿e siê z przygotowaniem pomieszczeñ, zbiorników i sprzêtu do

wyrobu wina (w tym mycie i dezynfekcja), wstêpn¹ obróbk¹ i t³oczeniem winogron oraz przygotowa-

niem nastawu do fermentacji. Przy przerobie 1000 kg winogron powinni�my na to zaplanowaæ

ok. 20�30 roboczogodzin. W ci¹gu nastêpnych miesiêcy wykonujemy kilkakrotne przetaczanie wina,

w miarê potrzeb siarkowanie i klarowanie, oraz na bie¿¹co filtracjê i butelkowanie. Ka¿da z tych czynno-

�ci mo¿e nam zabraæ co najwy¿ej kilka godzin, ale wyrób wina wi¹¿e siê z niemal codziennym bywa-

niem w piwnicy, dogl¹daniem procesów fermentacji i dojrzewania, aby w miarê potrzeb korygowaæ

ich przebieg.

Op³acalno�æ uprawy z w³asnym wyrobem wina
Tym razem za³ó¿my nastêpuj¹cy model teoretyczny:

� ma³a przetwórnia (np. w gospodarstwie agroturystycznym) bazuje wy³¹cznie surow-

cu z w³asnej, 10 arowej winnicy

� za³o¿enia dotycz¹ce uprawy winoro�li s¹ takie same, jak w przedstawionej w po-

przednim rozdziale analizie op³acalno�ci ma³ej winnicy

� produkowane wina prezentuj¹ co najmniej �redni¹ jako�æ (w klasie win ��redniej

pó³ki�)

� ca³o�æ produkcji jest butelkowana i sprzedawana bezpo�rednio w gospodarstwie

� koszty wyrobu wina (bez kosztów uzyskania winogron) wynosz¹ �rednio 1,60 z³/l,

ogólne koszty eksploatacyjne przetwórni: 350 z³ rocznie, a koszty opakowania jednostko-

wego (0,75 l): 2 z³.

� wszystkie prace przy wyrobie wykonujemy w³asnymi si³ami

W tym wariancie mo¿emy za³o¿yæ nastêpuj¹cy poziom cen zbytu za 1 butelkê, w za-

le¿no�ci od bie¿¹cej  koniunktury:

� niskie: 10 z³ netto (12,20 z³ brutto)

� �rednie: 12 z³ netto (14,65 z³ brutto)

� wysokie: 15 z³ netto (18,30 z³ brutto)

Nale¿y tak¿e za³o¿yæ, ¿e w ka¿dym roku ok. 150 butelek przeznaczymy na cele repre-

zentacyjne i promocjê.

Zak³adaj¹c �rednie ceny wina, koszty i przychody takiego przedsiêwziêcia roz³o¿¹ siê

nastêpuj¹co w kolejnych latach:
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Obja�nienia do tabeli:

(1) prasa, zbiornik 150 l do maceracji, butle szklane 50 l (6 szt.), butle szklane 25 l (2 szt.), cukro-

mierz, drobny sprzêt

(2) m³ynek do winogron, zbiornik 300 l, butle szklane 50 l (4szt.), butle szklane 25 l (2 szt.), korkow-

nica, nagrzewarka do kapsu³ek foliowych, drobny sprzêt

(3) zbiornik 300 l, drobny sprzêt

(4) uzupe³nienie drobnego sprzêtu

Jak widzimy, w tym wariancie czekaj¹ nas dodatkowe inwestycje, ale po paru latach mo¿emy siê

spodziewaæ niemal dwukrotnie wy¿szych dochodów, ni¿ w przypadku winnicy bez przetwórstwa.

Przede wszystkim jako�æ
Aby wino znalaz³o nabywców musi mieæ odpowiedni¹ jako�æ � to na pozór truizm, ale

przecie¿ ³atwo mo¿na o tym zapomnieæ. Zw³aszcza ¿e na pocz¹tku du¿a czê�æ konsumentów

pewno bêdzie traktowaæ polskie wino gronowe jako ciekawostkê i do�æ tolerancyjnie podej-

dzie do kwestii jego jako�ci. Ale pod ¿adnym pozorem nie mo¿emy nadu¿yæ tego zaufania,

gdy¿ szybko zyskamy sobie z³¹ prasê. Tym bardziej, ¿e poziom produkowanych obecnie na

�wiecie win jest bardzo wysoki � mówi siê nawet, ¿e w ca³ej swojej historii wino nigdy nie by³o

tak dobre, jak dzisiaj. Win ewidentnie wadliwych praktycznie nie spotyka siê ju¿ w handlu

i nawet niedroga �masówka� z supermarketu, to czêsto wina mo¿e nie nadzwyczajne, ale

przewa¿nie poprawne technologicznie.

Rok
I II III IV V VI VII

WINNICA
nak³ady
finansowe:

3.900 z³ 1500 z³ 300 z³ 300 z³ 300 z³ 300 z³ 300 z³

praca
w³asna:

120 h 120 h 70 h 70 h 70 h 70 h 70 h

plon
winogron:

– – 500 kg 1000 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg

PRODUKCJA WINA
nak³ady
inwestycyjne:

– – 1880 z³ (1) 2.120 z³ (2) 600 z³ (3) 100 z³ (4) 100 z³ (4)

produkcja
roczna litrów
(butelek):

– – 325 (430) 650 (860) 780 (1.040) 780 (1.040) 780 (1.040)

bie¿¹ce
koszty
przerobu:

– – 870 z³ 1390 z³ 1590 z³ 1590 z³ 1590 z³

praca przy
wyrobie wina:

– – 30 ha 30 ha 30 ha 30 ha 30 ha

koszt
opakowania:

– – 860 z³ 1.720 z³ 2.080 z³ 2.080 z³ 2.080 z³

butelek na
sprzeda¿:

– – 280 710 890 890 890

akcyza: – – 286 z³ 725 z³ 908 z³ 908 z³ 908 z³
cena netto za
butelkê

– – 8 z³ 10 z³ 12 z³ 12 z³ 12 z³

wydatki i
koszty
razem:

3.900 z³ 300 z³ 4.196 z³ 6.255 z³ 5.478 4.978 4.978

przychód: – – 2.240 z³ 7.100 z³ 10.680 z³ 10.680 z³ 10.680 z³
dochód
brutto:

–3.900 z³ –1500 z³ –1956 z³ 845 z³ 5.202 z³ 5.702 z³ 5.702 z³
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Dlatego wino które bêdziemy oferowaæ do sprzeda¿y powinno zachowywaæ powszechnie

przyjête wymagania jako�ciowe. Przede wszystkim nasz produkt nie mo¿e posiadaæ ¿adnych

wad technologicznych, jak wyczuwalne zmiany fizyczne i biochemiczne, zmêtnienia, zanie-

czyszczenia, obce posmaki, itp. Niezale¿nie od kategorii jako�ciowej wina, w przypadku ka¿-

dej partii i butelki powinni�my zadbaæ o spe³nienie standardów jako�ci wymaganych przez

wspó³czesnych konsumentów.

A mo¿e wspólne przetwórstwo?
Kilku, lub kilkunastu w³a�cicieli winnic mo¿e wspólnie zorganizowaæ w³asne przetwór-

stwo w formie spó³ki, spó³dzielni, stowarzyszenia lub grupy producenckiej.  Poszczególni

plantatorzy�udzia³owcy ponosz¹ wówczas znacznie ni¿sze koszty, ni¿ w przypadku indy-

widualnego wyposa¿enia piwnicy, a maj¹ zapewniony zbyt winogron i partycypuj¹ w do-

datkowych zyskach z wyrobu i sprzeda¿y wina. W zamian powinni sobie narzuciæ wspólny

dobór uprawianych odmian i normy jako�ciowe dla produkowanego surowca.

Finansowane wspólnymi si³ami kilku inwestorów przedsiêwziêcie pozwala te¿ na pro-

fesjonalne wyposa¿enie piwnicy, np. zakup porz¹dnej  prasy do winogron, ma³ej linii do

butelkowania, wyposa¿enie podrêcznego laboratorium, itp., na co raczej nie bêdzie staæ

samodzielnych drobnych producentów. Uzyskanie wiêkszego wolumenu produkcji posze-

rza te¿ mo¿liwo�ci marketingu wina, np. kontrakty na dostawy do wiêkszych restauracji

lub hoteli. Grupy producenckie i spó³dzielnie maj¹ te¿ wiêksze mo¿liwo�ci uzyskania do-

tacji na zakup wyposa¿enia, promocjê, organizacjê sprzeda¿y, itp.

Przy produkcji wina jest jeszcze jedna korzy�æ z grupowego dzia³ania. Otó¿ bez trudu

mo¿emy siê nauczyæ uprawy winogron i je�li bêdziemy terminowo stosowaæ w³a�ciwe

zabiegi agrotechniczne uzyskamy dobrej jako�ci surowiec winiarski. Natomiast wyrób

dobrego wina jest zajêciem co nieco artystycznym i wymaga nie tylko umiejêtno�ci tech-

nicznych, ale te¿ pewnej �smyka³ki�. A to � podobnie jak talent kulinarny � jest w du¿ej

mierze uzale¿nione od tak prozaicznych czynników, jak wra¿liwo�æ kubków smakowych i

tzw. dobry nos. W�ród dziesiêciu czy piêtnastu udzia³owców wspólnej piwnicy ³atwiej znaj-

dziemy kogo� z takim �winiarskim talentem�, kto by³by odpowiedzialny za wyrób i jako�æ

wina, ni¿ w gronie najbli¿szej rodziny.
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