Edukacja ekologiczna
W zwi¹zku z realizacj¹ programu
reaktywowania w Zielonej Górze
tradycji winiarskich Miejskie Centrum
Edukacji Ekologicznej przy ZGKiM
rozpoczê³o prowadzenie lekcji dla
uczniów zielonogórskich gimnazjów
na temat „Zielona Góra - miasto
winoroœli”. Celem tych zajêæ jest
propagowanie wiedzy o naszym
regionie i jego tradycjach. Program
wyk³adów obejmuje historiê uprawy
winoroœli, tradycje winiarskie Zielonej
Góry, biologiê winoroœli oraz
znaczenie winoroœli w gospodarce
cz³owieka.
(ab)

Piêkne jab³uszko
Na zaproszenie magistratu Guben
delegacja zielonogórskich winiarzy
wziê³a udzia³ w tamtejszym Œwiêcie
Jab³ek. W sk³adzie reprezentacji, obok
wytwórców wina, znalaz³ siê
zielonogórski Bachus i Miss
Winobrania 2004. Trzeba odnotowaæ,
¿e gospodarzy równie¿ reprezentowa³a
najpiêkniejsza dziewczyna Guben,
która tam nosi tytu³ Apfelkoenigin
(Królowej Jab³ek), zaœ imiê Christiana.
Jak przysta³o na œwiêto jab³ek, do
picia podano Apfelwein, czyli wino
jab³kowe. Wyprodukowa³a je z
gubiñskich jab³ek, zebranych g³ównie
po polskiej stronie Nysy £u¿yckiej,
firma „Warraschke” ze Spreewaldu.
S³odki napitek o mocy 8,5 % alkoholu
i podwy¿szonej ciep³ocie,
reklamowany jako „garantiert Gubener
Apfelwein”, nie wytrzyma³, niestety,
konkurencji z miejscowym pilsnerem.
Zielonogórzanie poszli tutaj za
przyk³adem gospodarzy.
Natomiast Apfelkoenigin
2004 by³a rzeczywiœcie
bezkonkurencyjna.

Kronika „Winnego Wzgórza”
Na stronie internetowej Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej (www.zgkim.zgora.pl)
w dziale „Uprawa winoroœli” mo¿emy
znaleŸæ nastêpuj¹ce materia³y:
1. Kronikê „Winnego Wzgórza”;
2. Podstawowe informacje z zakresu
uprawy winoroœli;
3. Tekst Ustawy z dnia 22 stycznia
2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich, obrocie tymi wyrobami i
organizacji rynku wina.
Kronika „Winnego Wzgórza",
prowadzona przez Agnieszkê Barczyk,
ilustruje bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ na
winnicy przy zielonogórskiej
„Palmiarni” - od wrzeœnia 2003 r.,
kiedy na podstawie decyzji Prezydenta
Miasta pani Bo¿eny Ronowicz opiekê
nad Winnym Wzgórzem przej¹³
ZGKiM, do chwili obecnej.

Rozlewanie szampana w wytwórni Gremplera. Lata 20-30 XX wieku.

3 grudnia w Instytucie Zarz¹dzania i In¿ynierii Rolnej w Kalsku odby³a siê
konferencja „Winoroœl na Ziemi Lubuskiej”. Organizatorem by³a Wy¿sza Szko³a
Zawodowa w Sulechowie i Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.
Uczestników konferencji powita³ rektor uczelni, prof. Marian Mi³ek. „Có¿ mo¿na
powiedzieæ o winie? W winie - prawda. In vino veritas. Nie tylko w nim jest prawda, ale
i o winie trzeba mówiæ tylko prawdê. A prawdê trzeba mówiæ tylko w jeden sposób konkretnie. Mówimy tutaj o samych konkretach. To nie s¹ plany, zamierzenia - to jest
konkret”.
S³owa profesora odnios³y siê do butelek zielonogórskiego wina, wystawionych jako
„pomoc naukowa”.
Magnificencja prof. Mi³ek przypomnia³ swoje spotkanie z kanclerzem wy¿szej
uczelni w Wuerzburgu, panem Herzogiem, którego zdaniem winoroœl przywêdrowa³a do
Zielonej Góry z Dolnej Frankonii. Do obecnych na sali winiarzy skierowa³ zaœ takie
s³owa:
- Chcemy skorzystaæ z waszej wiedzy, bo sami w maju zamierzamy posadziæ w³asn¹
winnicê.
Kolejny wyk³ad, o tradycjach winiarskich Œrodkowego Nadodrza, wyg³osi³ prof. dr
Andrzej Toczewski, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Ukaza³ w nim
panoramê historyczn¹ miasta, w którym panowa³ wyj¹tkowy klimat, przesycony winem w sferze kultury, poezji, anegdoty, i w codziennym ¿yciu. „Podró¿nik odwiedzaj¹cy
Zielon¹ Górê wje¿d¿a³ do miasta przez plantacje poroœniête winoroœl¹ i k¹kolem (który
s³u¿y³ do gremplowania we³ny). Sukiennictwo sta³o siê drugim wa¿nym zajêciem
mieszczan, bowiem zawód winiarza by³ zawsze bardzo niepewny. Czasem przez trzy lata
nie by³o ¿adnych plonów - bo najpierw krzewy wymarz³y, potem nowo posadzone krzewy
nie owocowa³y, a w kolejnym roku nadci¹ga³a szarañcza albo zaraza. Winiarstwo nie
by³o tutaj zawodem dochodowym, ale by³o zajêciem popularnym, którym wszyscy bawili
siê z upodobaniem”.
Dalszy ci¹g na str. 8

„Jesieni¹, kiedy w Waszych winnicach zbieracie winogrona, by je zanieœæ
do wyt³oczni, pomyœlcie sobie w g³êbi duszy: ja równie¿ jestem winnic¹
i zebrany bêdzie mój owoc, i - tak jak nowe wino - przechowywany bêdê
w wiecznej kadzi.”
„I w zimie, siêgaj¹c po wino, niech w ka¿dym kieliszku brzmi pieœñ i niech
w niej bêdzie wspomnienie dni i winnic, i winot³oczni”
Gibran Khalil Gibran

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i nadchodz¹cego
Nowego 2005 Roku Wszystkim zafascynowanym upraw¹
winoroœli ¿yczê udanej pielêgnacji krzewów oraz zbiorów
dojrza³ych, dorodnych gron. ¯yczê radosnych, ¿yczliwych
chwil, bogatych w marzenia, w rodzinnym gronie, kojonych
wzruszaj¹cym widokiem równiutkich rzêdów przepowiadaj¹cej dobrobyt winoroœli, otulonych ciep³¹, œniegow¹
pierzynk¹.
Winogronowa Prezydent

Roman Grad*

Niedzielny wieczór 28 listopada sta³ siê Œwiêtem M³odego Wina Zielonogórskiego. Centralne obchody
mia³y miejsce w niegdysiejszym domu winiarskim Gremplera, wybudowanym poœrodku winnicy, gdzie dzisiaj
funkcjonuje zielonogórska ,,Palmiarnia”. O godzinie osiemnastej, w asyœcie lokalnej telewizji, salê wype³nili
winiarze, cz³onkowie ich rodzin i zaproszeni goœcie. Uroczystoœæ rozpoczêto od degustacji francuskiego
Beaujolais Noveau, którym czêstowa³ Feliks Kremer. Jednoczeœnie pan Feliks uraczy³ goœci gawêd¹, jak
obchodzone jest œwiêto m³odego wina w ró¿nych krajach Europy.
Bohaterem tego wieczoru by³o jednak wino zielonogórskie. Prezentacjê zainicjowa³ Marek Krojcig
degustacj¹ win z winnicy w Górzykowie, gdzie w tym roku nasadzono ponad 5 tysiêcy krzewów. Smaczne wina
zaproponowa³ Marek Senator, który przygotowa³ „Lubuskie Beaujolais 2004” ze szczepu Oporto (Portugalski
Niebieski), czerwone wytrawne z odmiany Riesling de Cassis oraz bardzo interesuj¹cy kupa¿ Seyv-Villarda
z Muskatem Doñskim. Owoce do produkcji pozyska³ ze swoich winnic po³o¿onych w Zielonej Górze przy
ul. Akademickiej oraz w Kurowie Wielkim ko³o Gaworzyc. £¹cznie pan Marek (choæ na razie obsadzi³ winoroœl¹
oko³o pó³ hektara) zarejestrowa³ 33 ha winnic.
Degustowano równie¿ wina ni¿ej podpisanego - bia³e z odmiany Aurora oraz czerwone z wyraŸnym
posmakiem czarnej porzeczki, wyt³oczone ze szczepu Concord. Poniewa¿ jestem winiarzem pocz¹tkuj¹cym,
a moja niedu¿a winniczka w Starym Kisielinie, licz¹ca ok. 300 krzewów, zosta³a dopiero niedawno posadzona,
trunki sporz¹dzi³em z winogron zebranych na plantacji Miros³awa Kuleby w Œwidnicy (za jego pozwoleniem!).
Sam w³aœciciel œwidnickich plantacji z powodu uszczerbku na zdrowiu nie by³ niestety obecny na niedzielnej
uroczystoœci (kr¹¿¹ niepotwierdzone informacje, ¿e œwiêto obchodzi³ dzieñ wczeœniej).
Dalszy ci¹g na str. 11

______________
* mgr Roman Grad jest pracownikiem Urzêdu Miejskiego w Zielonej Górze odpowiedzialnym za sprawy kultury oraz winiarstwa, pe³ni
równie¿ funkcjê sekretarza Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plantatorów Winoroœli i Producentów Wina. Uprawia winnicê w Starym
Kisielinie.

Zaraz po inwazji filoksery na francuskie
winnice, instytuty naukowe wszystkich krajów
winiarskich zaczê³y poszukiwaæ œrodków
zapobie¿enia nieznanemu dot¹d niebezpieczeñstwu. Równie¿ Niemcy gor¹czkowo
poszukiwali sposobów, aby odwróciæ zagro¿enie od plantacji nad Renem i Mozel¹.
Testowano setki, a z czasem tysi¹ce nowych odmian, krzy¿owanych z gatunkami winoroœli sprowadzonymi
z Ameryki Pó³nocnej b¹dŸ szczepionych na amerykañskich podk³adkach. Karl Goethe, dyrektor Królewskiego Instytutu
Naukowego Sadownictwa i Winiarstwa (Koenigliche Lehranstalt fuer Obst- und Weinbau) w Geisenheim nad Renem,
w publikacji „O szczepieniu winoroœli” z 1884 roku nie kry³ w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o rezultaty hybrydyzacji odmian
europejskich z amerykañskimi. Poniewa¿ uzyskane krzy¿ówki cechowa³ na ogó³ „lisi posmak”, co wyklucza³o ich
przydatnoœæ dla celów winiarskich, uzyskanie wartoœciowych odmian wymaga³o jego zdaniem jeszcze wielu lat wytrwa³ej
selekcji. Natomiast bardzo obiecuj¹ce okaza³o siê szczepienie odmian szlachetnych na amerykañskich podk³adkach.
Dziêki swemu peryferyjnemu po³o¿eniu i oddaleniu od g³ównych oœrodków winiarskich Zachodu, zaatakowanych
przez filokserê, Zielona Góra nie musia³a borykaæ siê z tym problemem. Niemniej nowinki w postaci krzy¿ówkowych
odmian winoroœli, tak¿e szczepionych na wprowadzanych dopiero do obrotu podk³adkach, coraz czêœciej dociera³y do
naszego miasta. Lustruj¹cy w 1947 roku zielonogórskie winnice dr Stanis³aw Bzura znalaz³ na nich m³ode, nie owocuj¹ce
jeszcze krzy¿ówki - „odmian mniej wartoœciowych starszej edycji”. By³y wœród nich, wed³ug jego relacji, szczepy dawnych
hybrydatorów E. Kuhlmanna, Seibela i Bartille-Seyva. Jeszcze dzisiaj mo¿na spotkaæ w ró¿nych punktach miasta stare
krzewy winoroœli, których nie sposób zakwalifikowaæ do jakiejœ odmiany znanej z dzisiejszych ampelografii.
Najprawdopodobniej s¹ to pozosta³oœci owych krzy¿ówek, wprowadzanych do szerszej uprawy w latach 20. i 30. XX wieku.
Niezbyt wartoœciowe owoce, jakie wydaj¹, w pe³ni uzasadniaj¹ fakt, ¿e zosta³y ca³kowicie zapomniane.
W roku 1922 Zwi¹zek Winiarzy, licz¹cy wówczas 245 cz³onków, za³o¿y³ now¹ szkó³kê winoroœli na gruncie przy
Bismarckstrasse, udostêpnionym przez wytwórniê winiaków Heinrich Raetsch A.G. Dawniej w³aœcicielem dzia³ki by³
Bromme. W szkó³ce posadzono 5.000 sadzonek odmian Sylvaner, Gelbschoenedel i Blauer Spaetburgunder. Od dostawcy,
radcy rolnego Pfeiffera z instytutu szkó³karskiego w zamku Hofloesnitz pod Dreznem, sprowadzono 200 szt. ukorzenionych
sadzonek odmian amerykañskich, które mia³y s³u¿yæ jako roœliny doœwiadczalne, a w przysz³oœci dawaæ ³ozê na podk³adki.
W 1924 r. roœliny z tej szkó³ki, zwanej szkó³k¹ Bromme'a, piêknie siê rozwinê³y i by³y gotowe do sprzeda¿y. Wkrótce 2.000
sztuk zosta³o sprzedanych. Przygotowano kolejnych 8.000 sadzonek wymienionych wy¿ej odmian, a tak¿e 2.000 szt.
Froelich-Sylvanera i 50 szt. nowej odmiany, która zaczê³a siê cieszyæ coraz wiêkszym zainteresowaniem, Mueller-Thurgau.
W roku 1925 Zwi¹zek Winiarzy zrealizowa³ wreszcie plany za³o¿enia matecznika ³óz na sadzonki, do czego d¹¿ono
od wielu lat. W tym celu organizacja kupi³a 0,25 ha piêknie po³o¿onej winnicy zwanej „Goldenen Daechels” na wzgórzu
Gruenbergshoehe. Na po³owie tej powierzchni posadzono na wiosnê 100 dwuletnich sadzonek Froelich-Sylvanera, 50
Rieslinga na w³asnych korzeniach i 250 Rieslinga zaszczepionego na amerykañskich podk³adkach, sprowadzonego z winnicy
doœwiadczalnej w Bernkastel-Cues. Oprócz tego za³o¿ono now¹ szkó³kê z 5.000 najlepszych, wyselekcjonowanych zrazów
Sylvanera.
Na wiosnê 1927 r. Zwi¹zek Winiarzy rozpocz¹³ prace w rewirze Patzgall i na górze Bluecherberg. Komisja Winiarska
Izby Rolniczej naby³a od miasta na za³o¿enie nowej szkó³ki du¿y teren przy folwarku Grundmanna.
Tego¿ roku Zwi¹zek Winiarzy za³o¿y³ wspólnie z Towarzystwem Kultury Miejskiej (Stadtland - Kulturgesellschaft)
now¹ szkó³kê, która powsta³a na terenie folwarku miejskiego (Stadtvorwerk). Sadzonki do sprzeda¿y spodziewano siê
uzyskaæ w roku 1929.
W 1929 r. z 267 krzewów odmiany Mueller-Thurgau,
które w wieku czterech lat owocowa³y pierwszy raz, uzyskano
220,5 kg w pe³ni dojrza³ych, du¿ych winogron, których moszcz
mia³ gêstoœæ 72°Oechsla przy 8,25 ‰ kwasowoœci.
Jak wynika ze „Sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji
Winiarstwa Izby Rolniczej Dolnego Œl¹ska w roku sprawozdawczym 1926/27”, na swoich posiedzeniach komisja stale
poszukiwa³a dróg ulepszenia miejscowego winiarstwa.
Stwierdzono, ¿e jest to w pe³ni mo¿liwe i gospodarczo
uzasadnione na obszarach o korzystnych warunkach klimatycznych, g³ównie po³udniowych stokach wzniesieñ, pod
warunkiem jednak stosowania do nasadzeñ odmian winoroœli
wysokiej jakoœci. Aby to osi¹gn¹æ, spoœród cz³onków komisji
winiarstwa wy³oniono Komisjê Uprawy Winoroœli (Rebenzuechtungsausschuss), która rozpoczê³a mozoln¹ pracê nad
doborem odmian (Rebenauslese). Zdawano sobie sprawê, ¿e
komisjê oczekiwa³a d³uga i mozolna droga, któr¹ jednak
nale¿a³o pokonaæ aby osi¹gn¹æ dwa wa¿ne dla zielonogórskiego
winiarstwa cele: niezale¿noœæ produkcji sadzonek od Zachodu
i wysok¹ dochodowoœæ.
Miros³aw Kuleba

Sadzonka szczepiona metod¹ Greffe Baboriera

Nowa komisja selekcjonerów przyst¹pi³a do ca³orocznej, skrupulatnej pracy podstawowej, polegaj¹cej na
wyszukiwaniu w winnicach rzadko nawiedzanych przez peronosphorê najbardziej odpornych krzewów i oznaczeniu ich
markami z ocynkowanej blachy. Z ka¿dego takiego krzewu, który w ci¹gu trzyletniej obserwacji potwierdzi³ swoj¹
odpornoœæ, zosta³ pozyskany materia³ na sadzonki s³u¿¹ce do za³o¿enia szkó³ki winoroœli (Rebschule). Ze szkó³ki
wyselekcjonowane okazy trafia³y do ogrodu wzorcowego (Mustergarten), gdzie s³u¿y³y do wyprowadzenia towarowej
hodowli danego klonu (Klonenzuechtung).
Jesieni¹ 1926 r. przeprowadzono pierwsz¹ lustracjê nasadzeñ odmiany Sylvaner, w trakcie której pozytywn¹ selekcjê
przesz³o oko³o 5.000 krzewów. Wkrótce w nowo za³o¿onym ogrodzie wzorcowym oprócz lokalnych klonów Sylvanera
znalaz³ siê równie¿ wyselekcjonowany zielonogórski Riesling oraz Traminer.
W toku dalszej selekcji najwartoœciowsze krzewy oznaczano blaszanymi markami (Rebenselektionsmarken)
zamówionymi w Rheinpfaelzische Blechenballagenfabrik G.Schoenung & Co. w Neustadt an der Haardt.
Wed³ug rocznego sprawozdania Komisji Obwodowej do spraw Hodowli Winoroœli Izby Rolniczej Dolnego Œl¹ska
(Gebietausschuss fuer Rebenzuechtung der Landwirtschaftskammer Niederschlesien) za okres 1927/1928, przeprowadzone
po raz pierwszy w roku 1926 prace selekcyjne zosta³y na razie ograniczone tylko do obszaru miasta, poniewa¿ objêcie nimi
wszystkich rozproszonych i niewielkich winnic ch³opskich w ca³ym okolicznym terenie okaza³o siê niemo¿liwe. Selekcj¹
objêto najw³aœciwsze dla rejonu Zielonej Góry odmiany Gruener Sylvaner, Roter Traminer oraz Rheinriesling. Poniewa¿
ró¿owego Traminera cechuje ³atwoœæ ulegania degeneracji, selekcjê w przypadku tej odmiany uznano za szczególnie
po¿¹dan¹.
W czterech du¿ych kompleksach winiarskich: ogrodzie doœwiadczalnym Zwi¹zku Rzemios³ i Ogrodnictwa, winnicy
wytwórni szampana Grempler & Co. na Wzgórzu Ceglanym, w posiad³oœci kupca winiarskiego Muelscha na wzgórzu
Pfaffenberg oraz plantacji fabrykanta szampana Briegera przeprowadzono selekcjê ukierunkowan¹ na pozyskanie mocnej
³ozy. Otrzymany materia³ znalaz³ zastosowanie do produkcji sadzonek na w³asnych korzeniach, a tak¿e do uszlachetnienia
poprzez szczepienie na amerykañskich podk³adkach. Okaza³o siê to po¿¹dane w œwietle wyników badañ naukowych
przeprowadzonych specjalnie dla piaszczystych gleb zielonogórskich przez Pañstwowy Instytut Biologii w Naumburgu nad
Sal¹ (Biologischen Reichsanstalt in Naumburg an der Saale). Otó¿, wbrew rozpowszechnionemu dot¹d mniemaniu, wyniki
tych badañ nie pozwoli³y wykluczyæ w przysz³oœci inwazji filoksery, poniewa¿ tylko nieliczne z przebadanych gleb mo¿na
by³o uznaæ jako posiadaj¹ce immunitet na mszycê korzeniow¹. Stwierdzono, ¿e odmiany winoroœli europejskiej
uszlachetnione plennymi amerykañskimi podk³adkami cechuj¹ siê dobrym ukorzenieniem i silniejszym wzrostem. Ponadto
zastosowanie nowego materia³u nasadzeniowego mia³o siê przyczyniæ do wykorzenienia starego i uci¹¿liwego sposobu
odnawiania krzewów poprzez tzw. „zag³êbianie" (Vergruben).
Pierwsze doœwiadczenia przeprowadzono na odmianie Riesling zaszczepionej na podk³adce Riparia I Geisenheim
oraz Gruenen Sylvaner na podk³adce Taylora. W obu przypadkach zaobserwowano silny wzrost roœlin. Okaza³o siê,
¿e adaptacja podk³adek do miejscowych ubogich w wapñ, lekkich gleb, przebiega³a bez trudnoœci.
Oczekiwano, ¿e kiedy tylko wyselekcjonowane z du¿ym trudem sadzonki Froehlich-Sylvanera na w³asnych
korzeniach zaczn¹ plonowaæ, z otrzymanej wartoœciowej ³ozy bêdzie mo¿na prowadziæ dalsz¹ selekcjê tej osiad³ej w Zielonej
Górze od wieków odmiany - poprzez zaszczepienie jej na rozmaitych amerykañskich podk³adkach. Przygotowano dla tego
celu ca³y asortyment sadzonek odmian amerykañskich na podk³adki z gospodarstwa szkó³karskiego w Hofloessnitz.
Natomiast negatywna selekcja, polegaj¹ca na usuwaniu krzewów niskiej wartoœci oraz ujednoliceniu odmian
napotyka³a na trudnoœci wynikaj¹ce z uporu w³aœcicieli winnic. Prowadzi³o to do wniosku, ¿e postêp mo¿e spowodowaæ tylko
zak³adanie nowych plantacji z p³odnych odmian szczepionych na amerykañskich podk³adkach, przy wykorzystaniu
najnowszych metod agrotechnicznych.
W roku 1928 prace selekcyjne zosta³y czasowo wstrzymane z powodu wiosennego przymrozku, który uszkodzi³
w „dolnych winnicach” do 100 procent krzewów. Jednak¿e wiosn¹ tego roku z selekcjonowanych od dwóch lat krzewów
Sylvanera, Traminera i Rieslinga pozyskano pierwszy materia³ do dalszych nasadzeñ. W szkó³ce za³o¿onej przez Komisjê
Winiarstwa uzyskano z ubieg³orocznych ³óz 15 tysiêcy ukorzenionych sadzonek Sylvanera i Rieslinga wysokiej jakoœci,
które pos³u¿y³y do za³o¿enia nowoczesnej plantacji nale¿¹cej do miasta.
Posadzono równie¿ tak¹ sam¹ iloœæ
szczepionych sadzonek obu tych
odmian oraz Traminera. Nowo
za³o¿ona plantacja porównawcza
(Vergleichsanlage) mia³a s³u¿yæ do
potwierdzenia wy¿szoœci sadzonek
szczepionych nad sadzonkami
rosn¹cymi na w³asnych korzeniach.
Niemieckie Towarzystwo Rolnicze
wraz z zak³adami produkuj¹cymi
nawozy sztuczne prowadzi³o tam
jednoczeœnie w³asne doœwiadczenia
nad nawo¿eniem winnic.
Dalszy ci¹g na str. 8

Metoda Baboriera zapewnia silny wzrost krzewu

Zdzis³awa Kraœko*

Najprostszy sposób wyciskania moszczu z winnych gron - to
zastosowanie p³óciennego worka, który ugniata siê tak d³ugo, a¿ zostan¹
w nim suche wyt³oki. Dok³adniej i szybciej robi¹ to urz¹dzenia zwane
prasami winiarskimi. Przy du¿ych iloœciach winogron do przerobu u¿ycie
prasy jest wrêcz niezbêdne.
Prasy mo¿na podzieliæ na kilka zasadniczych typów:
• lewarowe lub dŸwigniowe;
• œrubowe (jedno- lub dwuœrubowe);
• ko³owrotkowe lub wrzecionowe;
• hydrauliczne.
Wszystkie typy pras posiadaj¹ urz¹dzenie do wyciskania i skrzyniê
lub kosz jako pojemnik na masê gronow¹. Formy, kszta³ty i wielkoœci pras,
a tak¿e materia³ z jakiego by³y konstruowane, zale¿a³ od pomys³owoœci
samego wytwórcy.
W rejonie zielonogórskim nie napotkano dot¹d na typ prasy
dŸwigniowej - sporych rozmiarów urz¹dzenia o prostej konstrukcji
jednoramiennej, ale wymagaj¹cego du¿ego nak³adu si³ przy niewielkiej
wydajnoœci.
Najbardziej rozpowszechnione i u¿ywane tak w du¿ych
wytwórniach, jak i podczas domowej produkcji, by³y prasy œrubowe.
Te proste w obs³udze urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z podstawy drewnianej,
¿eliwnej b¹dŸ emaliowanej, z rowkiem do sp³ywania wyciskanego soku,
Stara œl¹ska drewniana prasa dwuœrubowa
z umieszczonego luŸno na podstawie kosza bez dna i pokrywy,
o
wymiarach 4 x 4 x 6 m z kolekcji firmy Otto Muelscha
sporz¹dzonego z dêbowych klepek po³¹czonych ¿elaznymi obrêczami,
w Zielonej Górze
wreszcie z urz¹dzenia prasuj¹cego - pionowej œruby z nakrêtk¹, zwan¹ mutr¹.
Oto jak przebiega³o prasowanie miazgi w prasie œrubowej: kosz, na dnie którego le¿a³y dwa dêbowe rowkowane
kr¹¿ki, nape³niano miazg¹, któr¹ przykrywano równie¿ dwoma kr¹¿kami i krzy¿uj¹cymi siê klockami. Mutrê œruby
dokrêcano równo i - co wa¿ne - bardzo powoli, a¿ do ca³kowitego oporu. Sok sp³ywa³ do umieszczonego pod rowkiem
w podstawie naczynia.
Dzisiaj, kiedy ten w³aœnie typ pras wraca na nasz regionalny rynek winiarski, amatorów w³asnego wina zainteresuj¹
zapewne eksponaty zgromadzone w Dziale Winiarskim Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
____________________
* mgr in¿. Zdzis³awa Kraœko pe³ni funkcjê kustosza Dzia³u Winiarskiego w Muzeum Ziemi Lubuskiej, jest autork¹ publikacji z zakresu
muzealnictwa i historii winiarstwa.
Niewielka prasa rêczna,
mieszcz¹ca w koszu wiadro owoców.
Zbiory Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze

Prasa jednoœrubowa
na masywnej ramie drewnianej

Prasa wrzecionowa na emaliowanej
podstawie.
Zbiory Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze

Olbrzymia prasa dŸwigniowa
o ramieniu d³ugoœci ok. 8 m, XVIII w.;
Muzeum Winiarstwa i Winogrodnictwa
w Mikulovie na Morawach.

Prasa wrzecionowa
o poj. ok. 600 kg
z dawnej wytwórni
Grempler & Co. w Zielonej Górze
(w³asnoœæ prywatna).

Wspó³czesna
prasa
hydrauliczna
o pojemnoœci
600 kg
produkcji czeskiej.

Wspó³czesna prasa wrzecionowa
o pojemnoœci 600 kg produkcji czeskiej.

Wrzeciono i œruba prasy
wyprodukowanej przez firmê
Mayfarth & Co. Frankfurt a.M.-Berlin-Wien,
pochodz¹cej z wytwórni Gremplera
w Zielonej Górze.

Prasa œrubowa
na metalowej ramie,
pocz. XX w.

Prasa
œrubowa
z koszem
okr¹g³ym,
XIX w.

Prasa z drewnian¹ œrub¹ i koszem skrzynkowym, XIX w.

Prasa
œrubowa
wykonana
w ca³oœci z ¿eliwa,
XIX w.

Prasa
œrubowa
wykonana
z kszta³towników,
czêœciowo kutych
i spawanych,
pocz. XX w.

Secesyjna
prasa
œrubowa
na ozdobnej ramie
odlanej z ¿eliwa,
pocz. XX w.
(wszystkie eksponaty
z Dzia³u Winiarskiego
Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze)

Dalszy ci¹g ze str. 1

„Uwarunkowania klimatyczno-glebowe dla rozwoju winoroœli w województwie lubuskim” omówi³ prof. dr hab.
Eugeniusz Pacholak. Jego zdaniem „w ca³ej Polsce nie ma drugiego regionu o tak dobrych parametrach dla winoroœli, ale
i dla wszystkich innych roœlin sadowniczych”. Co istotne, w ostatnim dziesiêcioleciu nast¹pi³o wyraŸne ocieplenie klimatu,
zatem zainteresowanie odrodzeniem miejscowego winiarstwa ma swoje przyczyny obiektywne - jako ¿e, zdaniem profesora,
„tylko klimat jest regulatorem uprawy”. Lubuskie nale¿y do zachodniego rejonu klimatycznego, umiarkowanie ciep³ego, o
wp³ywach oceanicznych. Wp³ywy Oceanu Atlantyckiego widoczne s¹ zw³aszcza w dolinie Odry i na obszarze przyleg³ym do
jej lewego skraju, obejmuj¹cym Zielon¹ Górê.
Wg badañ Michalskiej w okresie 1961-1995 Zielona Góra le¿a³a w obszarze o œredniej rocznej temperaturze
powietrza 8,5° C, ci¹gn¹cym siê w¹skim pasem po obu stronach doliny Odry. W roku 2002 miasto znalaz³o siê wewn¹trz
izotermy rocznej 10,0° C, w 2001 by³o to 9,0° C.
Ochronê winoroœli przed chorobami i szkodnikami omówi³ prof. dr hab. Tadeusz Baranowski. Zainteresowanie
winiarzy, którzy na co dzieñ zmagaj¹ siê z m¹czniakami czy szar¹ pleœni¹, wzbudzi³y nieznane dot¹d szerzej czynniki
chorobowe - wirozy i bakteriozy. Prof. Baranowski zwróci³ uwagê na zwiêkszaj¹ce siê niebezpieczeñstwo zawleczenia do
regionu z materia³em szkó³karskim filoksery.
Dla ochrony powstaj¹cych
winnic sprowadzony z krajów
winiarskich materia³ nasadzeniowy
bezwzglêdnie powinien posiadaæ
stosowne dokumenty poœwiadczaj¹ce
jego zdrowotnoœæ, w tym tzw. paszport
roœliny obowi¹zuj¹cy w krajach UE.
Oprócz tego nale¿y stosowaæ kwarantannê.
W konferencji wziê³o udzia³
ok. 50 uczestników - pracowników
naukowych Zak³adu Technologii
¯ywnoœci i Zak³adu Ogrodnictwa
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Sulechowie, plantatorów winoroœli i rolników, którzy interesuj¹ siê upraw¹
winogron.

(mk)

Dalszy ci¹g ze str. 4

Tego¿ roku Zwi¹zek Rzemios³ i Ogrodnictwa rozpocz¹³ doœwiadczenia z miejscowym
klonem Traminera - pierwszym klonem
w zielonogórskim regionie winiarskim wyprowadzonym z roœlin matecznych (Stupfenreben).

Na wiosnê 1928 r. wysadzono przygotowane i pociête zrazy do szkó³ki.
Po raz pierwszy owocowa³a na plantacji doœwiadczalnej Zwi¹zku Rzemios³ i Ogrodnictwa niewielka kwatera 3-4
letnich krzewów odmiany Mueller-Thurgau, prowadzonych w szpalerach. Niemal ka¿da roœlina da³a prawie 0,5 kg winogron.
Gêstoœæ moszczu wynios³a w 1928 r. 68 Oechsla przy 8,25 % kwasowoœci. Pozostawa³o jeszcze poczekaæ z wnioskami, czy
odmiana nadaje siê do nasadzeñ na du¿ych powierzchniach.
Niedostatki bukietu, w³aœciwe miejscowym winom z winogron Sylvanera, starano siê w tamtych latach naprawiaæ
przez dodatek niewielkiej iloœci moszczu z winogron odmiany Riesling ewentualnie Traminer. Uwa¿ano, ¿e taki zabieg
znacz¹co poprawia jakoœæ wina. Za najodpowiedniejsz¹ proporcjê zielonogórscy winiarze uznawali 2/3 Sylvanera i 1/3
Rieslinga z Gewuerztraminerem, zmieszanych w równych czêœciach. Natomiast winiarze kroœnieñscy preferowali wino
sk³adaj¹ce siê w 1/3 z Sylvanera - który wnosi³ do moszczu odpowiedni¹ iloœæ cukru, 1/3 Rieslinga - daj¹cego po¿¹dan¹
kwasowoœæ i œwie¿oœæ oraz 1/3 Gewuerztraminera, przydaj¹cego winu korzenny aromat.
Zielonogórscy winiarze zawsze mieli problem z nadmiern¹ kwasowoœci¹ moszczów i win. Przy wysokiej zawartoœci
kwasów organicznych w uprawianych tutaj winogronach trudno by³o zachowaæ uznane powszechnie standardy: dla ró¿nych
typów win kwasowoœæ ca³kowita, czyli suma zawartych w moszczu i winie kwasów i ich kwaœnych soli, które miareczkuje siê
roztworem zasady do pH 7, powinna wahaæ siê od 3 do 8,5 g/dm3 (w przeliczeniu na kwas winowy).
__________________
Fragment ksi¹¿ki „Ampelografia Zielonej Góry” autorstwa M.Kuleby, która uka¿e siê w lutym 2005 r.

Paul Schulz

Unsere Weinberge
und die Vernichtung durch die Peronospora
Den Gutsweinberg mit
Winzerhaus und Winzler
(mundartlich) hatte ich schon
beschrieben. Dort arbeiteten das
ganze Jahr nebst dem Winzler zwei
Frauen, nur die Ernte ausgenommen.
Der Winzler musste vertraglich eine
Reihe von Tagen beim Dreschen
helfen. Sowie das Rittergut, besassen
auch die baeuerlichen Betriebe bis
zum kleinsten Landwirt einen
Weingarten. Die Reben haben unsere
Vorfahren, eingewanderte Franken,
mit nach hier gebracht. Es war ein
beachtlicher Erwerbszweig, der sich
Jahrhunderte durch die geschickte
Hand der Weinbergsbesitzer und
Winzer gehalten hat, bis die
Paronospora, eine Blattkrankheit mit
unaufhoerlichen Eifer ihr
Vernichtungswerk durchsetzte.
Weinlese im Briegerschen Weingarten
Leider konnte auch der letzte
Weinstock trotz Gegenmassnahmen und mehrmaligen Spritzens nicht standhalten. Wir haben sehr gute Weinjahre gehabt, die
hauptsaechlich voll der Zahl der sonnenreichen Tage im Jahr, vor allem im Spaetsommer, abhingen. Als Kind hat man ja nicht
alles so beobachtet, doch im November 1911 wurde ich 16 Jahre; da kann ich mich an den besonders guten Jahrgang erinnern,
und ich weiss, dass wir dann bis zum ersten Weltkrieg hauptsaechlich den herrlich mundenden 11er getrunken haben. Der
1915er soll auch noch ganz gut gewesen sein. Da war ich aber schon im Krieg. 1917 soll noch die beste Ernte der letzten Jahre
ergeben haben. Davon schwaermten meine Eltern noch, als ich im November 1918 aus dem Felde zurueck kam. Von da an
ging es nur noch bergab mit unseren Weinbergen. Es war ein Jammer, statt gruen sahen die Weinstoecke rotbraun aus, die
Trauben konnten nicht einmal richtig reifen. An dieser Stelle moechte ich noch bemerken, dass der Gruenberger Wein
mitunter als sauer verschrieen wurde. Dieses entspricht nicht den Tatsachen; denn wenn in anderen Weinbaugebieten keine
Sonnenjahre waren, hatte der Wein auch mehr Saeuregrade und das ist noch heute so. Meine persoenliche Einstellung zu
denErtraegen unserer Weingaerten ist, dass ich in meiner Jugendzeit niemals jemanden bemerkt habe, der seinen Weinberg
gekalkt haette und ueber kuenstliche Duengergaben waren die kleinen Landwirte vor dem ersten Weltkrieg auch noch nicht
aufgeklaert. Die Boeden waren durchweg versauert. Der Wein war hin. Es wurden spaeter Versuche gemacht, den Weinbau
wieder zu beleben. Ich habe im Kriege von Weinbaulehrer Holzer selbst noch einmal ein paar Reben Mueller-Thurgau zum
Versuch genommen. Davon war eine besonders gut angegangen. Ich zaehlte im Juni 1945, ehe wir unsere Heimat verlassen
mussten, 35 Trauben an einem Weinstock.
Seit dem Niedergang unseres Weinbaues waren ueber 20 Jahre ins Land gegangen und die Buchelsdorfer hatten sich
inzwischen nach einem passenden Ersatz umgesehen. Sie hatten die Weinberge mit Himbeeren eingepflanzt. Es wurden bei
nicht zu trockenen Jahren pro Garten 10 bis 15 Ztr. geerntet.
________________________
Paul Schulz: Dorfchronik eines schlesischen Dorfes Buchelsdorf, Kreis Gruenberg. „Gruenberger Wochenblatt”

Taetigkeitsbericht des Weinbauausschusses der Landwirtschaftskammer Schlesien
im Verwaltungsjahr 1926/27
Der Weinbauausschuss war auch im verflossenen Jahre bemueht, das alte Kulturgut Gruenbergs „den Weinbau” zu
erhalten, zu veredeln und seinen weiteren Rueckgang aufzuhalten. Neue Anregung wurde ihm durch die Anstellung eines
Weinbausachverstaendigen zuteil, der am 1. Mai 1926 seiner Dienst antrat. In 3 Sitzungen wurden die Wege zur Erhaltungund
Verbesserung des Gruenberger Weinbaues beraten. In der Erkenntnis, dass eine Erhaltung des Gruenberger Weinbaues auf
den klimatisch bevorzugten Suedlagen wohl moeglich und volkswirtschaftlich zu rechtfertigen sei, dass aber dieses Ziel nur
erreicht werden kann, wenn rechtzeitig fuer einen besseren Rebbesatz gesorgt wird, hat sich aus Mitgliedern des
Weinbauausschusses ein Rebenzuechtungsausschuss gebildet, der mit der muehevollen Arbeit der Rebenauslese begonnen
hat. Diese Arbeit, welche jahrelange, gewissenhafte Kleinarbeit voraussetzt, wurde mit der Auslese der besttragenden
Stoecke, durch Kennzeichnung derselben mitverzinkten Blechmarken in einigen von Peronospora weniger heimgesuchten
Weingaerten eingeleitet. Von jenen Stoecken, die nach 3-jaehriger Beobachtung sich jedesmal als guttragend gezeigt haben,
werden dann Blindhoelzer gewonnen, die dann zur Anlage einer Rebschule Verwendung finden. Diese Rebschule wird dann
die Grundlage fuer die Anlage eines Mustergartens abgeben und zur Einleitung der Hochzuechtung (Klonenzuechtung)
dienen.

Kleine Chronik der Gubener Weinbau e.V.
1280. Am 13. Mai erteilte Heinrich der Erlauchte zu Dresden der
Stadt Guben die Erlaubnis, die Viehweide zu andern Zwecken zu
gebrauchen, siê zu Wein- und Hopfengaerten zu verwenden. Man hat
den Weinbau, der hier allmaehlich zu grosser Bluete gelangte, auf die
Einwanderer aus dem Westen zurueckgefuehrt.
2004, 18. Januar.
4. Maerz.
5. Maerz.
12. Maerz.
16.-17. Maerz.
3. April.
22. April.
15. Mai.
7. September.

Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zwischen Gubener Weinbau e.V. und
Gesamtweinverein Polen.
Vermessung des Weinberges „Granoer Langer Ruecken”.
320 Zaunsaeulen aus Robinienstaemmen werden gesetzt.
Herstellen von Pflanzstoecken.
Der Wildzaun wird gespannt. Laenge: 692 Meter.
Erfahrungsaustausch mit Weinregion Meissen (Weingut Schabehorn).
Die erste Weinpflanze wird gepflanzt.
Erster Erfahrungsaustausch mit unseren polnischen Partnern.
Professor Dr Staender besucht unseren Verein.

Dalszy ci¹g ze str. 2

Zupe³nie niez³ej jakoœci okaza³y siê wyroby Kwiryna Duszczaka, Joli Kopcia³, Sabiny Prêdkiewicz oraz innych
winiarzy - amatorów, którzy boski napój przyrz¹dzali g³ównie z plonów swoich dzia³ek ogrodniczych.
Fachow¹ ocen¹ walorów prezentowanych win zajê³a siê ,,wysoka komisja”, któr¹ utworzyli doœwiadczeni specjaliœci cz³onkowie Lubuskiego Stowarzyszenia Winiarskiego: Stanis³aw Ostrowski, Mieczys³aw Kaszuba i Karol Gajewski.
Uwa¿aj¹ oni, ¿e istnieje szansa na odtworzenie ma³ej winnej produkcji, szczególnie w oparciu o winiarskie gospodarstwa
agroturystyczne.
Specjalny blok prezentacji stanowi³o smakowanie win owocowych, miêdzy innymi z jab³ek, aronii i wiœni. By³y te¿
trunki wieloowocowe. Degustacjom towarzyszy³y wywiady telewizyjne z wytwórcami poszczególnych trunków, którzy
opowiadali o swoich plantacjach oraz doœwiadczeniach nabytych podczas sporz¹dzania win. Spotkanie w ,,Palmiarni”
uœwietni³ wystêp zespo³u ,,Good Morning Blues”, który umila³ biesiadê winiarsk¹ zwieñczon¹ skocznymi tañcami.
Wspominaj¹c mi³y i szczery nastrój wieczoru wyra¿am nadziejê, ¿e ,,Œwiêto M³odego Wina Zielonogórskiego”,
podobnie jak udzia³ w Targowisku Winiarskim, jarmarkach, konferencjach o uprawie winoroœli czy te¿ pokazach
winobraniowych wejdzie na sta³e do kalendarza imprez winiarskich w naszym regionie. Cieszy, ¿e dzielne próby
miejscowych producentów - amatorów zamykaj¹ usta oszczercom, którzy rozg³aszaj¹, ¿e wino zielonogórskie jest wy³¹cznie
tworem wirtualnym. Ju¿ dziœ mo¿na go posmakowaæ, choæ do wystawiania butelek na sklepowych pó³kach jeszcze daleka
droga. Póki co, wznoszê do góry kielich z ,,Auror¹” rocznika 2004 i zapraszam na Karnawa³owy Bal Winiarski, o czym
w nastêpnym numerze ,,Winiarza Zielonogórskiego”.

Roman Grad

Dariusz Wieczorek*

Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej
prof. dr Andrzej Toczewski z dyplomem winogrodnika

Agnieszka Barczyk*

Zbiory Muzeum Ziemi Lubuskiej wzbogaci³ niedawno cenny
nabytek: œwiadectwo czeladnicze Johanna Friedricha Nefche,
potwierdzaj¹ce uzyskanie zawodu winogrodnika i zezwalaj¹ce na
samodzielne prowadzenie winnic.
Sporz¹dzony w jêzyku niemieckim i opatrzony pieczêci¹
na jedwabnych wstêgach dokument zosta³ przekazany do muzeum
w Zurichu przez ¿onê zmar³ego w³aœciciela kancelarii prawniczej, który
z kolei otrzyma³ go w prezencie od jednej z klientek. Dr Aleksander
Koch, dyrektor Muzeum Szwajcarskiego w Zurichu, zapyta³ w rozmowie
telefonicznej dyrektora zielonogórskiego muzeum, prof. dr. Andrzeja
Toczewskiego, czy by³by zainteresowany umieszczeniem œwiadectwa
w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej. OdpowiedŸ mog³a byæ tylko jedna,
jako ¿e dokument dotyczy³ naszego regionu. Zosta³ nam przekazany 6
wrzeœnia 2004 r., a dyrektor Toczewski przywióz³ cenny eksponat
osobiœcie.
Œwiadectwo czeladnicze zosta³o wystawione przez starszego
cechu ogrodników dnia 13 stycznia 1797 roku w Drzeniowie, w imieniu
hrabiego Franza Albrechta Wilhelma, w³adcy ziem ksiêstwa
kroœnieñskiego. Prawdopodobnie forma nazwiska Nefche jest
pochodzenia s³owiañskiego i pierwotnie mog³a brzmieæ Newke.
Dokument zawiera szereg szczegó³owych zaleceñ i nakazów
informuj¹cych o zasadach uprawy winoroœli.
__________________
* mgr Dariusz Wieczorek jest pracownikiem Dzia³u Winiarskiego
w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Nag³e opady œniegu w listopadzie spowodowa³y
w zieleni miejskiej liczne straty. Tak¿e na Winnym Wzgórzu
ucierpia³y 4 stare g³ogi, których korony po³ama³y siê pod
ciê¿arem œniegu. Prawdopodobnie trzeba bêdzie je wyci¹æ,
bowiem rosn¹ przy g³ównym ci¹gu komunikacyjnym na

winnicy, a okaleczone korony nie wygl¹daj¹ estetycznie.
Ju¿ pod koniec listopada pracownicy ZGKiM przycinali na winnicy krzewy winoroœli. Wiêksza czêœæ krzewów
zostanie przyciêta jeszcze w tym roku, tylko jeden z sektorów pozostanie do przyciêcia na wiosnê. Chodzi o sprawdzenie, czy
bêdzie jakaœ ró¿nica w dalszym rozwoju winnych krzewów. Opinie winiarzy na ten temat s¹ podzielone; jedni dokonuj¹
ciêcia w porze jesienno-zimowej, inni na wiosnê.
Pracownicy ZGKiM zabezpieczyli na zimê wszystkie posadzone w tym roku w parkach i na skwerach sadzonki
winoroœli. Roœliny zosta³y okryte lekk¹ ziemi¹.
Wielk¹ przykroœæ sprawi³ osobom opiekuj¹cym siê winnic¹ akt wandalizmu, do jakiego dosz³o pod koniec listopada.
Nieznani sprawcy po³amali ok. 30 palików, podtrzymuj¹cych m³ode sadzonki. Zniszczone paliki zosta³y wymienione, ale
koszty czyjejœ bezmyœlnoœci musia³o ponieœæ miasto. To ju¿ kolejny raz, kiedy wandale dokonuj¹ zniszczeñ w Parku
Winnym.
_____________________
* in¿. Agnieszka Barczyk jest pracownikiem ZGKiM i sprawuje opiekê nad winnic¹ na Wzgórzu Winnym.

OKRYCIE KRZEWÓW PO SADZENIU JESIENNYM W PIERWSZYM ROKU WEGETACJI Rys. 1
Plastykow¹ butelkê o pojemnoœci 1,5 -2 litra, której obciêto szyjkê i szyd³em zrobiono otwory w œciance bocznej i
dnie, nak³adamy na m³ody przyrost i przysypujemy warstw¹ ziemi lub trocin gruboœci 7-15 cm. Taki sposób okrycia na
zimê zapobiega wybiciu (rozwiniêciu siê) pêków wskutek ich kontaktu z okrywaj¹cym materia³em i zmniejsza ryzyko
wahañ temperatury, poniewa¿ przebiega sta³a cyrkulacja powietrza od dolnej ciep³ej, do górnej, ch³odnej czêœci
plastykowego cylindra. Wiosn¹ nastêpnego roku, gdy nastanie sta³a plusowa temperatura, ziemiê dooko³a butelki
rozgarniamy, zostawiaj¹c w ziemi 2-3 cm doln¹ czêœæ butelki tak d³ugo, dopóki nie rozwinie siê m³ody przyrost d³ugoœci 25 cm. Wtedy butelkê zdejmujemy. Przy zagro¿eniu póŸnowiosennymi przymrozkami butelkê nak³adamy ponownie i
unikamy w ten sposób podmarzania roœliny.
Przez zastosowanie takiego sposobu okrycia, w porównaniu z okryciem tradycyjnym unika siê rozwoju p¹ków i
mechanicznych uszkodzeñ w czasie wiosennego odkrywania krzewów oraz pojawienia siê korzeni powierzchniowych
dziêki temu, ¿e nie ma kontaktu z ziemia jednorocznych, m³odych ³óz, a rosn¹cy przyrost jest ca³y widoczny.
Dla unikniêcia pojawienia siê korzeni podpowierzchniowych podczas wiosennego sadzenia posadzeniowy do³ek
zape³niamy nie do koñca, a tylko na 10-15 cm do poziomu gruntu. W roku nastêpnym, po sadzeniu jesiennym i
póŸniejszym, na wiosnê zdejmujemy warstwê ziemi znad g³owy krzewu do g³êbokoœci 15-20 cm, tworz¹c dooko³a
sadzonki misê, w której bêdzie zbiera³a siê woda do podlewania.
WIOSENNE SADZENIE KRZEWÓW Rys.2
Je¿eli krzewy sadzimy wiosn¹, to w jednym z k¹tów posadzeniowego do³ka wstawiamy plastykow¹ rurê gruboœci
30-50 mm i d³ugoœci 60-7- cm z przewierconymi lub przebitymi w dolnej czêœci (10 cm) otworami œrednicy 1-2 mm. A¿eby
rura nie zamula³a siê przed je wstawieniem , pod koniec k³adziemy niedu¿y kawa³ek celofanu lub folii, albo rurê zatykamy
szmacianym korkiem. Wszystkie podlewania i dokarmiania robimy przez wstawion¹ rurê. Aby zmniejszyæ parowanie
wody nakrywamy j¹.
W sierpniu rurê wyci¹gamy, poniewa¿ g³ówna czêœæ systemu korzeniowego winoroœlowego krzewu w ci¹gu
pierwszego roku wegetacji wychodzi poza strefê nawadniania wskutek dostarczania im elementów od¿ywiania przez
rurê.
Na wysadzonych wiosn¹ sadzonkach, przy pomocy tej technologii, do jesieni mo¿na otrzymaæ po dwa pêdy (³ozy)
d³ugoœci 2,5-5 m.

